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LENIN ELVTÁRS
H A L Á L Á N A K 27. É V F O R D U L Ó J A
„Lenin éli, Lenin él, Lenin élni fog!"
MAJAKOVSZKIJ

Január 21-e a 27. évfordulója annak, h o g y a v i l á g d o l g o z ó i t
m é l y s é g e s g y á s z b a döntve b e t e j e z t e élete útját Lenin elvtárs,
a d i c s ő Bolsevik Párt alapítója, tanítómestere, g y ő z e l e m r e vivő
v e z é r e , a nemzetközi proletariátus b ü s z k e s é g e , az elnyomott
n é p e k l o b o g ó j a , a n a g y proletárhadvezér, a munkásosztály
lángelméje.
G i g á s z i n a g y s á g á t a világ d o l g o z ó i n a k e g y r e s z é l e s e b b
t ö m e g e i ismerik meg, műve mind hatalmasabb a r á n y o k b a n épül
t o v á b b első munkatársának, Sztálin elvtársnak, a ma Leninjének
v e z e t é s é v e l , tanításai diadalmas a n y a g i e r ő v é válva, a v i l á g
minden táján g y ő z e l e m r ő l - g y ő z e l e m r e viszik a proletariátus, a
d o l g o z ó k ügyét.
A lenini út, a vadállati imperializmus l e g y ő z é s é n e k e g y e t l e n
útja, e g y r e v i l á g o s a b b a n r a g y o g a Bolsevik Pártot követő
kommunista pártok útmutatása nyomán a d o l g o z ó milliók előtt
s a forradalmi elmélet zászlaja, melyet Lenin elvtárs és nyomában a bölcs Sztálin oly m a g a s r a emelt, bizton vezeti a már felszabadult, v a g y m é g elnyomott n é p e k küzdelmét.
A lenini-sztálini stratégia és taktika, a Vörös H a d s e r e g megteremtése, a politikai felvilágosító munka m e g s z e r v e z é s e a
h a d s e r e g b e n , az új parancsnoki kar kialakítása — r a g y o g ó p é l d a
a n é p e k s z a b a d s á g á é r t , a d o l g o z ó k felszabadulásáért vívott
harcban a föld minden részén, r a g y o g ó p é l d a a mi népünk, a
mi N é p h a d s e r e g ü n k előtt is. A lenini-sztálini b é k e p o l i t i k a az
e g é s z földet á t f o g ó b é k e h a r c ú j a b b és ú j a b b g y ő z e l m e t hozó
f e g y v e r é v é válik.
Lenin elvtárs haláláról m e g e m l é k e z v e , forró szeretettel és
törhetetlen h ű s é g g e l g o n d o l u n k Reá, hatalmas életművére,
annak továbbfolytatójára, a Leninnek tett esküjét h ű s é g e s e n
megtartó Sztálinra, s Lenin és Sztálin l e g j o b b m a g y a r tanítványára, a népünket és n é p h a d s e r e g ü n k e t sikerről-sikerre v e z e t ő
Rákosi Mátyás elvtársra.
A magunk, n é p h a d s e r e g ü n k , országunk s az e g é s z v i l á g
f e j l ő d é s é n látjuk, h o g y a n i g a z o l ó d i k b e Majakovszkij szava:
„Lenin élt. Lenin él, Lenin élni f o g ! "
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Február 24-én történelmi jelentőségű eseménye lesz Pártunknak és
egész dolgozó népünknek.
A-Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége október 27-i
ülésén hozott határozata álapján ezen a napon egybehívja a Párt Országos
Kongresszusát.
Hazánk felszabadulása óta nagy és szeretett Pártunk minden kongresszusa jelentős mérföldkövet jelentett drága hazánk, dolgozó népünk
építésének és fejlődésének szempontjából. A kongresszusok határozatai egyegy hosszabb időszakban elvégzendő feladatot tűztek a Párt tagjai és rajtuk keresztül munkásosztályunk, dolgozó parasztságunk és a néphez hű
értelmiségünk elé is. És bátran elmondhatjuk, hogy ez így volt a fordulat éve
előtt is, mert minden, ami előremutatott, minden, a dolgozók országát építő
tettre való felhívás és példamutatás Pártunkból sugárzott ki. Ennek a szellemében dolgozott minden becsületes dolgozó, aki hazáját szerette és a
dicsőséges Szovjet Hadseregtől kapott szabadságot meg akarta védeni és
tartani.
Pártunk határozatai törvényszerű biztosítékai voltak a kapitalista
maradványok elleni és a szocializmus alapjainak lerakásáért vívott harc
sikerének. így törvényszerűvé vált az is, hogy akik más utat akartak,
a nemzetközi reakció szekértolói, dolgozó népünk ellenségei voltak, akiket
dolgozó népünk elsöpört és megsemmisített.
Ennek a felismerésnek és az azt követő tetteknek alapja, hogy dolgozó népünk kezdettől fogva felismerte — és ez a felismerés napról-napra
erősbödik — , hogy a Kommunista Párt volt az egyetlen, melynek szavai és
tettei egymással egybeestek, hógy Rákosi elvtárs szavára úgy építhetünk,
mint a kősziklára.
Ezen a tényen nem tudott változtatni a munkásáruló szociáldemokrácia hazug demagógiája és a klerikális reakció kenetteljességbe burkolt féktelen uszítása sem.
A Párt szavai, a Párt tettei a dolgozók boldog életútjáról, a szocialista haza építéséről, az igazi — a szocialista hazaszeretetről tesznek tanulságot A Párt útja a dicsőséges Bolsevik Párt útja, így dolgozó népünk útja
is a hatalmas Szovjetunió népeinek győzelmes célja felé tart.
Az Országos Kongresszuson hatalmas és dicsőséges küzdelmekre és
nagy a'kotások éveire tekinthetünk vissza. E nagyszerű harc oroszlánrészét
munkásosztályunk vívta meg és egyre fokozódó mértékben vette ki részét
dolgozó parasztságunk és néphez hü érte.misegünk.
A munkakedv, az áldozatkészség
hősiesség nagyszerű példáit sorolhatnánk
tott Ki volt ennek a nagyszerű harcnak
boldogan válaszolhatjuk, hogy a Párt és

é s a termelés frontján tanúsított
fel, melyet dolgozó népünk mutaihletője és vezetője? Büszkén és
Rákosi elvtárs!

A harcok győzelmes eredményeinek
biztosítéka az, hogy népünk
nagyszerű építőerejét, lelkesedését és áldozatkészségét abban az irányban
fejti ki, melyet Pártunk mutat. Ha nem Pártunk mutatta volna az utat,
munkásosztályunk, dolgozó népünk szakadékba zuhant volna, mint ahogy
szakadékba vitték a pártjától megfosztott jugoszláv népet Tito banditái.
Néphadseregünk fejlődését figyelve, emlékszünk arra, hogyan iavekeztek a fejlődést gáto'ni, az ellenség munkáját megkönnyíteni a Pálffybanditák, Tito cinkosai. A pártszervezeteket igyekeztek megkvtani De a
Párt, Rákosi elvtárs ébersége leleplezte ezt a kísérletet is. A Párt ellenségeiről kiderült, hogy a nép ellenségei és az imperializmus héreneei, ügvnckei. Leleplezésük és megsemmisítésük után a Párt egyik legkiválóbb
harcosának. Farkas Mihály vezérezredes, Honvédelmi Miniszter Bajtársnak
vezetésével Rákosi elvtárs megígért segítségével az erőteljes fejlődés út,ára
lépett.
Áttértünk a szocialista típusú néphadsereg építésére. Az az óhaj. hogy
néphadseregünk a dicsőséges Szovjet Hadsereg méltó fegyvertársa legyen,
hogy elsajátíthassuk a gvőzedelmes sztálini haditudományt, ettől az időtől
kezdve a megvalósítás szakaszába lépett.
Ettől az időtől kezdve hatalmas változás történt néphadseregünk
tisztikarának összetételében az irányban, hopv Pártunk, munkásosztályunk
és do'gozó parasztságunk legjobb fiai kerültek be a parancsnoki beosztásokba
Ettől az időtől kezdve folyik egész néphadseregünk személyi állományának marxista-leninista szellemben történő oktatása és nevelése.
A Pártnak ez a nagy és egyre fokozódó segítsége tette lehetővé,
hogy pártszervezeteink megerősödjenek és a hadsereg építésének komoly
tényezőivé, mozgatóerejévé váljanak.
Az Országos Kongresszus nagy, elvégzett feladatok után ül össze és
még nagyobb feladatok végrehajtására mutat irányt. Az eddigi kongreszszusok az osztályharc, a belső és külső el'enség elleni harc kőrülménvei
között folytak le. A visszamaradt horthysta-fasiszták, az őket támogató
jobboldali szociáldemokraták és a klerikális reakció fekete ügyn'kei mint
a szocialista építés összeforrott ellenségei igyekeztek hazánkat az imperialisták martalékává, gvarmatává változtatni. Á Pártba befurakodott trock;sta
árulók és összeesküvők a Pártot és rajta keresztül dolgozó népünket, hazánk
függetlenségét és szabadságunkat igyekeztek hátbatámadni.
Győzelmet arattunk felettük ugyanúgy, mint a termelés vonalán.
De győzelmeink
nem jelentik, hogy az imperialisták
rablóvágya
csökkent volna. El'enkezőleg: minden eredmény, melyet az építés, a termelés. az ellenség elleni harc területén, néphadseregünk erősítésében elérünk,
még irigyebbé és dühödtebbé teszi őket és szeretnék ezeket az eredményel et
megsemmisíteni. Rabló vágyukban ugyanazt szeretnék velünk tenni, amit
Koreavai, Vietnammal és Kínával akartak.
Erre is a Párt hívta fel egész népünk figyelmét és mutatta meg
hazank honvédelme építésének útját és feladatait. Ezen útmutatás alapján
do.gozo nepunk legjobbjai ma a tárnákban, a termőföldeken, a hivatalokban
a haza megvédésének dicső feladatát végzik.
Ez az útmutatás és az ebből fakadó felismerés ösztönöz bennünket,
a nephadsereg tagjait a kiképzési eredmények fokozására, az öntudatos vasII

fegyelem és anyagi fegyelem, szakmai és politikai továbbképzésünk, hazaszeretetünk és az ^ellenséggel szembeni gyűlöletünk fokozására.
Az Országos Kongresszus hatalmas seregszemléje lesz annak a nagy
munkának, melyet a Párt és vezetése alatt az egész magyar nép, minden
becsületes' magyar ember, közöttük néphadseregünk tagjai is végeznek a
béke védelmének magyarországi szakaszán.
Hogyan készüljünk a Kongresszusra?
Ugy, hogy "lég nagyobb lendülettel, még nagyobb odaadással és lelkiismeretességgel végezzük napi feladatainkat.
\
Pártszervezeteink úgy készülnek fel méltóan a Kongresszusra, ha
szervezeti és ideológiai megerősítésük közben a Honvédelmi Miniszter Bajtárs iránymutató parancsában megjelölt feladatok eredményes végrehajtásának alátámasztására maximális támogatást nyújtanak a parancsnokoknak. Ugy, hogy a kommunisták példamutatását fegyelmezettségben, a paran
csok végrehajtásában, a nehézségek leküzdésében, az anyagkarbantartásban,
a kiképzési feladatok tökéletes végrehajtásában az eddiginél magasabb fokra
emeljük. Ugv, hogy a pártonkívüli harcosok közc'tt végzett j ó agitációs
munkával és segítéssel elmélvítik Pártunkkal és a hatalmas Szovjetunióval
szembeni szeretetet és ragaszkodást és az imperialista háborús gyújtogatok,
a Tito-banditák elleni harcos gyűlölet lángját egységüknél magasra szítják. Ugv készülnek fel méltóan pártszervezeteink a Kongresszusra, hogy
a téli kiképzés időszakában tisztjeinket, tiszthelyetteseinket és tiszteseinket
arra nevelik, hogy a nehéz körülmények között lelkiismeretesen, a Szolgálati Szabályzatban előírt módon gondoskodjanak beosztottjaikról, ve'tik
összeforrjanak. Ugy, hogy fáradhatatlan munkát végeznek néphadseregünk
és különösen tisztikarunk katonai és politikai tudásának növelésében, állandó
segítséget nyújtva egyéni tanulásukhoz.
Méltó lesz a felkészülés akkor, ha pártszervezeteink építik a Pártot
Ha a kiképzésben és fegyelemben élenjáró harcosok legjobbjait Pártunk tagjelöltjei közé felveszik. A tag- és tagjelöltfelvétel kérdését az eddiginél
sokkal nagyobb felelősséggel kezelik. A felvett tagjelöltekkel állandóan foglalkoznak és feladatokon keresztül is nevelik okét. A j ó kongresszusi előkészítő munka azt is jelenti, hogy pártszervezeteink minden segítséget megadnak a DISZ-nek a vezetőségválasztás munkájában, segítik a DlSZ-szervezeteket abban, hogy vezetőségükbe bátran vonjanak be egyénileg dolgozó
parasztfiatalokat is. Segítik, hogy a DISZ-szervezetek tagtoborzó munkájukban a fiatal harcosok hatalmas seregét sorakoztassák fel a Párt tartalékcsapatába.
Jobban megoldani a feladatokat és jobban felkészülni az új és nagy
feladatok megoldására, ez a legfontosabb feladat.
Ez pedig azt jelenti, hogy a Párt és egész néphadseregünk tagjait
helytállásra és áldozatkészségre neveljük. Azt, hogy ne tűrjük sorainkban
az ingadozást, a lazaságot, a fegyelemsértést és a lemaradást. Különösen
ne tűrjük ezt párttagjainknál és pártvezetőségeinknél.
Aoélos, fegyelmezett, jól képzett, a néphez, a szocializmus ügyéhez
tántoríthatatlan hűséges, a Szovjetuniót mélységesen szerető, a Kozponti
Vezetőség irányvonalát, a miniszteri parancsokat megvalósító harcos pártszervezetekre van szükség.
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Olyan funkcionáriusokra és tagokra, akik a béke védelméről, a kiképzési eredmények fokozásáról, a fegyelem megszilárdításáról nemcsak
szép beszédeket mondanak, hanem tetteik is egybeesnek azokkal.
Csak ilyen pártszervezetek és párttagok biztosítják azt, hogy eltép
hetet'.en kapcsolatok fűzzék össze őket a pártonkívüli harcosokkal és tisztekkel, csakis így biztosíthatjuk, hogy a Párt útmutatása alapján készüljön néphadseregünk minden tagja hazánk függetlenségének, a béketábor
szent ügyének megvédésére.
Mert a Kongresszusra nemcsak párttagjaink készülnek. Mint ahogy
dolgozó népünk minden tagja nagy figyelemmel és fokozott termelési eredményekkel készül az Országos
Kongresszusra, néphadseregünk minden
tagja, akik az elmúlt években állandóan érezték és most is érzik a Párt
nap, mint nap megnyilvánuló segítségét, mind lelkesen készülnek a Kongresszusra.
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a vezetőségválasztó taggyűlések, a pártértekezletek időszakában a pártonkívüli harcosok is fokozták eredményeiket és a Párt ügyét maglikénak is tekintették.
Ugy készüljünk a Párt Országos Kongresszusára, hogy küldötteink
Rákosi dvtárs előtt arról számolhassanak be, hogy feladatunkat a Pártért,
dolgozó népünkért, a béketáborért és forrón szeretett nagy vezérünkért:
Sztálinért becsülettel teljesítettük.

V

ártunk Rákosi elvtárs vezetése alatt

megad a hadsereg számára mindent, ami ahhoz
szükséges, hogy a legyőzhetetlen sztálini haditudomány szellemében olyan magyar Néphadsereget
építsünk ki, amely eredményesen teljesíti
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iránti kötelességét és a dicső Szovjet Hadsereg
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33 ÉVES
A FELSZABADÍTÓ SZOVJET HADSEREG
1918 február 23-a: a rabló német imperialista hadsereg felett
p,Tkov és Narva aiatt aratott fényes győzelem napja egyben a dicsőséges felszabadító Szovjet Hadsereg születésnapja. Február 23-a nagy
ü n n e p e a szovjet népnek, de nagy ünnepe a Szovjet Hadsereg világtörténelmi jelentőségű győzelme folytán felszabadul! egész 800 miliiós
béketébor népeinek és ezen túl az egész világ dolgozóinak is, akik
joggal tekintik a Szovjet Hadsereget a béke legfőbb őrének. Nagy
ünnep február 23-a a magyar nép számára is.
Hosszú évszázadokon keresztül harcolt a magyar nép a feudális
urak, a török és német gyarmaositók és az utolsó évszázadban a kapitalisták zsarnoksága ellen. Bármilyen büszkék is vagyunk népünk forradalmi múltjára, különösen pedig arra, hogy 1919-ben mi követtük
először a nagy szovjet nép példáját — látnunk kell azt, hogy eddig
a magyar nép minden hós forradalmi kísérlete elbukott, népünk a maga
erejéből nem tudott leszámolni elnyomóival.
Ezért fogadjuk 1944/45. telén a hős szovjet harcosokat úgy, mint
évezredes szenvedésünk megszüntetőit, mint a várva-várt felszabadítókat, akiknek megjelenése szélzúz a a fasiszta zsarnokságot és akik
lehetővé tették számunkra, hogy Pártunk vezetésével, Rákosi elvtárs
irány'tásával véget vessünk a tőkés kizsákmányolásnak és nekilássunk
a boldog szocialista, kommunista jövő felépítésének.
Első találkozásunk a szovjet harcosokkal, az első kézfogás és ölelés
mindnyájunk felejthetetlen élménye marad. Ez a pillanat jelentette
számunkra az életet, szolgaságunk végét. A nyugateurópai országok
példája és az őrjöngő amerikai imperializmus Koreában elköve ett
vadállati vérengzései döbbenetes erővel mutatják meg: milyen sors
várt volna a magyar dolgozókra, ha nem a dicsőséges Szovjet Hadsereg szabadította volna fel hazánkat, hanem az angolszász imperialisták döntötték volna új szolgaságba!
A magyar nép és mi: a magyar nép katonái, örökre a szivünkbe
zártuk a legyőzhetetlen Szovjet Hadsereget, a nagy Sztálin hadseregét, amelyet 33-ik születésnapján forró szeretette! köszöntünk. Ezen
a napon újra megfogadjuk: mindent megteszünk a magunk munkaterületén, hogy Néphadseregünk a sztálini haditudomány elsajátításával a hós Szovjet Hadsereg méltó fegyvertársávé fejlődjék és keményen őrt állunk a békefront ránk eső szakaszén az imperializmus dél
és nyugat lelől vicsorgó bérgyilkosaival szemben.
Éljen a legyőzhetetlen Szovjet Hadsereg!
Éljen a megbonthatatlan szovjet-magyar barátság!
Éljen a világ szabadságukért és békéjükért
nagy vezére: SZTÁLIN elvtárs!

küzdő

dolgozóinak
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GYŐZELMESEN
AZ ÖT EVES TERV
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December, hónapban iparunk és mezőgazdaságunk minden területén
befejeztük ötéves népgazdasági tervünk e'ső évét. Ezzel ismét hatalmaslépést tettünk előre a szocializmus alapjainak lerakása útján. Munkásosztályunk és dolgozó parasztságunk öntudatos, áldozatkész munkája nyomán
hatalmas eredményeket ér'ünk el. Eredményeink hozzájárulnak a nemzetközi
béketábor Szovjetunió vezette frontjának megerősítéséhez. Az ötéves népgazdasági terv első évének eredményei tovább szilárdították munkásosztályunk és ezzel dolgozó népünk hatalmát és nagy lépéssel vitték előre a kapitalizmus maradványainak felszámolását. Ategerősődött népgazdaságunk
következetesen va'ósítotia meg dolgozó népünk életszínvonalának fokozatos
emelését és az életszínvonal emelkedésével együtt nagy mértékben megnőtt
a dolgozók kulturális színvonala.
Tervszerű iparfejlesztésünk megteremtette népi demokráciánk védelmének gazdasági alapjait is és így megnyílt a lehetőség valóban ütőképes,
békénket és szabadságunkat eredményesen biztosító néphadsereg kifejlesztésére. Ezzel egyidejűleg a mezőgazdaságban is rátérhettünk a szocializmus
építésére, mert ma már egyre fokozottabb tempóban hajtha'juk végre a
falusi termelés gépesítését, a nagyüzemi termelésre való átállást a mezőgazdaságban.
Mindezek a nagyszerű eredmények, a tervteljesítés területén kivívott
sikereink alapja és biztosítója felszabadítónk és barátunk, a nagy Szovjetunió baráti segítsége. A dicső Bolsevik Párt és nagy vezetője, Sztálin
elvtárs segítsége nélkül nem tudnánk legyőzni azokat a nehézségeket, amelyek országunk iparának, mezőgazdaságának területén a szocializmus alapjainak lerakása közben elénk tornyosulnak. Sztálin elvtárs tanításai nyomán
vezette és vezeti a Magyar Do'gozók Pártja és szeretett vezérünk. Rákosi
elvtárs harcunkat a termelés növeléséért az új vezetési és munkamódszerek
kialakításáért, a magasabb termelékenység eléréséért. Tervünk teljesítése
során számtalanszor éreztük és tapasztaljuk ma is a Szovjetunió közvet'en
segítségét. Módunk van meríteni a tapasztalatoknak abból a gazdag tárából,
amelyet a Szovjetunió munknhősei, a sz'ahnnovisíák hoztak létre. A nagy
s
^°vjet nép azzal fejezte ki őszinte barátságát és segítőkészségét do gozó
népünk iránt, hogy e'küldte hozzánk legjobb sztahanovistáig akiktől a magyar munkásosztály újtípusú tagjai átvehették kiváló tapasztalataikat.
Bikoy elvtárs, Dubjaga elvtársnő, a szovjet építőmunkások és építeszek segítése tette lehetővé eredményeink eddig soha nem tapasztalt növelését A szocializmus falun való építésében döntő segítséget jelentett az
a lehetoseg hogy dolgozó parasztságunk legjobbjai meglátogathatták a
bzovje.urno kolhozait és személyes tapasztalatokat gyűjthettek arról, hogy
mnyen hihetetlen eredményeket érhet el a dolgozó parasztság, ha összeII

fogott erővel és élenjáró technikával dolgozik a szövetkezetekben. Az ezen
a ^területen nyújtott segítséget azonban legjobban Rákosi elvtárs szavai
fejezik ki, aki a Központi Vezetőség október 25-i ü'.ésén kijelentette: „Külön
hála és köszönet jár annak az 50 tagú magyar kolhozparasztküldöttségnek,
amely Szovjet-Ukrajnából érkezett hozzánk, s nagy segítségünkre
volt,
amikor tapaszta'atait és munkamódszereit a magyar dolgozó parasztságnak
átadta " A Szovjetunió segítsége azonban nemcsak tapasztalatok átadásában, hanem konkrét gazdasági segítségben is mutatkozott. A nagy Szovjetunió gyakorlatban érvényesítette a kis népek egyenjogúságát, a m a g y a r szovjet kereskedelmi szerződéssel is biztosította számunkra gazdaságunk
építésének feltételeit.
Győzelmeink és sikereink másik alapja a környező népi demokráciákkal való gazdasági kapcsolatunk, amely a Kölcsönös Gazdasági Segítség
Tanácsán keresztül érvényesült és ismét beigazolta, hogy összefogással, a
proletárinternacionalizmus elveinek gyakorlati megvalósításával kis népek
is hatalmas eredményeket érhetnek el.
A munkásosztály önfeláldozó munkáján lelkesülve, egész dolgozó népünk megértette a népgazdasági terv végrehajtásánál reá háru'ó feladatokat és eddig soha nem látott teljesítményekkel járult hozzá a békefront
magyar szakaszának megerősítéséhez. Ma már Magyarországon minden
becsületes ember világosan láthatja eredményeinket, de még az ellenségnek is el kell ismernie a Sztálin-Ilid, a timföldgyár, a kultúrházak láttán,
hogy szabad nép szabad hazában a maga számára valóban hatalmas, minden eddiginél nagyobb eredményeket érhet el. Ez', bizonyítja a tények és a
számok minden területe. Az a tény, hogy népgazdaságunk ötéves tervének
első évében, a III. évnegyedben iparunk 106.9 százalékos tervteljesítést ért
el, mindennél jobban bizonyítja a szocialista ipar hatalmas fö'ényét a rothadó kapitalizmus felett. Ez a szám azonban csak átlagos kifejezője az
eredményeknek, mert ha pl. a szerszámgépgyártásban összehasonlítjuk az
1949-es év III. harmadának teljesítési százalékát az ideivel, látjuk, hogy
ahhoz viszonyítva az idei tervév III. harmadában 159.5 százalék vo't az
emelkedés. Munkásosztályunk önfeláldozó munkájának eredménye az is,
hogy a vasérc, tehergépkocsi, gyapjúszövet termelése terén ebben a tervnegyedben az e'őirányzatokat hatalmas mértékben túlteljesítettük.
A munka termelékenységének növelése, dolgozó népünknek a munkához való új viszonya, a békéért folyó harc lendülete eredményezte azt,
hogy beruházásainkat á tavalyihoz mérten kétszeresére növelhettük, ami
azt jelenti, hogy az építés minden terü'eién kétszerannyit teljesítettünk,
mint 1949-ben. Ez a szám nemcsak azt jelenti, hogy építőiparunk hihet, t'.en
teljesítményeket ért el, hanem jelenti mindeneke.őtt a szocialista társadalom alapjait képező üzemek, gyárak tömegét, jelenti munkásosztályunk
és dolgozó népünk számára a világos, tiszta, fürdőszobás lakásokat, a sötétség, az e'maradottság elleni harc bástyáit, a kultúrházakat.
A terv túlteljesítését tükrczi az életszínvonal emelkedése, s ennek
hatása alatt az áruforgalom növekedése. A mult évhez viszonyítva az áruforga'om 52 százalékkal növekedett és ebben az állami és szövetkezeti
kereskedelem részvé ele a tavalyinak ké'szeresére nőtt. Ilyen módon biztosítja a tervgazdálkodás azt, hogy dolgozó népünk szükségleteit kivá ó
minőségű és megfelelő árucikkekkel elégítheti ki. Ugyanakkor az állami
és szövetkezeti kereskedelem győzelme azt is jelenti, hogy a dolgozók
pénze már nem egyes emberek profitját növeli, hanem a népgazdaságot
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erősíti. Az a tény, hogy a legnagyobb forgalom olyan cikkekben mutatkozott,
mint a tej, cipő, gyapjúszövet, bizonyítja, hogy egyedül a szocialista
tervgazdálkodás képes va'óban a széles tömegek igényeinek kielégítésére.
Amíg' az imperialista agresszorok, élen az Egyesült Államokkal, a kenyérés húsfogyasztás korlátozásával fegyverkezik ellenünk, addig mi a dolgozó nép érdekeinek megfelelően biztosítjuk mindennapi szükségleteinek kielégítését, mert tudjuk, hogy az esetleges támadások visszaverésére csak
egész dolgozó népünk támogatásával válunk igazán képessé.
Rákosi elvtárs október 25-i beszédében hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság szocialista szektorának fejlődése tervszerűen halad.
A falusi
dolgozó parasztság előtt ma már egyre világosabbá válik az a ténv, hogy
felemelkedésének, jólétének egyetlen lehetséges útja a szövetkezés és ennek
segítségével a szocialista ipar lehetőségeinek felhasználása a mezőgazdaságban. Döntő segítséget nyújt parasztságunk számára a munkásosztály
kézzelfogható segítsége, falusi gépállomások formájában. Az első tervév
eredményeképpen több, mint 360 gépállomás, 6.000-nél több traktor segíti
dolgozó parasztságunkat terméseredményeinek, jólétének növelésében, a falusi burzsoázia, a kulákság elleni harcában. Dolgozó parasztságunk a begyűjtés sikeres végrehajtásával
mondott köszönetet ezért a segítségért.
Augusztus 20-ig a tavalyi 58 százalékkal szemben 85 százalékra teljesítette
a begyűjtési tervet és ezzel ismét bebizonyította érettségét és jogát ahhoz,
hogy résztvegyen saját államának vezetésében.
A szocializmus megerősc-dése falun legjobban azonban mégis a szövetkezeti mozgalom megerősödésén és fellendülésén mérhető le. Dolgozóés középparasztságunk egyre nagyobb számmal lép be a szövetkezetekbe.
Számuk a júniusi 46.000 családdal szemben, október végére elér'e a 90.000
családot. Do'gozó és középparasztságunk a jól működő szövetkezetek terméseredményein is lemérhette a szocialista mezőgazdaság e'őnyét és ma
már egyre nagyobb számban csatlakozik a termelőszövetkezeti mozgalomhoz.
Hatalmas és dicsőséges eredményei ezek Pártunk vezetésének és dolgozó népünk munkájának, de hogy fokozni tudjuk erőnket és helyt tudjunk
állni a békéért folyó harcban, követve Rákosi elvtárs útmutatásait, fel kell
ismernünk gyengeségeinket, hibáinkat is. Iparunk hatalmas arányú növekedése döntő kérdéssé tette a széntermelés növelését, amely nem tudott
megfelelő mértékben lépést tartani a fejlődéssel. Pártunk és Rákosi elvtárs
felhívására a széncsaták hősei ma ismét harcbaléptek további fejlődésünk
biztosítására. Nekünk a Néphadseregben is hozzá kell járulnunk bányászaink munkájának eredményesebbé tételéhez azzal, hogy a legnagyobb
mértékben takarékoskodunk az energiával, a szénnel, villannyal, ugyanakkor azoknak a bajtársaknak, akiket a bányászság soraiból kapott Néphadseregünk, erősíteni kell otthoni kapcsolataikat és példamutatássa', felvilágosító munkával kell megértetni, hogy mit kíván egész dolgozó népünk
a bányászoktól.
A hatalmas arányú növekedés, az é'etszínvonal és az ipari dolgozók
számának emelkedése, valamint az ellenség tevékenysége következtében nehezségek keletkeztek az ellátás terén. Ma már lényegéberi felszámoltuk ezeket a nehézségeket, de ha nem leszünk éberek, az ellenség ismét mea fonja
kísérelni, hogy áruelvonással, háborús hangulat szításával ismét támadást
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indítson ezen a területen. Ennek megakadályozása érdekében fokoznunk
kell a felvilágosító munkát a saját sorainkban is. Tudatosítani kell mindenkiben Rákosi elvtárs szavait: „Ezeket az átmeneti nehézségeket önfegyelemme', jobb szervezéssel, jobb elosztással ugyanúgy meg fogjuk szüntetni,
mint ahogy eddig minden feladatot megoldotlunk, ameiy a fejlődés folyamán jelentkezett összefoglalva: anyagi fejlődésünk egészséges, erőteljes.
A kisebb-nagyobb nehézségeket le fogjuk gyűrni és biztosítjuk, hogy ez
a fejlődés a jtvöben is töretlenül folytatódni fog."
ötéves népgazdasági tervünk első évének befejezésekor nekünk, a
do'gozó nép hadseregének, az eredmények felmérése után, az a köte'ességünk, hogy a munkásosztály példáját követve fokozzuk harcunkat, eredményeink növeléséért és járuljunk hozzá a tervgazdálkodás továbbfejlődéséhez
azáltal, hogy Farkas Mihály vezérezredes, Honvédelmi Miniszter Bajtárs
02. sz. parancsa értelmébt n még fokozot abb erőfeszítéssel harcolunk kiképzési eredményeink növeléséért, tervünk teljesítéséért, a szovjet haditudomány alapjainak elsajáti'ásáért. Enrek a d'rcső feladatnak elvégzéséhez adnak erc't az 1950-es tervév eredményei. Ezért világossá kell tennünk
Néphadseregünk minden tagja előtt, hogy az ötéves terv népünk jólétének,
boldogságának, békéjének forrása. Szilárdítsuk meg hadseregünkben a szocialista tulajdon iránti megbecsülést, neveljük a Néphadsereg tagjait az
anyagi fegyelem további fokozására, hogy dolgozó népünk áldozatai árán
szerzett felszerelésünket, anyagainkat a legnagyobb takarékossággal használ'uk fel, ütőképességünk n ' velésére. Ápoljuk és fokozzuk a hála és szeretet érzését a Szovjetunió bölcs vezére, Sztálin elvtárs iránt azért a segítségért, amelyet felszabadulásunk óla felemelkedésünk, szabadságunk "és
békénk érdekében nyújtott és nvujt nekünk.

0 1 em utolsó érvünk a béke mellett, ha az ellenség
tudja, hogy a magyar népi demokrácia fel van fegyverkezve és jól
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A LEIGÁZOTT

JUGOSZLÁVIA

Néphadseregünk minden katonájának, de elsősorban parancsnokainknak és pol. tisztjeinknek ismerniük ke'.l az U S A gyarmatosító jármába döntött jugoszláv nép helyzetét.
Ismerni és izzóan gyűlölni a fasiszta titó-klikket, akik a jugoszláv nép
és a nemzetközi munkásmozgalom régi árulói. Ezek a kipróbált árulók saját
népüket eladva bármikor készek arra, hogy amerikai gazdáik parancsára
szabad hazánkra, boldog jövőjét a szocializmust építő népünkre rátörjenek, hogy merényletet kövessenek el a Szovjetunió vezette béketábor ellen,
Aliig fe f egyverkezve déli hatarainkon készen állnak, hogy mint az USA
imperialisták rohamcsapatai, a gyarmatosítók parancsára a mi hazánkat,
falva.nkat és városainkat is felgyújtsák, mint gazdáik Koreában.
Jugoszlávia hélyzetét vizsgálva vissza kell tekinteni a kommunista és
munkáspártok Tájékoztató Irodájának 1948 június második felében tartott ülésére. Ezen az ülésen a Tájékoztató Iroda a Ju. KP helyzetével foglalkozott. Akkor még Titóék nem lepleződtek le teljes meztelenségükben,
mint azóta már több esetben — a Tájékoztató Iroda határozatában rámutatott arra, hogy Ju. vezetőinek magatartása „Ju.-nak közönséges burzsoá
köztársasággá való elfajulásához, Ju. függetlenségének elvesztéséhez vezethet és ahhoz,"hogy Ju. az imperialista országok gyarmatává válik."
A határozat után a Ju. árulók minden erejüket arra összpontosították, hogy bebzonyítsák: „Félreértésről van szó" és hogy ők „a szocializmust épitik". Tito nagy hangon kijelentette, hogy „Ju.-ban a kizsákmányolás napjai meg vannak számlálva." Igyekeztek látszatra radikális intézkedéseket tenni, amelyek azonban lényegében a Ju. városi és falusi burzsoázia
érdekeit szolgálták. Ahogy a Tájékoztató Iroda ha'ározata megállapította
„ E í a j í a hamis és demagóg taktikával azt akarták igazolni, hogy ök nemcsak az osztályharc talajún állanak, hanem túl is mennek azokon a követelményeken, amelyeket a Ju. KP-val szemben támasztani lehet." Azonban
minden igyekezetük hiábavalónak bizonyult, amellyel a valódi énjüket a
jugo. nép elárulását igyekeztek eltakarni.
Azóta lelepleződtek, hogy „a szocialista építés és nemzetközi békefront e'lenségeinek egyik legaktívabb rohamcsapatává váltak". — mondotta Rákosi elvtárs. Lelepleződtek, hogy Ju.-ban nem a szocializmust építik hanem a hitleri fasizmushoz hasonló rendőrállam van. amelynek a ve?'. ",a Szovjetunióval, a szocializmus és a demokrácia egész táborával
szakított, megfosztva ezáltal Ju.-át a szocializmus felépítésének
legfőbb
tamaszatól, mert az országot mind gazdaságilag, mind politikailag az angolamerikai imperialistáknak rendelte alá."
A Rajk-per Magyarországon, Kosztov-per Bulgáriában, Kocsi Dodzseper Albaniaban — mindenki előtt világossá tette azt, amit a Tájékoztató
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Iroda 1949-ben tartott ülésén a határozatában megállapított, hogy Titóék
„Belgrádot amerikai kémközponttá és kommunistaellenes propaganda központtá változtatták."
Ezek a perek világos fényt derítettek Ju. itrookista vezetőinek áruló
múltjára és arra, hogy miután a Gestapót már nem szolgálhatták, az amerikai-angol kémszolgálat ügynökeiként a népi demokratikus országokban
kémkedtek, összeesküvéseket szőttek és ezen országok kommunista vezetőinek meggyilkolására bérgyilkosokat szerződtettek.
Fasiszta és hozzájuk hasonló áruló elemekből alakított
bandákkal
ellenforradalmat akartak szervezni, hogy ezen országokat is kiszakítsák a
szpcializmus, a béke táborából és az imperialisták akaratának rendeljék őket
alá. A Tájékoztató Iroda 1949. évben hozott határozata rámutat arra, hogy
Titóék átállása a fasizmushoz nem véletlen, gazdáik — az angol-amerikai
imperialisták utasítására történt, akiknek — mint most kiderült — már
régen felbérelt ügynökei voltak.
Ahogy az egyik oldalon az amerikai-angol imperialisták Titóékon
keresztül igyekeztek behatolni a népi demokratikus országok vezető szerveibe és ott a régi kapitalista uralmat visszaállítani, ugyanakkor Titóék
ugyancsak imperialista gazdáik utasítására hátbatámadták a görög nép
hősi szabadságharcát is. Az első időben az EAM-ot igyekeztek belülről bomlasztani, az EAM-on belül nacionalista ellentéteket szítani, a macedón kérdés nacionalista módon való ifelvetésével.
Ezzel azonban nem elégedtek meg. Miután már nyíltan lelepleződtek,
1949 július 5-én engedélyt adtak a monarchofasiszta görög csapatoknak,
hogy Ju. területéről hátbaitámadják a görög" demokratikus néphadsereget.
Jellemző a ju. árulók magatartására az ENSz-be'.i tevékenységük is.
A Sz. U. ENSz-beli küldöttsége következetes harcot folytat a béke biztosításáért és leplezi le a háborús gyujtogatókat. A ju. delegáció a főárulóval, Kardéljjel az élen szemérmetlen nyíltsággal támogatják az amerikai
imperialistákat, a SZU. javaslatainak elvetésében és próbálják bizonygatni,
hogy nem az amerikai imperialisták a háborús agresszorok, hanem a SZU.
és a népi demokratikus országok.
így segítettek megakadályozni amerikai gazdáiknak a koreai ügy
békés rendezésére vonatkozó, az atomfegyver betiltására vonatkozó és a
fegyverkezés csökkentésére (vonatkozó szovjet javaslatok elfogadását. A
nemzetközi békemozgalomtól ugyanúgy rettegnek, mint az amerikai-angol
imperialisták. A békemozgalom minden megnyilvánulásával szemben ugyanolyan kíméletlenséggel harcolnak, mint azok. És a nemzetközi békemozgalomról ugyanazokat a rágalmazó nótákat fújják, mint amerikai gazdáik.
Az angol-amerikai imperialisták Titóékat nemcsak a SZU. és a népi
demokráciákban folytatandó aknamunkára használják fel, a Ju. kémek eszközt jelentenek arra a célra is, hogy a kapitalista országokban lévő munkásmozgalmat belülről bomlasszák. A Ju. trockisták segítségével igyekeznek provokátorokat beépíteni, elsősorban a kommunista pártokban.
Ismeretes pl. a Ju. trockisták aknamunkája a spanyol polgárháborúban. Erről az aknamunkáról Dolores Ibaruri elvtársnő a következőket írja:
„Híreket küldtek a Francóval együtt harcoló hitleristáknak.. . Franciaországban köztársaságiakat árultak el a Gestapónak."
Az angol-amerikai imperialisták, amikor mind rosszabbul kezdett
állni a szénájuk Távolkeleten, egy nagv ügynökség felállítására határozták
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el magukat. A Tájékoztató Iroda lapjának ezév februári száma arról adott
hírt, hogy ebben a munkában is vezetőszerepet szántak a titóista árulóknak. „Ezt a központot Indiában szándékoznak felállítani — mondja a közlemény — ennek az angol-amerikai központnak a szerepét a Delhi-i Ju.
követség fogja betölteni."
Az Osztrák Kommunista Párt központi vezetőségének tagja, Heinrich
Fritz elvtárs cikkében elmondja: „A Tito fasiszta klikk különféle aljas manőverek leple alatt próbálja megteremteni a feltételeket arra, hogy betölthesse az amerikai és angol imperialisták ügynökségének különleges funkcióit, vagyis, hogy bomlassza, züllessze <a munkásmozgalmat."
A Svéd Kommunista Párt titkára, F. Lange elvtárs: „Nem voltunk
elég éberek az osztályellenségnek olyanfajta próbálkozásaival szemben, hogy
a Tito-klikk segítségével befurakodott országunk
forradalmi
mozgalmába."
Miután a Ju. árulók nyíltan lelepleződtek, az angol-amerikai imperialisták rohantak Tito segítségére. Igyekeztek különböző szervekbe beépített
ügynökeiken keresztül — mint az angol trockista áruló Ziliakus — Titóékat fehérre mosni és ők, akik a szocializmus legvadabb ellenségei, akik
Amerikában pl. tüzzel-vassal üldözik nemcsak a kommunistákat, de a haladó
mozgalmakat is — próbálgatták bizonygatni, hogy Tito az igazi szocialista.
Ugyanakkor különféle diplomáciai és gazdasági akciókkal
sietnek
Titóék segítségére. Ezek a segítségek, amelyeket Titóék készséggel fogadnak, egyben Ju. gyarmatosítását i.s jelentik. Az export-import bank Truman
utasítására 55 millió dolláros kölcsönt engedélyezett, amelynek az ára a
szlovéniai bányák koncessziója. Most legutóbb Truman a "parlamenti csoportok vezetőihez intézett levelében újra követelte Tito megsegítését.
„Szükség van arra, hogy azonnali közvetlen segítséget nyújtsunk
Ju.-nak, hogy Tito hatalmon maradhasson." Természetesen nem ingyen
történik ez a segítség. Truman a továbbiakban a következőket írta: „Tito
által ellenőrzött katonai erő komoly tényező Nyugateurópa védelmében."
Tehát az imperialisták támadó tervében: „Mint tudják — folytatódik Truman levele — a politikánk Ju. felé azon alapul, hogy minden segítséget megadunk Titónak, amely szükséges stratégiai és politikai érdekeink
védelmére."
Jugoszláviában nyüzsögnek a külföldi szakemberek és pénzemberek.
Ezek a szakemberek, különösen az amerikaiak különleges jogokat élveznek Ju.-ban. Ezek a tények világosan alátámasztják a Tájékoztató Iroda
1949-ben hozott határozatát: „A jugoszláv kormány teljesen függő viszonyban áll a külföldi imperialista körökkel és azok agresszív politikájának eszközévé vált." Pl. a Ju.-ba importált áruk között 60 ezer dolláros rádióberendezés bevitel van, amelyet a New-York Herald Tribun szerint „A
Kominform elleni rádiópropaganda céljaira állítanak fel."
Az imperialisták nem is titkolják, hogy a kölcsön célja Tito uralmanak fenntartásán keresztül Ju. leigázása. A „News and World Report"
c. amerikai hetilap ezt írta: „Végeredményben Titót a dollárok fogják
fenntartani, de mi megköveteljük tőle, a maximális politikai, vagy katonai
engedményeket." Nyilt szemérmetlenségge] hirdeti a lap az amerikai imperialisták gyarmatosító programmját: „hogv Ju. mondjon le iparosí'ásának terverol" a továbbiakban „Titónak dolíárra van szüksége ezért fizet-
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A Ju. árulók vezére Tito és klikkje mindent elkövet, hogy megszolgálják imperialista gazdáik kegyét, kiárusítják Jugoszláviát, hűségnyilatkozatokat tesznek, régi adósságokat elvállalnak.
Tito nemrég nyilatkozott „New-York Times"-nek és Ju. külpolitikájával kapcsolatban a következő pontokban foglalta össze
nyilatkozatát,
ahogy ezt a Le Monde c. lap jelenti:
1. A Tito-kormány magáévá teszi az ENSz minden határozatát. (Tehát azokat a határozatokat, amelyeket az U S A szavazógépezete a béke
ellen, az imperialista háborús gyújtogatok érdekében hozott.
2. A Tito-kormány kész nemcsak jelképesen támogatni az amerikaiakat, hanem fegyveres alakulatokat is rendelkezésre bocsát.
3. A Tito-kormány hajlandó fegyvereket elfogadni úgy az USA-tól,
mint Nyugatnémetországtól.
4. A Tito-kormánynak szándékában van tanácskozásokba bocsátkozni
Görögországgal és Olaszországgal egy szövetség létrehozása érdekében.
5. Szabadon akarják bocsátani a háborús bűnösöket — köztük Stephinac horvát püspököt.
Titoék az imperialistáknak adott szavukat be is tartják. Érkeznek
fegyverek Amerikából és Nyugatnémetországból. Amerikai katonai szakértők képezik át a jugoszláv hadsereget, épülnek a repülőterek az U S A
repülőgépek számára, mint pl. Batainicán. Folynak a tárgyalások a diplomáciai
kapcsolatok felvételéért, Tito és Görögország, valamint Franco
Spanyolországa között. (A Görögországgal való kapcsolatról egyébként
Pál görög király m á r 1949-ben beszélt.)
Tito kötelezte magát, hogy az Egyesült Államoknak az államosításért kártérítés fejében 17 millió dollárt fizet, a 385 millió dollárt kitevő háború
előtti kölcsönök törlesztésén felül, amelyeket még a Ju. királyság kormánya kapott. Az Angliával kötött szerződés értelmében Ju. kötelezte m a g á t
18 millió dolláros kártérítés fizetésére az államosításért, ámde ez az összeg
sem elégítette ki a kapitalista cápákat. A Tito-kormány elismerte Anglia
jogát a termelés egy részére is, tehát azoknak a jugoszláv állami vállalatoknak nyereségrészesedésére, amelyeknek a háború előtt a brit tőke részvényese volt.
Kártérítés gyanánt Franciaország 1.6 millió dollárt, Svájc 75 millió
svájci frankot, Belgium 365 millió be'.ga frankot, Svédország 41 millió
koronát kapott.
A kapott fegyverekért Titóék kiárusítják az országot. A m í g a jugoszláv nép éhezik, addig havonta 20 ezer hízott sertést szállítanak Ausztráliába, 300 ezer vagon kukoricát Angliába, 120 milliárd dinár értékűt Nyugatnémetországba. i Egyezményt kötöttek az amerikai Philips-művekkel,
amelynek értelmében Ju. színesfém kitermelésének jogát 1951-re eladta,
jelenti az United Press.
Köztudomású egyébként, hogy Ju.-nak nagymennyiségben szállít az
Egyesült Államok stratégiai fémeket, rezet, cinket, ólmot, krómot és
antimónt.
Ezzel
azonban nem elégednek meg. Híven eddigi ténykedéseikhez
hatalmas arányú fegyverkezésbe kezdtek. Ju.-át a börtön mellett egy kaszárnyává alakították át. 1950-ben 60 milliárd dollárt költenek hadikiadásokra.
Az ifjúságot leventeintézményhez hasonló fasiszta szervezetbe tömörítik,
hogy katonailag kiképezzék őket.
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Mindezt természetesen a jugoszláv nép nyomorának árán Valósíthatják csak meg. A Tito-klikk dőzsöl, Jugoszláviát kiárusítják az imperalistáknak, a jugoszláv nép meg nyomorog. Titóék egész apparátusukat mozgósítják, hogy megmagyarázzák a jugoszláv népnek, hogy miért kell nekik
éhezni. A New-York Herald Tribüné szerint „Jugoszlávia kormánya felszólította az iparvállalatok összes igazgatóit, a szakszervezetek vezetőit és
a lapkiadókat, tudassák a jugoszláv néppel, hogy az idén mindent exportálni
kell. ami csak kivitelre alkalmas", Tito, Zemunban tartott beszédében ezzel
próbálja az éhező jugoszláv népet jóllakatni „csak néhány év telt el a
háború befejezése óta, nekünk azonban a fegyverkezésről kell beszélnünk,
nem pedig a jobb élet lehetőségéről, nem városaink és falvaink építéséről,
nem arról, ami életünket jobbá és boldogabbá teszi, mi kötelesek vagyunk
a fegyverkezésről beszélni".
A jugoszláv nép megnyugtatása mellett a beszéd célja természetesen
az imperialista érdekeknek megfelelően háborús úszítás volt.
A Tito-klikk Ju.-át teljes gazdasági zűrzavarba, csődbe kergette. Rákosi elvtárs 1950 október 27-i beszédében rámutatott arra, hogy „az imperialisták nagy gondban vannak Ju. miatt, amelynek gazdasági helyzete
olyan válságosra fordult, hogy a kapitalista országok sajtója is az egész
rendszer megingásáról beszél". A „Nova Borba" hírt ad arról, hogy az
árak 1945-höz viszonyítva 250 százalékkal emelkedtek. 1946-tól 1950-ig a
cukor 200 dinárról 500 dinárra, a zsír 250 dinárról 550-re, az olaj 200-ról
500-ra, a disznóhús 300-ról 500 dinárra emelkedett. Ju.-ban egyébként jegyrendszer van, minimális fejadagokkal. Október óta 10 százalékkal csökkent a
kenyérfejadag, egy munkásnak átlagosan 2500 dinár a keresete, de a létminimum kb. 18000 dinár.
A New-York Herald Tribüné belgrádi tudósítója ezév szept. 16-án a
következőt jelentette: „ma kiderült, hogy egyes elsőrendű szükségleti cikkek ára annyira felszökött, hogy 900 gramm vajért a polgár átlagos havi
jövedelmének 20 százalékát kénytelen odaadni".
A Tito bandilák a válságért, a gazdasági zűrzavarért az idei szárazságot teszik felelőssé. Az idén valóban volt szárazság és ez valóban
közrejátszott, azonban a valódi ok nem ez. A valódi ok Ju. népe elnyomása, hogy a titóista janicsárok a jugoszláv parasztságot kirabolják, az
aszály dacára elrekvirálnak tőlük mindent, hogy amerikai gazdáikat kielégíthessék. Nálunk — és így a többi népi demokratikus országokban is —
a dolgozó parasztság odaadó lelkesedéssel támogatja népi demokratikus
rendszerünket, begyűjtési, őszi szántási szerződéskötési terveket túlteljesítik. A jugoszláv dolgozó parasztság a rendszerrel való szembeállását fejezi
ki a mezőgazdasági tervek nem teljesítésében.
Az őszi vetésterveket sehol sem teljesítették. Egyes járásokban különösen nagy méreteket öltött ez. A Banya Lukai járásban 4 százalékra, a
szarajevói járásban 13 százalékra, a fehértemplomi járásban 26 százalékra,
a djakovácsi járásban 14 százalékra teljesítették csak az őszi vetésterveket.
Amellett, hogy a dolgozó parasztságot mérhetetlenül elnyomják, kizsákmányolják, a kulákok nemcsak, hogy szabadon garázdálkodhatnak minden korlátozás nélkül, de még állami támogatást is élveznek. A Tájékoztató
Iroda már az 1948-ban tartott ülésén felhívta a figyelmet a jugoszláv
trockisták képmutató álláspontjára a kulák kérdésben.
1949-ben a Tájékoztató Iroda határozata rámutatott arra hocry a
jugoszláv bitorlók politikája falun kulák, kapitalista jellegű politika Az
erőszakkal létrehozott álszövetkezetek a faluban, a kulákság és ügynökeik
3*
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kezében vannak és a dolgozó parasztság széles tömegei kizsákmányolásának eszközei. Most a „Szocialista Jugoszláviáért" c. lap hírt ad arról,
hogy az úgynevezett megbízhatatlan dolgozó parasztoktól elvették a földet
és a termelőeszközöket. Ezeket a kulákok kapják meg. Zsupány községben
2165 holdat, Szlovéniában 3000 holdat adtak át a kulákoknak.'
Nézzük meg néhány adaton keresztül milyen Titóék osztálypolitikája
falun, milyen a viszonyuk a kulákokkal és milyen a szegényparasztokkal
szemben. 1950/51. évre Titóék új gabona-, marha-, sertésbeszolgáltatási
rendeletet léptettek életbe. Az új gabonabeszolgáltatási rendelet a következő kötelezettségeket rója ki:
Parasztgazdaság
hektárokban:
2—3
3—5
5—8
8—10
10—15
15—20
20-on felül

Hektáronkénti beszolg.
kg-ban:
450
850
100—1100
150—1250
200—1400
250—1550
300—1700

Világos, hogy ez a rendelet a szegényparasztság fokozatos megterhelései és a falusi burzsoázia pozícióinak, gazdasági hatalmának megerősítését szolgálja. Világos, hogy az 5 hektáron felül bevezetett minimum
és maximum nem más, mint gyengén sikerült leleplezése annak, hogy a
2—3 hektarral rendelkező paraszt másfélszeresét, a 3—5 hektárral rendelkező paraszt pedig háromszorosát
köteles beszolgáltatni
annak amit
a 15—20 hek.arral, vagy még nagyobb birtokkal rendelkező kulák.
Ugyanez a helyzet az ipar terén is. A nagyhangon hirdetett ötéves
tervük dugaba dolt, az üzemek sorra nem teljesítik a tervüket. Például
a Jelasnica banya 65 százalékra, a Trepcsai 45—50 százalékra, a „Május
3-i" üzem 55 százalékra teljesítette csak a tervét.
Emellett Jugoszláviában nagymértékben növekszik a munkanélküliség. A Szmederevo palánkai Dragoszláv Gyorgyevics üzemből 184 munkást, a rutai üzemből 500 munkást, a szlovéniai Lisztrovszkoj vállalattól
500 munkást es Horvátországban az utóbbi időkben körülbelül 6000 munkást bocsátották el.
A jugoszláv nép fokozatos kizsákmányolását természetesen fokozott elnyomás kisen. No a gyüjtőtáborok száma Jugoszláviában. A fasiszta
Tito-klikk tűzze.-vassal irtja a haladó erőket és az egész jugoszláv népet
járomba hajtotta.
A Tájékoztató Iroda 1949-ben tartott ülésén hozott határozatában
rámutatott arra, hogy a Pártban és az államban a hatalmat bitorló Tito—
Rankovics-k.ikk ellenforradalmi politikájának eredményekép Jugoszláviában kommunistaellenes fasiszta típusú rendőrállam alakult ki". Majd a
továbbiakban: „Az a.lamhatalom a nép ellenségeinek kezében van. Jellemző erre Veszelin Popovics volt U D B őrgy. cikke a román munkáspárt
központi lapjaban, aki a többek között a következőket mondja el:
1948 áprilisában az angol-amerikai kémszolgá'.at
rendelkezésére
tanácskozást tartott az U D B legfelsőbb vezetősége a hóhér Rankovics elncklésével. Ezen a stratégiai találkozáson a következő feladatokat adták ki
az U D B számára:
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1. Az internacionalista, a szocialista egységfronthoz hű kommunisták megfigyelése és likvidálása;
2. a népi demokratikus országokban lévő titóista ügynökök számának növelése és a népi demokratikus rendszer megdöntésére irányuló romboló tevékenységük fokozása, egy Tito által vezetett szovjetellenes államokból álló blokk létrehozása érdekében;
3. megszüntetése azok megfigyelésének, akiket azzal gyanúsítanak,
hogy imperialista hatalmak számára kémkednek és az ilyen személyek szabadonbocsátása;
4. az U D B alsóbb szervei által az imperialista kémek ellen hozott
„túlzottan szigorú" ítéletek felülvizsgálása;
5. azon személyek megfigyelésének megszüntetése, akik az USA
és Nagybritannia követségeit, vagy a követségek olvasótermeit látogatják."
A táborokkal kapcsolatban, ahol kirabolják és válogatott módon kínozzák az áldozatokat, a kővetkezőket mondja el: „amikor a börtönök — régiek
és ú jak sem tudják befogadni a letartóztatottak tömegeit, a Tito-banda
koncentrációs táborok létesítését rendelte el. A letartóztatott kommunisták m á r nem kerülnek bíróság elé, ahol a legtöbben bátran és hősiesen
viselkedtek, hanem három U D B tisztből álló bizottság ítélete alapján küldik
őket koncentrációs táborokba".
Az államgépezetből eltávolították, letartóztatták a kommunistákat,
az internacionalizmus híveit, mindazokat, akikről a legcsekélyebb gvanú
felmerült, hogy egyetértenek'a Tájékoztató Iroda határozatával. Helyükre
a németekkel együttműködőket, Gestapo-besúgókat állítanak.
Néhány példa arra, hogy például kikből áU az U D B vezetősége:
Sztefanovics Szvetiszláv a királyság alatt a rendőrségnek elárulta a belgrádi ifjúmunkás szervezetet. Rankovics régi ismerőse, az U D B egvik
vezetője. Mityunovics Veljko a háború alatt a Jovanovics Dragoljub kulákpártnak veit a tagja, régi angol ügynök. Másik vezető személyiség M i l k s
Bacse altábornagy, akinek apja a királyi Jugoszláviában csendőr volt és
aki már Spanyolországban és a franciaországi' intérnálctáborokban is, mint
provokátor működött. Jávorszki Mihajlov, aki a Rajk-perből ismeretes —
királyi rendőrtiszt volt, a kulák Macsek pártnak a tagja, befurakodott
a Jugoszláv KP-ba és az egész szervezetet az usztasáknak szolgáltatta ki.
F-s hosszú sorát lehetne sorolni még ezeknek az árulóknak.
Ugyanakkor 20 ezer tisztet és thtts-t, akik valamennyien résztvettek
a németek elleni harcban — börtönben tartanak, mert nem hajlandók kiszolgálni a Tito-rendszert. (Napred, november 15.)
Ezt a helyzetet egyébként a nyugati lapok is kénytelenek elismerni.
Az II Tempó di M i l a n o június 10-én a következőket írja: „ A rendszer keménysége és szigora visszatükröződik a foglyok nagy számában, akiket
Tito börtönökben és különböző koncentrációs táborokban kénytelen tartani.
Nyugati diplomáciai körök Belgrádban a foglyok számát 200.000-re becsülik, kőztük 40.000 nő. Altalános vélemény szerint ezeknek a legnagyobb
resze a rezsim nyílt ellensége. A foglyok között rendkívül sok a paraszt,
akik nem érték el a kormánytól kívánt terméseredményeket Sok foglyot
kényszermunkára használnak fel".
'
Mi- . . f é k t e l e n terror sem képes azonban megtörni a jugoszláv nép ellenal ásat. Az újjászülető K P vezetésével, újult erővel száll szembe a fasiszta
1 ito-k ikkel. Ez az ellenállás megnyilvánul a tervek nem teljesítésében,
Tito-eLenes ropcedulak szorasában. sőt az újjáéledő partizánharcokban is
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Mi sohasem mondtunk le a hős jugoszláv népről. Mindig kifejeztük
reményünket, hogy közel van az az idő, amikor Jugoszláviában is a szocializmus erői fognak győzni.
A nemzetközi munkásmozgalom testvéri
együttérzéssel kíséri a jugoszláv nép Tito-ellenes harcát. Ez a nemzetközi
szolidaritás új erőt ad a jugoszláv népnek elnyomóik elleni harcban.
A Tájékoztató Iroda ezt már az 1948-ban tartott ülésén is kifejezésre
juttatta:
,,.„..,
„A Tájékoztató Iroda nem ketelkedik abban, hogy a Jugoszláv K P
soraiban van elég egészséges elem, akik hívek a marxizmus-leninizmushoz,
akik hívek a Jugoszláv KP internacionalista
hagyományaihoz, hívek az
egységes szocialista fronthoz". 1949-ben „a Tájékoztató Iroda szilárd meggyőződése, hogy a jugoszláv munkásság és parasztság között lesznek olyan
erők, amelyek biztosítani tudják a győzelmet a burzsoá uralmat visszaállító Tito-Rankovics kémbanda felett."
I
A Tájékoztató Iroda határozata és útmutatása nyomán épül Jugoszláviában az illegális Kommunista Párt. A Párt építése nagy áldozatot
és nagy éberséget követel a jugoszláv kommunistáktól. Rankovicsék ügynökök és provokátorok tömegeit használják fel arra, hogy provokációs mozgalmakat szervezzenek. Ezt a módszert is a fasiszta rendőrségtől vették
ót, amelynek ők is ilyen provokátoraik voltak. Nálunk, Magyarországon,
is ezzel a módszerrel dolgozott a horthysta rendőrség, provokációs, frakciós'
mozgalmakat szerveztek és a beugratott embereket lefogták.
Az újjászülető illegális Kommunista
Párt vezetésével a jugoszláv
nép fokozza a harcot a Tito-klikk ellen. Tömegesen tagadják meg a kényszermunkára va'ó vezénylést. Horvátországban 39 ezer helyett csak 1500-án
jelentkeztek építőmunkára. 1041 ifjúmunkásból, akiket bányamunkára hívtak be, csak 32-en jelentkeztek. A fiatalok az iskolákban tömegesen tagadják meg a katonai kiképzést.
Mind gyakrabban kénytelen a Tito-klikk Rankovics janicsárjait
s a katonaságot a lázadó nép ellen vezényelni.
így Czazi környékén a Tito-banda kivezényelte a banjalukai 179.
ezred katonáit, akik fegyverrel tüzeltek a parasztság ellen, amely nem volt
ihajlandó eleget tenni a beszolgáltatás! kötelezettségnek.' Hasonló esetek
(történtek Horvátországban,
Macedóniában és Montenegróban.
Például
a Hamburger Freie Presse szeptember
18-i híre szerint Szlavóniába
Boszniába és Hercegovinába szeptember közepén UDB-egységek érkeztek. Triesíbe érkezett politikai menekültek szerint az elégedetlen parasztok
miatt történt ez. Hasonló értelemben ír az Eisener Tage Blatt, kiegészítőlég
m é g hozzáteszi, hogy az elmúlt hét folyamán már több összeütközés vo't
a parasztok és a felfegyverzett terménybegyüjtő bizottságok között.
Nap, mint nap kapunk híreket a Jugoszláviában
lévő partizánmozgalom fejlődéséről. Egy augusztus 10-1 jelentés szerint Djakovica környékén a Tito-klikk speciális alakulatai ez év június utolsó napjaiban hatórás harcot vívtak a koze.i hegyekbe menekült parasztokból összetevődő
•kisebb partizánegysegekkel. Annak ellenére, hogy Tito és Rankovics pribékjei túlnyomó többségben voltak és tcbb áldozatot hagytak az összeütközés színhelyén, a partizanegysegeket sem megsemmisíteni sem elfogni
nem tudták. Az említett körzetben lévő hegységekben egyébként naponta
vannak összeütközések a partizánok és Tito ezen speciális alakulatai között. A djakovicai osszeutkozes ezideig leghosszabb ideig tartó összeütközés volt.
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Az athéni rádió szeptember 19-én jelenti: a belgrádi hírek szerint
Jugoszlávia déli falvaiban a parasztok tiltakozása jeléül felgyújtották a
títóisták házait.
Nő az elégedetlenség, azonban Titóékkal szemben az államhatalm o n és a titóista párton belül is. A Tito-klikk szócsövei, a Vesztnyik és a
Borba szeptember 11-i jelentése szerint a Horvát Kommunista Párt központi vezetőségének rendkívüli ülésén a horvát köztársasági kormány miíiiszterelnckhelyettesét és két miniszterét, Zsigits Radót és Brkits Duskót,
Opacsics Sztankót, mint „ellenséges Kominform ügynököt" a Pártból kizárták és letartóztatták.
Az II Tempó szeptember 13-i híre szerint „a letartóztatott miniszterek vallomásából kitűnik, hogy egy összeesküvést szerveztek a Titorendszer ellen. Az összeesküvésben m a g a s r a n g ú tisztek, funkcionáriusok
és politikusok vettek részt".
A Központi Vezetőségünk október 27-i ülésén Rákosi elvtárs rámutatott arra, hogy: „Mi a legnagyobb rokonszenvvel és megértéssel kísérjük
•azt a harcot, amelyet a jugoszláv dolgozó nép, az amerikai imperialisták
szocialista mezbe öltözött aljas segédcsapataival folytat és számunkra nem
kérdéses, hogy ez a harc előbb, vagy utóbb, de a jugoszláv nép győzelmével fog végződni".
M i n d több és több tény tanúskodik arról, hogy az imperialista háborús gyújtogatok Európa leigázásában milyen fontos szerepet szántak a Titobandának. Leigázási tervük megtörik azonban abban a hatalmas acélfalban, amelynek legfőbb ereje és támasza a Szovjetunió, amely ezeket a népeket a fasizmus igája alól felszabadította.
M i is a Szovjetunió oldalán fontos szerepet töltünk be az imperialista tervek meghiúsításában. A Szovjetunió nagylelkű segítségével, Párt u n k vezetésével visszavertük ezeket az aljas próbálkozásokat.
Most a Honvédelmi Miniszter Bajtárs 02. sz. tiszti parancsát végrehajtva, úgy kell elsajátítanunk „a győzelem sztálini tudományát", olyan
fokra kell, hogy hágjon a hazaszeretet katonáinkban és tisztjeinkben, olyan
gyűlölettel legyünk eltelve az imperialisták és aljas bérenceik ellen, hogy ha
ránkuszítanák titóista láncos kutyáikat, olyan hősiesen védjük hazánk szent
határait, mint nagy példaképünk, a hős Szovjet Hadsereg.
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A TISZTESJELÖLTEK
KIVÁLASZTÁSA,
A TISZTESKIKEPZÉS
ELŰKESZITESE
ES
MEGNEVEZÉSE
I.
A dicsőséges Szovjet Hadsereg hadi tapasztalatai
számtalanszor
bebizonyíto'.ták a Nagy Honvédő Háború folyamán azt, hogy a tisztesek
nagyobb kötelékeket eredményesen és sikeresen vezetnek.
A tisztesek békében a legfontosabb munkának — a leképzésnek —
és ezen belül az egyenkénti harcoskiképzésnek — az oszlopai harcban
pedig döntő fontosságú kis egységek parancsnokai. Mindezekből kiviláa'jk
hogv Néphadseregünkben a tiszteseknek kell tisztjeink és tiszthelyetteseink'
legfontosabb munkatársainak lenni.
Az egyenkénti harcoskiképzés, majd az ezt követő rajkiképzés sikere
nagymértékben a tisztesek kiképzési fokától és rátermettségétői függ
A közeljövőben meginduló tiszteskiképzés kőtelezően írja elő minden parancsnoknak — elsősorban az alosztályparancsnokoknak — ho"y
a fenti igen fontos szempontokat figyelembevéve, a tisztesjelöllek kiválasztására a legnagyobb gondot fordítsák. A tisztesjelőlieket az alosztályparancsnok, az alosztály politikai vezető és a szakaszparancsnokok együttesen válogatják ki az újonc-bajtársak közül. Ezzel kapcsolatban felvetődhet az a kérdés, hogy milyen szempontok figyelembevételével válasszuk
ki az újonc-bajtársak közül a tisztesjelölteket. Elöljáróban le kell rögzítenünk azt, hogy tisztesjele lt csak az lehet, akinél
meggyőződtünk
arról,

hogy népi demokráciánk

feltétlen

híve.

Azok, akik az egyenkénti harcoskiképzés alatt nyert tapasztalatok,
továbbá egyéni magatartásuk folytán reményt nyújtanak arra, hogv olvan
harcosokká, olyan alparancsnokokká válnak, akik rajaikat önfeláldozóan
vezetni tudják, akik egységüknek fegyvereit, ha kell, a z utolsó lehelletig
alkalmazzák és ha egységük veszteségeket is szenved, akkor tovább harcolnak géppisztollyal, kézigránáttal, szuronnyal vagy gyalogsági ásóval.
Ilyen értelmű harcost, vezetőt, csak a kiforrott világnézet, a politikai öntudat alakithat ki.
24

Felvetődik talán az az ellenvetés, hogy az egyenkénti hareoskiképzés
alatt „ennyire nem lehet megismerni a beosztottakat". A mai újoncsorványaink politikailag fejlettek. Lelkesek. S ha az egyenkénti harcoskiképzés
első napjától kezdve egyenként foglalkoztunk velük, ha gondolkodásukat
formai „tömegkiképzéssel" nem kötettük gúzsba, ha ráneveltük arra, hogy
felfogását, elgondolását bátran mondja ki és az elfogadott legjobbat jól
begyakorolja — akkor nem nehéz az újoncok közül a tisztesjelöltek kiválasztása.
Ha az egyenkénti harcoskiképzés első napjától kezdve a szakasznévjegyzékeket, a rajnévjegyzékeket a szakasz-, illetve rajparancsnokok lelkiismeretesen vezették, akkor az alosztáiyparancsnoknak a szakaszparancsnokoktól már kész névjegyzéket kellett kapnia azokról, akik a lisztcsképzésre alkalmasak.
A tiszíesjelölteket tehát politikai rátermettségükön kívül egyéni rátermettségük szerint kell kiválogatni- Az egyéni rátermettségüket az újoncok
már az első kiképzési naptól kezdve „elárulják". Az újonc-szakaszparancsnokok tapasztalatból tudják, hogy ha a kiképzés folyamán egyénileg foglalkoznak az egyes honvéddel, már az első napokban megmutatkozik az,
hogy kik ügyesebbek és kik a kevesbbé ügyesek. Az egyik újonc kiválóan
elsajátítja a harcászati kiképzésnél pl. a terep ügyes kihasználását. A
másik az előkészítő lőoktatás anyagát első oktatásra elsajátítja. M á r kispuskával lő, míg a másik még csak a hibaháromszögelést gyakorolja a
Veress-féle irányzókészülékkel. A rátermett újonc-szakaszparancsnoknak már
a kiképzés kezdetétől ezeket az „ügyeseket" segédoktatóknak alkalmaznia
kell minden kiképzési ágban (harcászat, lőkiképzés, alaki k'képzés). Ezek
a legkiválóbbak, de vannak olyanok, akiket csak pl. a lőkiképzésné] tudott
alkalmazni, mint segédektatót. Ezeket a kitűnt és már segédoktatóknak
beállított, tisztesjelöltnek aikalmas újoncokat kell elsősorban javas'atba
hozni az alosztályparancsnoknak a tisztesiskolába való vezénylésre.
A jól vezetett szakasznévjegyzékeknek nemcsak személyi adatok
száraz halmazát kell tartalmaznrok. "hanem a szakasznévjegyzékek utolsó,
széles rovatában feltétlenül az alábbi szempontok szerint kell a bejegyzéseket csoportosítani. Pl.:
1. Po'itikai szempontból (a népi demokráqia híve, jó meglátásai
vannak, párthü, politikai képzettségi foka közepes).
2. Szellemi és értelmi képessége (jófellogású, a lőkiképzés anyagát
meglepően könnyen sajátítja el).
3. Fejlődőképessége.
4. .Jellemtulajdonságai (csendes, zárkózott, megbízható, hirtelenharagú).
5. Altalános katonai magatartása (pl. a parancsot jól teljesiti, fegyelmezett, határozott fellépésű).
Mint elöljáróban említettük, az újoncok megismerése, kiértékelése
az első kiképzési nappal kezdődik, ami apró megfigyelésekből, egyéni benyomásokból és az újoncokkal való egyéni beszélgetésekből tevőd : k rsv/\
Ebbe a munkába az alosztály politikai vezeoiének kell jó kádermunkával
belekapcsolódnia. Minden újonc-szakaszparancsnoknak
az
újonckiképzés
6—7. hetében meglesz már az az állandó kerete az újoncok közül, akiket
tisztesiskolára javaslatba tud hozni. Ezek létszáma ellenben nem fogja
kitenni a tisztesjelöltszükségletet. De lesznek a visszamaradottak között
olyanok is akik — ha nem rs összrátermettségüknél — de az egyik vagy
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másik kiképzési ágban elért kiváló eredményeknél fogva alkalmasnak mutatkoznak a tiszteskiképzésre. Ezekkel hajtson végre úgynevezett vizsgaoktatásokat.
Pl. a szakaszparancsnok egy kijelölt ügyes oktatója a puska harcászati jellemzését és a puska főrészeit oktatja. A raj félkörben, csoportban
áll az oktató előtt. Az oktató elmondja az oktatás anyagát, a pu^ka főrészeit bemutatja, megmutatja továbbá az oktató a falitáblán is Amidőn
az oktatást befejezte, kiszólítja a tisztesjelöltet. Megadja neki a feladatot,
hogy az általa oktatott anyagot ismételje meg az oktatandó csoportnak.'
0 maga is belép a csoportba, lehetőleg úgy, hogy ne zavarja a tisztesjelöltet. A tisztesjelölt oktatását ne zavarja meg, ne szakítsa meg Ha
nem megfelelő, figyelje meg az oktatás módszerét- Hogyan oktat a tisztesjelölt? Az oktatás befejezése után „Végeztem!" figyelmeztetőre a tisztesjelölt lépj en be. Az oktató ezután szólítson ki egy másik honvédet és
győződjék meg arról, hogy mit jegyzett meg az oktatásból. Ha egyes
részeket nem értett meg, vagy hibát vett észre az oktatásban, akkor oktassa
le helyesen. A legvégén az oktató mutasson rá a komoly hibákra az oktatás
m ó d j á n á l a magatartásnál, és a fellépésnél.
Vigyázzon arra, hogy a hibákra való rámutatás mindenkor oktatólagos legyen, ne menjen dorgálás, vagy felelősségrevonásszerüen.
A szakaszparancsnok az oktatást alaposan megfigyeli és kiértékeli
majd a tisztesjelöltről rcvid feljegvzést készít. Pl.: j ó fellépésű, elég j ó
előadóképességgel rendelkezik, érzéke van a gyakorlatias oktatáshoz egy
kissé szerény. — A szakaszparancsnok a lőkiképzésből csak azokat vizsgáztassa le oktatás formájában, akikről a kiképzési ágban m é g nincs
B
észrevétele, illetőleg kiertekelése.
E kiértékelést a harckiképzésből is — mint a másik legfontosabb kiképzési ágból — állítsa be. Pl. a terepen harcászati kiképzés folyik
Tárgykör:
az erdő szegélyén lévő ellenséges figyelő megközelítése
és eközben a terep rejtett kihasználása kis csoportokban.
A terep átszegdelt jellege terepszakaszonkint változó
, A szakaszparancsnok kijelöl egry tisztesjelöltet és ennek a parancsnoksaga alatt kell 2 — 3 fobol allo csoportnak a feladatot mego'dania
A feladat megoldását a szakaszparancsnok részleteiben követi és befejezése után elbírálja a -csoport és a parancsnok tisztesjelölt magatartását
PL: a kiadott parancsokat helyesen értelmezi, a terep megítélésében igen
K
j ó érzeke van, vezetői készségé jó.
F. Vizsga-oktatásokat alaki kiképzésből és m á s tárgykörből is habJ
sonló modon beallithatja.
Állítsa be a tisztesjelölteket rajparancsnokoknak legénységi szobába
Ossza be őket ügyeletesnek, vagy más határozott feladatot, — de mindig
kötött íelada'ot — végeztessen e! velük. Ezekkel a krs feladatokkal fokozott
felelősség elé állítja a tisztesjelöltet és meggyőződhetik a z újonc-szakaszparancsnok arról, hogy önállóan, mint parancsnok, a tisztesjelöltnek mi'yen
a magatartása. Sok j ó harcos-káder vetődik így felszínre Minden e<wcs
esetben tegye meg a kiértékelést. PL: a felelősséget mindenkor vállalja
fegyelmet és rendet megköveteli. Ebben j ó példával j á r elől. Szolgálatban
erélyes, nem befolyasolhato.
Hiba lenne az újonc szakaszparancsnok részéről, ha ezeket a vizsgáztatásokat minden bevezetés, tudatosítás nélkül tenné meg
Az újoncok
tudják rögtön, hogy „itt valami készül".
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Az elmondottakat jóval megelőzőleg az újonc-szakaszparancsnoknak
egyik legfontosabb feladata lesz, hogy a tisztesjelölteknek, illetőleg az egész
újonc-szakasz előtt, politikailag tudatosítsa a tisztesjelöltek jövő feladatait.
E feladatot alosztályméretben az alosztály politikai vezetőnek kell megszerveznie, bevonva a munkába a Párt- és DISZ-szervezetet.
Ezek felhasználásával már az előkészítés ideje alatt rá kell mutatni
arra, hogy tisztesnek lenni Néphadseregünkben megtiszteltetés és kitüntetés minden honvéd részére. Tudatosítani kell, hogy abban az esetben,
ha megfelel a dolgozó nép beléje helyezett bizalmának, jó munkájának
elismeréséül jutalmazzák és lehetőség nyílik előtte, hogy a fegyvernemi
iskolára pályázzék, s hogy Néphadseregünk tisztje légyen.
A politikai alátámasztás a tisztesjelöltek kiválasztásával kapcsolatban még rendkívül fontos egy más szempontból is. A csapattapasztalatok
azt mutatják, hogy az újonc-bajtársak egy része nem szívesen megy a
tisztesiskolára. Vannak olyanok, akik azt hangoztatják, hogy ők becsületesen teljesítik a kötelességüket, m í g a tényleges idejük tart, de ők vrssza
szeretnének menni munkahelyükre. A tisztesekről pedig azt állították,
hogy azok tovább teljesítenek tényleges katonai szolgálatot, mint a rendfokozat nélküli honvédek. Ennek oka részben az, hogy az
alosztálynál
lévő öreg tisztesek és honvédek azokat a „rémmeséket" terjesztik, hogy
a iisztesiskolán sokkal nagyobb
a fegyelem, keményebb a kiképzés és
nagyobb az igénybevétel. Ezek letörik az újoncok vágyát arra, hogy tisztesek legyenek. Ezt a jelenséget politikai munkával fel kell számolni.
Mindezeket összevéve, az újonc-szakaszparancsnok tegyen javaslatot az alosztályparancsnoknak, hogy kiket hóz véglegesen javaslatba a
tisztesiskolára. A végleges. kiválasztást az alosztályon be'.ül az alosztályparancsnok és a politikai vezető, a zászlóaljon belül a tisztesjelö'tek kiválasztását egy bizottság végezze, mely álljon a zászlóaljparancsnokból,
a politikai tisztből és az alosztályparancsnokokból.
II.
A tisztesek kiválasztása és az azzal kapcsolatos ténykedések után
rátérünk azokra a ténykedésekre, melyek a tisztesiskolák
előkészítésével
kapcsolatban merülnek fel.
Elsősorban azokat a ténykedéseket ismertetjük, amelyek az alosztá
lyokra hárulnak.
1. Orvosi vizsga. Bár az újoncbemutatás alkalmával minden újonc
átesett orvosi' vizsgálaton, ennek ellenére a tisztesiskolába való vezénylés
előtt az összes tisztesjelclteket alapos orvosi vizsgálatnak kell alávetni.
A tapasztalat azt mutatja, hogy eddig erre nem fordítottak kellő gondot.
Előfordult az, hogy teljesen rövidlátó és egészségügyi szempontból nem
megfelelő bajtársakat vezényeltek tisztesiskolára. E hiányosságok már
csak a kiképzés folyamán ütköztek ki és az odavezényeltek egy részét viszsza kellett küldeni. Az orvosi vizsgán az orvos határozottan foglaljon
állást, hogy a tisztesjelölt
mindennemű csapatszolgálatra
alkalmas-e,
vagy nem.
Ha ezt lelkiismeretesen végrehajtjuk, akkor a tisztesiskola 3—4. hetében nem kell visszaküldeni a bajtársakat, nem okozunk felesleges kiadást
és az újbóli vezényléssel nem hátráltatjuk a kiképzés menetét.
•
2. Egy héttel a tisztesiskolába való vezénylés előtt az alosztályparancsnok és a politikai vezető a kiértékelés alapján szerkesszék meg a
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tisztesek minősítését. Ez időben már a vezénylendők végleges létszámáról
tudomásuk kell, hogy legyen. A minősítéseket a legrészletesebben és a leglelkiismeretesebben szerkesszék meg.
3. Az alosztályparancsnok számbavéve a tisztesjelöltek számát, az
alosztály szolgálatvezetővel a ruházatot, lábbelit és az egyes felszerelési
cikkeket készítse elő. A szükséges cseréket a szolgálatvezető hajtsa végre.
Elvként leszögezhetjük, hogy II. értékű ruházatnal gyengébb ruházattal
ne küldjünk senkit a tisztesiskolára. A hiányos felszerelést egészítsük ki
(például: gyalogsági ásó nélkül senkit ne vezényeljünk tisztesiskolára).
A csapattestparancsnok által megszabott követelményeknek megfelelően
egyöntetű ruházaítalés felszereléssel vezényeljük a tisztesjelölteket a tisztesiskolába.
4. Az újonc szakaszparancsnok a tisztesiskolába való vezénvlés
időpontjáig a tisztesjelölteket fokozottan vonja be a kikéüzési munkába.
Alkalmazza őket minél gyakrabban mint segédoktatókat' minden kikéozési ágban.
Vonja be őket a másnapi foglalkozás előkészítésébe (ha nagy a létszám, akkor felváltva). A kiválóbbaknak adjon önálló kiképzési feladatokat. Vezesse be őket a foglalkozási jegyek megszerkesztésébe. Először csak
egy tárgykörből (például: harcászatból) oktassa ki őket arra, hogy a szabályzatok alapján hogyan kelt elkészülni a másnapi foglalkozásra. Hogyan
kell a szabályzat anyagát, annak a lényegét kivenni és egy oktatandó tárgy:
kör köré csoportosítani, tanítsa meg fokozatosan a szabályzattanulás módszereit.

Ezek a ténykedések nagymértékben
elősegítik
munkáját.
A tisztesiskolák
előkészítésével
kapcsolatban
adatok a csapattestparancsnokra
hárulnak

a tisztesiskola

oktatói-

nak a

a legfontosabb

fel-

• A tiszteskiképzés lebonyolításával kapcsolatban Néphadseregünkben különböző megoldási módok voltak. Végrehajtottunk már tiszteskiképzést úgy, hogy egy zászlóaljnál úgynevezett tiszteskiképző századokat állítottunk be. Van még olyan felfogás is, hogy minden alosztály saját maga
képezze ki a tiszteseit.
Kiképzésünkben minden tekintetben a dicsőséges Szovjet Hadsereg
tapasztalatai alapján kell haladnunk. Ez a tapasztalat pedig kötelezően
irja elő számunkra, hogy a tiszteskiképzést a csapattesten belül, központiasan
az úgynevezett tisztesiskolán kell megoldani, ahová a csapattest összes
tisztesjelöltjeit vezényeljük. Ez mindenképpen biztosítja az .egyöntetű kiképzést az ezreden belül, illetve Néphadseregünkön belül.
Ez viszont nem jelenti azt, hogy a tisztesiskolának ott kell lennie,
ahol az ezredparancsnokság van. Ezzel kapcsolatban felvetődik a tisztes-

iskolák

elhelyezésének

a

problémája.

Döntő szempont az, hogv a csapattesten belül van-e otyan helyőrség, ahol laktanyában való elhelyezés esetén alkalmas gvakorlóterület
áll-e rendelkezésre."Olyan gyakorlóterület, mely a laktanya közvetlen közelében fekszik, eléggé változatos és elég nagy terjedelmű és a harcászat
minden követelményeinek megfelel.
Ha ilven rendelkezésre áll, a csapattest tisztesiskolát ebben a helv
őrségben kell elhelyezni.
E&ben az esetben a tisztesiskolának külön körletet kell kijelelni,
'ebetcleg úgv, hogy a tisztesiskrla a többi alakulattól külön kerüljön elhelyezésre. Ha ez nem volna lehetséges, akkor külön emeleten vagy szárII

nyon. Ezt a körletet már a tisztesiskola megkezdése előtt 2—3 héttel ki
kell jelölni és a körletet elő kell készíteni.
A tisztesjelöltek, akik az iskolára jönnek, az újoncsorvány legjobb
káderei, akik lelkesen jönnek — feladatuk ismeretében — , nehéz feladatuk
megoldására.
A tisztesiskolába való bevonulásuk első percétől kezdve lássák az
előírásszerű belrendet, a követelményszerűséget, pontosságot és a szervezettséget.
A szigorúan megkövetelt belrend, a fegyelemre való nevelésnek
egyik eszkcze. Ezért kell mintaszerű körlettel várnia a bevonuló tisztesjelölteket. E cél érdekében a csapattestparancsnokság gondoskodjék arról,
hogy a körletet idejében kimeszeljék, a falak, ablakok, W . C.-k és egyéb
mellékhelyiségek a legalaposabban rendbehozassanak.
A létszámnak megfelelő ágyakat kitömött szalmazsákkal előre be
kell állítani. Takarókat, lepedőket szabályszerűen az ágyra kell helyezni.
Az előírt előjegyzéseket (reggeli szemletervezet, leltár, úgynevezett polcrend) már előre ki kell függeszteni. Az eiső behatásnál lássák, hogy milyen az a belrend, amit nekik a csapatnál meg kell követe'.niök. Feltétlenül
biztosítani kell a tisztesiskola részére kultúrtermet, megfelelő étkezőhelyiséget, megfelelő" raktárakat
(külön raktárat a kimenőruha
részére) és
amennyiben lehetséges, feltétlenül legyen szárítóhelyiség.
Ha a külön körletben (laktanyában) való elhelyezés nem oldható
meg, főleg a rossz és távoli gyakorlóterek miatt, a csapattesten belül, akkor
a szovjet kiképzés mintájára a tisztesiskolát
a tisztesképzés tartamára
táborszerüen kell elhelyezni.
Ennek sok előnye van a laktanyaszerü elhelyezéssel szemben. Például biztosítható a kiképzési idő teljes mértékben való felhasználása, változatos s rüvid idő alatt megközelíthető terep áll rendelkezésre és biztosítható továbbá a kiképzés zavartalan menete.
A tábori élet az, ami a legjobban megközelíti a harctér viszonyait.
A tisztesjelöltek fokozatosan hozzászoknak a fáradalmak elviseléséhez
A harcos összes ténykedéseit a valóságban gyakorolhatják
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A tisztesiskola előkészítésével kapcsolatban a csapattestparancsnok
második legfontosabb kötelessége a tisztesiskola kiképző keretének kiválasztása és összeállítása.
Az oktató tisztek és tiszthelyettesek kiválasztásánál minden „más
szempontot" félre kell tenni és a tisztesiskolára a legjobb kiképző kádereket
kell összevonni.
A tisztesiskola parancsnokául a csapattest legjobb kiképző tisztjét
kell megtenni. Lehetőleg olyant, aki az összes kiképzési ágakban jártas és
így nemcsak a lövész, hanem a géppuskás, aknavetős és páncéltörős kiképzést is irányítani tudja.
A tisztesiskolához feltétlenül egv rátermett pólitikai tisztet, vagy
Politikai vezetőt kell beosztani, aki csak mint a tisztesiskola politikai tisztje
működjék. .Nem célszerű megoldás az, hogy egy politikai tisztet egyéb
teendőinek ellátása mellett a tisztesiskola politikai tiszti teendőinek ellátásával megbízunk. A jó tisztesképzés Néphadseregünk fejlesztésének döntő
ancszeme és ez megkövetel egy erre a helyre beállított külön politikai
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A kiképző tisztek és tisztesek
létszámát a tisztesiskola létszáma
határozza meg. Elv az legyen, hogy a lövészkiképzés
végrehajtására,
továbbá a szakkiképzés (géppuskás, aknavetős, páncéltörős) biztosítására
elegendő tiszt, illetve tisztes álljon rendelkezésre. A vezénylendő tisztesek
létszámát az oktatócsoportok nagysága határozza meg (maximum 6—8
fő egy csoportban).
A Szovjet Hadseregben a tisztesképzőiskolákhoz a legtapaszta'tabb
tiszteseket vezénylik. Lehetőleg továbbszolgáló tiszteseket, akik a kiképzés
minden ágával tisztában vannak és ügyes, gyakorlati emberek. Nekünk is
fokozatosan arra kell törekednünk, hogy a tisztesiskolán minden csapattestnél kineveljünk egy állandó tiszti és főleg tisztesi kádert. E káderek
magját a csapattestnél továbbszo'.gálatot vállalt tisztesek kell, hogy adják.
Az egységes kiképzés szükségessé teszi azt, hogy nemcsak "a lövésztisztesjelöltek legyenek csapattestenként összevontan egy tisztesiskolán,
hanem az aknavető, páncéltörő és géppuskás, azaz a nehézfegyverek tisztesjelöltjei is. Egy központi tisztesiskolán tudjuk csak az egyöntetű és
eredményes tiszteskiképzést elérni. Ez viszont szükségessé teszi azt ho»v
a lövészkiképzésben jártas tiszteken kívül a szakkiképzésben (géppuskás
aknavető, páncéltörő) jártas tiszteket is kellő számban biztosítjuk a tisztesiskola számára.
A tisztek kiválasztására vonatkozólag a csapattestparancsnokok kérjenek be javaslatokat a zászlóaljparancsnokoktól.
A tisztesiskolára vezénylendő tiszteseket (tiszthelyetteseket és tiszteseket) az a osztályparancsnokok választják ki. Semilyen cimen ne tartsák
vissza a tisz.eskepzepre alkalmasokat, mert a nem megfelelő tisztesekkel
a j ó kiképzési eredmenyt elérni nehezen lehet.
A tisztesiskola előkészítésével kapcsolatban rá kell mutatni azokra
az előzetes tenykedesekre, amelyek a tisztesiskola kiképzési tervezetének
a megszerkesztesevel, továbbá az oktatókeret előkészítésével állanak kapcsolatban. A tisztesiskola ideje általában 6 hónap. Ez időtartamnak a
tudatában le kell szögeznünk azt, hogy az anyag összeállításánál tekintetbe
kell venni — es ez határozza meg az egyes tárgykörökön belül a foglalkozásokat —, hogy miiyen kiképzési célt ál'ítunk a tisztesiskola elé A tisztesek kiképzésével kapcsolatban három kiképzési követelményt állíthatunk fel.
Az első kiképzési
követelmény az, hogv a tisztes pontosan és szabatosan tudja végrehajtani az újonckiképzés alatt m á r elsajátított egyenkénti harcoskikepzes anyagát.
Másodsorban
a tisztesképzés időszaka alatt megtanítjuk a tisztesjelöltet az egyenkénti harcoskiképzés helyes
módszertanára
Harmadsorban
a tiszteskiképzés időszaka alatt el kell sajátítania
tökéletesen a raj vezeteset úgy zártrendben, mind a harc minden körülménye kozott.
A kiképzési cél tudatában s annak lerögzítése mellett kell a csapáttestparancsnoknak megszerkesztenie a kiképzési tervezetét. A kiképzést
tervezet megszerkesztesebe
feltétlenül
be kell vonnia
a tisztesiskola
parancsnokat is.
A csapattestparancsnok a tisztesiskola egész kiképzési időszakát
fetoleloen egy úgynevezett atteKintö tervet készít, melv áttekintő tervben
feltünteti az oktatasi sorrendnek megfelelően az egyes tárgvköröket és az
azokra forditando orak szamát. Ez áttekintő terv alapján kidolgoz (a tisztesiskola-parancsnok bevonásával)
egy általános kiképzési tervezetet
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a zászlóaljparancsnok havi általános kiképzési tervezet-formájának megfelelően. Az első havi tervezetbe beállított anyagot részletesen megbeszéli
a tisztesiskola parancsnokával. A tisztesiskola parancsnoka a szerint az
elgondolás szerint, hogy a tisztesképző iskolán egy lövész- és egy nehézfegyver-század alakul meg, az alosztályparancsnokokkal együtt megszerkeszti a részletes heti kiképzési tervezeteket. Ezeket a részletes heti kiképzési tervezeteket — hetenként részletezve — négy hétre előre szerkeszszék meg. Ez szorosan összekapcsolódik a tisztesiskolára vezényelt oktatókeretnek a ilsztesiskolára
való előkészítésével.
Ennek az előkészítésnek
már összevontan, a tisztesiskolán belül kell megtörténnie. A tisztesiskolára
vezénylendő oktatókeretet már a tiszteskiképzés megkezdése előtt legalább
2—3 héttel a tisztesiskolánál össze kell vonni.
A m á r kész részletes kiképzési tervezetek alapján kell a tisztesrskolán oktató szakaszparancsnokoknak kidolgozniok előre a foglalkozási
jegyeket és kell a foglalkozási jegyek alapján előkészíteni az oktatókeretet
a foglalkozásokra. A foglalkozási jegyeket célszerű egy hónapra előre megszerkeszteni és amennyit az oktatásokból gyakorlatban át lehet venni, azt
az oktatókerettel a szakaszparancsnokoknak át kell vennicik, így már a bevonuló tisztesjelölteket kész foglalkozási jegyekkel és begyakorolt, előre
lerögzített oktatásokkal várják.
A tisztesiskola parancsnokának mindenképpen szem előtt kell tartania, hogy az oktatókként beosztott
összes tiszteket, tiszthelyetteseket,
továbbá tiszteseket
a szaktudásuknak
és képességeiknek
megfelelően
állítsa be az egyes tárgykörökbe és ilyen csoportosításban készíttesse el
velük a foglalkozási jegyeket. A kész foglalkozási jegyeket sokszorosítani
kel! és azokat ki kell adni az oktató tiszteknek, tiszthelyetteseknek, sőt —
a rájuk vonatkozó részt — még a tiszteseknek is. Így magán a tisztesiskolán beállított oktatási időből nem fogják a másnapi foglalkozás előkészítésére álló időt irodai munkával -tölteni, hanem részben saját máguk
elő tudnak készülni a tárgykörrel foglalkozó olvasmányokból és szabályzatokból, részben a még fel nem dolgozott foglalkozási jegyeket fel tudják
dolgozni.
A kiképzési tervezetek alapján a foglalkozási jegyeknek előre való
megszerkesztése veti fel a kérdést, illetve azt a szükségletet, hogy a megfelelő kiképzési segédeszközöket, oktató falitáblákat, szabályzatokat és a
kiképzéshez még szükséges egyéb eszközöket idejében kell rende'kezésre
bocsátania a csapattestparancsnoknak a tisztesiskola számára. Az oktatókeretnek már a tisztesiskolára való előkészítésénél is egész biztosan fel
fognak bukkanni azok a hiányosságok, amelyek szükségessé teszik a még
hiányzó kiképzési eszközök összevonását. A tisztesiskola parancsnokának
minden lehetőt meg kell tenni, hogy a kiképzési segédeszközöket biztosítsa
a tisztesiskola számára. A csapattestparancsnoknak kötelessége ezt esetleg
a többi alosztály rovására is megtenni. Számtalan olyan kiképzési segédeszköz van, amelyeknek elkészítése házilag is lehetséges. A csapattestparancsnok bocsásson megfelelő mesterembereket, műhelyt a tisztesiskola
parancsnok rendelkezésére, még a tisztesiskola
előkészítő időszakában.
Nem működhet eredményesen egy olyan tisztesiskola, amelynek nincs biztosítva kellő időben és a tisztesjelöltek létszámának megfelelően kiképzési
segédeszköz. Ezt ne felejtse el egy tisztesiskola-parancsnok sem!
A tisztesiskolán lévő oktatókeretet nemcsak a tisztesiskola megindulása előtt, hanem annak megkezdése után is nap mind nap elő kell
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készíteni a foglalkozásra. A foglalkozásra való előkészület a csapatkiképzéshez hasonlóan, minden kiképzési nap utolsó órájában történjék meg.
Ez idő alatt kell beállítani a másnapi főbb tárgyköröket — a harckiképzést, lőkiképzést. A tiszteseket a foglalkozási idő után alosztályparancsnokaiknak a szakaszparancsnokok bevonásával üssze kell fogni és a másnapi
foglalkozást — a már kész foglalkozási jegyek alapján — elő kell készíteni.
A tisztesiskolára vezényelteknek a téli kiképzési időszak alatt a kiképzésre 7 óra áll rendelkezésre. A tisztesiskolára vezényelteknek azonban
•nemcsak a napi foglalkozásokon kell résztvenniök, hanem a másnapi foglalkozásra elő is kell készülniük. Hasonlóan az alosztályoknál lévő liszteselőkészítéshez — sőt még fokozottabb mértékben, mert a tisztesiskolára
vezényelt tisztesjelölteknek is felkészülten kell a gyakorlótérre kimenniök.
Ezért szükséges az, hogy a kiképzési időn kívül, 17 óra után a tisztesjelöltek legalább 2 órát a másnapi foglalkozás előkészületeire fordítsanak.
Célszerű továbbá, hogy a tisztesiskolán az ismétlést felváltva egyegy szakaszparancsnok tiszt, vagy tiszthelyettes — esetleg egy tisztes — ,
mint felügyelő tiszt ellenőrizze, aki a tisztesjelölteknek a'másnapi foglalkozáshoz való előkészületekre útmutatást és egyes nem világos kérdésekben felvilágosítást ad. Ezalatt az ismétlési idő alatt kell megtanítani a tisztesjelölteket a jegyzetkészítésre. Itt különösen felhívjuk a figyelmet a jegyzetkészítés fontosságára.
Egy jól megszerkesztett jegyzet fél tudás. Hogy
a tisztesjelöltek az egységek vezetését úgy zártrendben, mint harcrendben
megszokják, mar az első időszaktól kezdődően úgynevezett gyakorló rajés szakaszparancsnokoknak kell őket beosztani, sőt a kiképzés előrehaladásával m e g Kell őket bízni a másnapi foglalkozás egy-egy tárgykörének
megtervezésével és levezetésével. Felváltva kell őket vezényelni szakaszparancsnokoknak, szobaparancsnokoknak, alosztály napostiszteknek vagy
gyakorló szolgálatvezetőnek.
. A tisztesjeiöltekrő! az első naptól kezdve sz kasznévjegvzéket, rajnévjegyzékeket kell vezetni. Azonkívül magatartásukat, illetve előmenetelüket nyilvántartásba kell bejegyezni. Fellépésüket, feleleteiket, oktatási készségüket osztályozni kell az első naptól kezdve. Az előmenetelüknek az osztályozása 5 számjeggyel kell, hogy történjék: 5 kiváló, 4 jó, 3 megfelelő
2 gyenge, 1 elegtelen. Az előmenetelüket a tisztesjelöltek előtt nem sza,bad titokban tartani. Minden bejegyzést tudomásukra kell hozni és meg
kell indokolni, hogy az egyes osztályozási fokokat hogyan érték el A tisztesiskola parancsnoka az oktatók bevonásával minden héten tartson úgynevezett kiertekelest. E kiértékelésen vitassák meg, hogy mennyiben érték
el az e he.re e.oirt kiképzési cé't. Vizsgálják meg a tisztesképzésre vezényeltek előmeneteli fokát. Kik azok, akik visszamaradtak. Ez adja meg az
alapot ahhoz, hogy kikkel kell jobban és behatóbban foglalkozni és felderíteni azt, hogy mi egyesek visszamaradásának az oka.
Tanulmányunk az e téren szerzett tapasztalatok felhasználásával
igyekezett megkönnyíteni a tisztesiskolák előkészítésének és megszervezésének fontos munkaját.
Az 1950-195l-es kiképzési évben a Miniszter Bajtárs által megadott feladatokat csak akkor tudjuk eredményesen végrehajtani, ha eddigi
tiszteskepzesunket megjavítva, gondosan megalapozott és előkészített tisztesképzéssel olyan tiszteseket nevelünk, akik a Szovjet Hadsereg hős tiszteseinek peldaja nyomán a kiképzés fontos munkájában a kiképző tiszt és
tiszthelyettes bajtarsaknak első segítőtársai lesznek
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J U H A S Z
S Á N D O R
százados:

TISZTESEK
OKTATÓVÁ
GYAKORLATI

KEPZESENEK
MÚRSZERE

I. Miért kell oktatóvá képezni a tiszteseket?
A dicsőséges Szovjet Hadsereg generalisszimusza, a bölcs Sztálin,
mind a Nagy Honvédő Háború alatt, mind pedig az azóta eltelt békés
időszak során, számos alkalommal hangsúlyozta parancsaiban, hogy a
hadsereg minden tagjának elsőrendű kötelessége fokozni katonai és politikai tudását.
Nekünk, a magyar Néphadsereg tagjainak, Farkas Mihály vezérezredes Bajtárs ugyancsak kötelességünkké tette, hogy állandóan fejlesszük
katonai és politikai ismereteinket s egyre jobban sajátítsuk el a győzelmes
sztálini haditudományt.
Ha ezt a parancsot maradéktalanul végre akarjuk hajtani, azonnal
szembetalálkozunk az oktatás kérdésével. A hadseregben ugyanis a katonai ismeretek elsajátításának legáltalánosabb formája az oktatás, illetve
az oktatással egybekapcsolódó gyakorlás. Világos tehát, hogy a hadsereg
oktatóira súlyos felelősség nehezedik a fenti parancs teljesítésével kapcsolatban.
Kik ezek az oktatók? Természetesen a tisztek is, különösen a fiatalok, de elsősorban és közvetlenül, a hadsereg legszélesebb tömegeit a
tisztesek oktatják. (Tisztes elnevezés alatt a továbbiakban nemcsak az
őrvezetőtől szakaszvezetőig, hanem tovább, egészen főtörzsőrmesterig terjedő rendfokozatú honvédszemélyeket értjük.)
Ha megvizsgáljuk a csapatkiképzés közvetlen végrehajtó közegeire,
a tisztesekre háruló feladatokat, meg kell állapítanunk, hogy azok egyáltalán nem könnyűek. A Honvédelmi Miniszter Bajtárs egyik beszédében
világosan megmagyarázta, miben rejlik a katonai kiképzés nehézsége. Abban, hogy a hadseregben eltöltött aránylag rövid szolgálati idő alatt
számos olyan ismeretet és tudnivalót, valamint gyakorlati fogást kell
a honvéd bajtársaknak megtanulniok, amelyeket majd, esetleg háborús
viszonyok közt, a korszerű harc ezer megpróbáltatása és fáradalma közepette is pontosan, jól, sőt ösztönös biztonsággal kell végrehajianiok. Továbbá: ezek a gyakorlati és elméleti ismeretek merőben eltérnek a honvédek hétköznapi, polgári foglalkozásának teendőitől, tehát szokatlanok is.
De mindezeken felül a tiszteseknek nemcsak oktatniok kell beosztottjaikat,
hanem fegyelmezett, SZÍVÓS, kemény, az ellenséget gyűlölő és a hazát,
a dolgozó népet, a Pártot és a Szovjetuniót önfeláldozásig szerető harcosokká kell nevelni is őket.
Ezeknek a követelményeknek csak úgy tud megfelelni egy oktató, ha
1. kellő politikai öntudattal és képzettséggel,
2. j ó szakmai tudással és
3. alapos módszertani ismeretekkel rendelkezik.
3 Honvéd
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Vájjon a mi tiszteseink rendelkeznek-e mindezekkel? Bizony, nem.
Bár egyre több ma már a politikailag fej'.ett és öntudatos tisztes néphadseregünkben mégis a szakmai tudás és a módszertani ismeretek terén
természetszerűleg nem rendelkezhetnek megfelelő képzettséggel,
hiszen
maguk is egy-kétéves katonák csupán.
Éppen ezért elengedhetetlenül
nagy szükség
van arra, hogy
tiszte-

seinket

állandó

és tervszerű

továbbképzésben

részesítsük!

II. Milyen legyen a tisztesek továbbképzése?
Ismeretes dolog, hogy a tisztesek parancsnoki foglalkozására hetenkrnt egy teljes kiképzési napot kell fordítani és ezt a foglalkozást mindig
az alosztályparancsnoknak magának kell levezetnie. Világosan megszabják az érvényben lévő rendeletek azt is, hogy ezeknek a foglalkozásoknak
kettős célkitűzésüknek kell lenniök:
a) tökéletes rajparancsnokká és
b) kiváló oktatókká kel! képeznünk tiszteseinket.
Az első célkitűzés azt jelenti, hogy minden tisztesnek képesnek kell
lennie a legkisebb harci egységet, a rajt, a harc bármely mozzanatában
eredményesen vezetni.
A második feladat azt tűzi ki célul, hogy minden tisztes sajátítsa
el azokat a módszertani ismereteket, amelyek szükségesek az egyenkinti
harcos-kiképzés anyagának eredményes és gyors megtanításához.
A rajparancsnoki
ismeretek megtanítását főleg a rajkiképzés időszakában kell a továbbképzési napok anyagául választani, bár már az
egyenkinti kiképzés időszakában is meg kell kezdeni ezt.
Az oktatóvá való képzés azonban elsősorban és főleg a z egyenkinti
kiképzés időszakában hajtandó végre, már csak azért is, mert éppen az
egyenkinti kiképzés anyagából
akarjuk oktatóvá képezni a tiszteseket
hiszen az egyenkinti kiképzés folyamán fejtik ki oktatói tevékenységük
zömét.
III. Hogyan szervezzük meg a tisztesek oktatói kiképzését?
(A továbbiakban a tisztes továbbképzési foglalkozásai közül kizáróaz oktatóvá-képzés kérdéseivel foglalkozunk.)
A fentiek miatt az egyenkinti kiképzés időszakában megtartandó
tisztes továbbképzési foglalkozások anyagának megválasztásánál legcélszerűbb az, ha mindig a jövőheti újonckiképzési anyag legfontosabb { á r u köreit állítjuk be a módszertani foglalkozások tárgyául
A foglalkozások megszervezésére vonatkozóan lerögzíthetjük általános elvkent azt, hogy a tisztes-továbbképzési foglalkozásoknak még sokkal tökele esebben megszervezett és előkészített, valamint levezetett oktatásoknak kel! Ienn.ok, mint a többi .„közönséges" kiképzési napok foglalkozasainak. Miért? Azért, mert ilyenkor a tisztesek, mint beosztottak, minden parancsnoki fe.e ossegto mentesen, élesen bíráló szemmel figveiik
a szd. pk aha vezetett foglalkozás egész menetét és a szd. pk. által
esetleg elkovete t Inbak feluletessegek, stb. csak csorbítanák tekintélyét.
De ennél meg fontosabb az az indok, hogy a tisztesek önkénytelenül' is
másolni, utánozni fogjak későbbi oktatásaik során mindazt, amit pk-uktól
lag
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Általában különös súlyt kell helyezni a tisztesi foglalkozásokon az
alaki szabalyok pontos betartasara, a feszes és katonás magatartás megII

követelésére. Itt azonban mindig kölcsönös fegyelmezettségről van szo.
A századparancsnok is olyan fegyelmezett és katonás íedepest tanúsítson, mint amilyent megkövetel a tisztesektől.

A szd. pk. felkészülése

és

teendői:

Legalább 3—4 nappal a foglalkozás előtt áttanulmányozza az átveendő tárgyköröket, kikeresi az idevágó szabályzatpontokat és összeállítja
a foglalkozási jegyet. Ehhez megfogalmazza a kiképzési célt, megállapítja
az oktatási kérdéseket és ennek megfelelően megcsinálja az időbeosztást.
Itt különösen ügyelni kell- arra, hogy elegendő időt hagyjunk a módszertan elsajátítására. Erről később részletesen szólunk. A íoglalkozas megtervezésénél számbaveszi a rendelkezésre álló fegyverzetet, kiképzési segédeszközöket, stb. és utasítja a szolgálatvezetőt ezek előkészítésére. Gondo.nia kell arra is a szd. pk-nak, hogy egy „Minta-foglalkozási jegy"-et
készíttessen több példányban azért, hogy megmutathassa a ts-eknek, milyen legyen a jó foglalkozási jegy. Sőt, időt kell biztosítania a saját maga
számára is ahhoz, hogy az átveendő tárgykörök gyakorlati fogásait átismételje és tökéletesen be tudja mutatni. U g y kell beosztania az idejét, hogy
még a tisztes továbbképzés előtli délutánon, valamint az aznap) délutáni
ismétlésen is jelen lehessen és irányíthassa a tisztesek felkészülését.

A tisztesek

felkészülése:

Bár az egyenkinti kiképzés tárgyköreinek anyagát a tisztesek már
ismerik, hiszen ők maguk is tanulták ezt újonc korukban, sőt esetleg már
mint oktatók is oktatták ezeket beosztottjaiknak. Ettől függetlenül azonban
nem szabad elmulasztani sohasem az anyag tökéletes ismeretének ellenőrzését. Közismert dolog, hogy a szabályzatokat mindig újra meg újra
tanulmányozni kell, mert mindig új meg új dolgokat fedezünk fel a már
„ismert" pontokban is. Éppen ezért a tisztes továbbképzés előtti délutánon
17—19 óráig tanulóköri foglalkozás keretében át kell venni a szabályzatokból mindazokat a pontokat a ts-ekkel, amelyek a továbbképzési anyagra
vonatkoznak. Ezzel biztosítjuk elméleti felkészülésüket. De gyakorlatilag
is tökéletesen kell uralniok az anyagot az oktatóknak, mert csak így 'esz
tekintélyük beosztottjaik előtt, csak így tudnak példaképükké válni és
csak így lesz eredményes az oktatásuk.
. IV. Egy tisztestovábbképzési nap lefolyása.

Kivonulás
előtt ne felejtse el a szd. pk- megkövetelni a jelentésbeadás feszes, előírásos végrehajtását. Utána ellenőrizze a kivonuló létszámot, az öltözetet, felszerelést, a fegyverek állapotát és málházását, a
kiképzési segédeszközök hiánytalan meglétét. Ha ezt minden alkalommal
megteszi a szd. pk., akkor a tisztesek is meg fogják követelni ezt saját
szakaszuknál.
Kivonulás
alatt feltétlenül állítsunk be valamilyen hasznos foglalkozást. A kiképzési tervezetek számos ilyen példát tartalmaznak. Ezt a foglalkozási anyagot a második foglalkozási naptól kezdve egy kijelölt tisztes
vezesse már és ezt foglalkozásonkint váltsuk, hogy minél hamarabb elsajátítsák ellenőizés mellett a menetközbeni foglalkozás módszerét. Fontos. hogy a szd. pk. már itt is azonnal mutasson rá a hibákra és javítsa
ki őket. Ugyanakkor azonban éljen dicsérő jogkörével is a szorgalmas,
fejlődést mutató tisztesekkel szemben.
3*
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A kivonulás
után, a foglalkozás helyére érve, adjunk 10 perc pihenőt.
Ezzel kapcsolatban is neveljük fegyelemre és pontosságra alárendeltjeinket. A tízperces pihenő ne nyúljék el 20 percre, hanem valóban 10 perc elteltével folytassuk, illetve kezdjük meg a foglalkozást.

A foglalkozás

levezetése:

A tisztesek oktatóvá képzésének minden foglalkozását két fő részre
kell szétbontani. A foglalkozási idő első felében az anyag tökéletes elméleti
és gyakorlati tudását ellenőrizzük, illetve begyakorlás útján elsajátíttatjuk
Az idő másik felét az oktatás helyes módszerének elsajátítására, azaz
a foglalkozás levezetésének begyakorlására kell fordítani.
A tisztesek oktatóvá való kiképzése szempontjából tulajdonképpen
ez utóbbi a fontosabbik kik. cél, de emellett az előbbiről sem szabad megfeledkeznünk.
Vegyünk például egy lőkiképzési foglalkozást. Tárgya: a gp. megtöltése és ürítése.
A szd. pk. újból sorakoztatja a pihenő végén a tiszteseket kétsoros
vonalban, majd „Pihenj!"-t vezényel és ismerteti a foglalkozás célját, tárgyát és a foglalkozási kérdéseket.
Utána feltesz néhány ellenőrző kérdést. Pl.: „Milyen tüzelési módjai vannak a gp-nak?"' — „Hányféleképpen lehet megtölteni a gp-i?" —
„A töltést kezdetben hogyan kell gyakoroltatni?" — stb. Miután igy képet
szerzett a tisztesek felkészültségének fokáról (és néhány osztályzatot bejegyzett a szakasznévjegyzékbe), felhívja a figyelmet arra, hogy ehhez
a foglalkozáshoz milyen és mennyi fegyver, lőszer, kik. segédeszköz, oktató
falitábla szükséges, vagyis a foglalkozás anyagi biztosítása hogyan történik.
Ezután maga a szd. pk. bemutatja szabályos fogásokkal a gp. megtöltését mintaszerűen, majd pedig az ürítést.
Utána újból bemutatja lassan, tagolva, ütemenkint a végrehajtást,
közben magyarázatot is fűz hozzá.
Most kiszólít a tisztesek közül egyet és vele végezteti el vezényszóra, ütemezve a töltési fogásokat. H a látja, hogy az oktatás tárgyát
megértették, hozzáfog a gyakoroltatáshoz.
A szd. pk. a géppuskák számának megfelelően csoportbeosztást csinál és parancsot ad a gyakorlás megkezdésére. A gyakorlás során figyelje
meg és javítsa ki a hibákat és szabályozza a gyakorlás ütemét. Addig
kell gyakorolni, amíg kifogástalanul nem megy az egész átvett
kezelési fogás.
Mindez, amit eddig végrehajtott a szd. pk., az összes egységek kiképzésénél ugyanígy kell, hogy történjék. A tisztesek foglalkozásában azonban ez még csak az anyag tökéletes elsajátításának ideje. Egvúttal ez egy
minta-oktatás a tisztesek részére, amelyet nyugodtan másolhatnak, utánozhatnak saját foglalkozásaiknál' is.
Ezután legalább ugyanennyi időt kell még fordítanunk a tisztesek
továbbképzési foglalkozásából az oktatás módszertanának begyakorlására.
A módszertani gyakorlás úgy történik, hogy a szd. pk. felhívja
a figyelmet arra, hogyan vezette ő eddig a foglalkozást, hogyan képezte
a esop.-okat. hogyan végezte a fokozatos bemutatást, stb. Kijelöl egy tiszII

test, akinek újból, elölről kezdve, mint foglalkozásvezetőnek végre kell
hajtania az egész gyakorlatot. Ezt legalább még 2—3 tisztessel megcsináltatja a szd. pk. s közben figyeli az elkövetett hibákat, nyomban rámutat
azokra és kijavíttatja őket. Mindezt úgy keil végezni, hogy az összes tisztesek állandó figyelme fenn legyen tartva és valamennyien gyakorlatilag
is, és szellemileg is foglalkoztatva legyenek.

A foglalkozás
végén feltétlenül megbeszélést kell tartani. Ez azonban ne valami hosszadalmas „beszélgetés" legyen, hanem a pk. röviden
foglalja össze, hogy az egyes tisztesek mit csináltak helyesen és miben
hibáztak részint a gyakorlat végrehajtása, részint pedig a módszeres oktatás során.
Természetesen az eddig leírt ténykedések csak egy
kiképzési ág,
a lőkiképzés aznapi tárgyköréről szóltak. Mivel egy foglalkozási napon
több kiképzési ágból veszünk át foglalkozásokat, ugyanígy kell végrehajtani
az aznapra beállított más kiképzési ágak foglalkozásait is.
A délutánt
foglalkozás
még szervesen hozzátartozik a tisztesek továbbképzéséhez. Ekkor tanítjuk meg a tiszteseket a foglalkozási jegy összeállítására. Foglalkozási jegyet csak olyan anyagból lehet összeállítani,
amelyet tökéletesen ismerünk és oktatni is tudunk. Éppen ezért a délelőtt
átvett tárgykörök anyagából szerkesztessünk foglalkozási jegyeket a tisztesekkel. Itt is azonban egy tökéletesen kidolgozott
„Minta foglalkozási
jegy"-et kell a kezükbe adnunk, amelyet alapul vehetnek a továbbiakhoz.
Eleinte csak egy kiképzési- ág egy tárgykörét, vagy foglalkozását dolgoztassuk így fel, később rátérhetünk egy teljes kiképzési nap anyagának foglalkozási jeggyé való átdolgozására is. Itt főleg arra ügyeljünk, hogy ne
csak a részletes heti kiképzési tervezet szövegének kimásolásából álljon
? foglalkozási jegy, hanem főleg az oktatás megszervezését és módszerét
foglalja magába, továbbá részletesen legyen kidolgozva az anyagi szükséglet a gyakorlathoz fegyverekben, lőszerben, kik. segédeszközökben egyaránt.
V. összefoglalás.
Ha így szervezzük meg a tisztesek továbbképzését, akkor a hetenkint erre a célra felhasznált egy nap nem lesz „kiesés" az újoncok kiképzésében, hanem ennek a napnak a hatása feltétlenül érezhető lesz a tisztesek további munkáján és annak eredményén.
Ezt a módszert alkalmazzák a Szovjet Hadsereg tiszteseinek továbbképzésénél is. Ez a tény már egymagában is biztosíték arra, hogy ez
a módszer csak célravezető és eredményes lehet.
A százádparancsnokok így neveljenek kiváló tiszteseket a dicsőséges
Szovjet Hadsereg módszerével és tapasztalatai alapján a magyar Néphadsereg és ezzel a békearcvonal további erősödése érdekében.
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I. Ml a rajkiképzés

feladata?

A harcos kiképzésének alapjait az egyes kiképzésnél teremtjük meg.
A kiképzés folyamatos felépítésének
következő láncszeme a rajkiképzés.
A lövészraj a gyalogság legkisebb egysége, amely kötelékben vagv
önállóan harcol. Feladatait tűzzel, szuronnyal, kézigránáttal, lánggránáttaí.
vagy bármilyen, az elienség leküzdésére alkalmas rögtönzött harceszközzel
oldja meg.
A harc kimenetele a raj harcosainak hazaszeretetén alapu'ó öntuda
tos magatartásától, rajon belül a harcoSok összeműködésétől, az egyes rajoknak a szomszédokkal, a támogató tűzfegyverekkel való szoros együttműködésétől függ.
A fenti követelményeknek megfelelően a rajkiképzés feladatai:
I. A csatárkiképzés során elért eredmény továbbfejlesztése tökéletesítése.
2
- , A , harcosoknak a rajban elfoglalt beosztásuknak megfe'elő ténykedések kulonbozo harchelyzetekben való begyakorlása (Összedo'gozás a
rajon belül.)
3. A szomszédokkal, támogató tűzfegyverekkel való szoros együtt
működés gyakorlasa.
4. A rajparancsnokoknak módot adni a raj vezetésének gyakorlására
a harc kulonfele, a valosagot legjobban megközelítő helyzeteiben.

II. A raj gyakorlatok

tervezése.

A raj gyakorlatok tervezésénél, megSzervezéséné 1 és végrehajtásánál
a következő parancsot es követelményeket kell figyelembe venni1. Miniszter Bajtárs parancsa: Az 1950-51. kiképzési évben feladatunk a szovjet haditudomány tökéletes elsajátítása
a) Gyakorlatot helyesen.csak az a kiképző tud tervezni és megszervezni, aki alapos po.itikai felkészültsége révén a harcászati felada'okat a
dialektikus ma.erializmus szemszögéből tudja megítélni és szüntelen szakmai tanulással igyekszik érvényesíteni a diadalmas szovjet haditudományt
a gyakorlatok legkisebb részleteiben is.
b) Szabályzataink és segédleteink a dicsőséges Szovjet Hadsereg
Nagy Honvédő Haborujanak győztes tapasztalatain épültek fel
A szovjet s z a b a d a t o k n a k nincs egyetlen egy pontja sem, melynek
elenjaro szerepe be ne igazoodott volna a háborúban. De még ezen túlmenően is a Szocialista Hazajukat önfeláldozásig szerető hős szovjet katonák beigazoltak hogy sokszor a lehetetlennek látszó feladatokat is meg
lehet és meg is kell oldani.
II

Ezek a hősi példáik biztosítják a kiképzésünk sikerét. Ne legyen
egyetlenegy gyakorlatunk sem, melynek ne ez lenne az alapja, hiszen minden i'yen hősi tett iskolapéldája az élenjáró szovjet haditudomány elveit lefektető szabályzatunk egy-egy törvényének.
2- A rajkötelékben végrehajtctl gyakorlatokat mindig kössük össze
légi és páncél-megfigyeléssel, légifigyelés elleni rejtőzéssel és alacsonyan
támadó repülőkkel szembeni magatartás gyakorlásával.
3. Minden harcosban és rajparancsnokban ki kell nevelni a kezdeményezést, bátorságot, aktivitást és'elhatározóképességet úgy kötelékben,
mint önálló alkalmazásban.
4. A gyakorlat nyújtson helyes képet a rajnak és a rajparancsnoknak a korszerű harc jeliegéről, kis egységeknek a harcban és általában a
harctéren való helyes, céitudatos magatartásáról,
valamint a különböző
harceszközük kölcsönös együttműködéséről.
5. A gyakorlatok folyamán meg keli tanítsuk a rajparancsnokokat
arra, hogy gyorsan értékeljék ki a helyzetet és bátran határozzák el magukat harc közben, abban az esetben pedig, ha a szakaszparancsnok harcképtelenné vált, haladéktalanul .vegye át a parancsnokságot és a harcfeladatot a kapott parancs szellemében hajtsa végre.

A raj gyakorlatok

általában

felosztanak:

a) előkészítő gyakorlatokra,
b) raj harcgyakorlatckra.
Az előkészítő gyakorlatok célja az, h.orrv a harcosok rajkötelékben
az együttműködést és a kölcsönös támogatást gyakorolják.
Ezeket a foglalkozásokat az új kiképzési csoportosítás az alapkiképzéshez csatolja (pl.: kúszás az egész rajjal, raj mozgása roham közben,
stb.) mert az egyes harcténykedések és az együttműködés alakiságát gyakoroltatjuk csak ezen gyakorlatok alatt.
A raj harcgyakorlatok célja az, hogy harcászati állápon do'gozza fel
a j a j tevékenységét harcban, tehát azt az anyagot, amit az előkészítő kiképzés folyamán részletenkin: dolgoztak fel.
M í g az előkészítő rajgyakorlatok alatt a rajparancsnok csak tanít,
a raj harcgyakorlatok alatt maga a rajparancsnok is tanul. Ennek megfelelően az előkészítő gyakorlatokat a rajparancsnok is levezetheti, viszont
a raj harcgyakorlatok levezetése a szakaszparancsnok mindenkori feladata.

III. A parancsnokok

kötelmei

a rajkiképzés

folyamán.

A rajgyakorlatokat általában a szakaszparancsnoknak kell tervezni,
•de a századparancsnoknak — különösen, a gvakorlatok végrehajtásának
módszertanára vonatkozólag — a befolyását és ellenőrzését hatékonyan
kel! érvényesítenie.
Az egyes parancsnokok tervezési, szervezési és végrehajtó tevékenye g e a rajkiképzés alatt:

A

századparancsnok:

1- A zászlóaljparancsnok kiképzési tervezete alapján a heti részletes
kiképzési tervezetében a tárgyköröket logikus sorrendben osztja el az egyes
napokra és azon belül órákra, számolva a rendelkezésre álló idővel és a
gyakorlótér-viszonyokkal.
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2. A fő tárgykörökre (pl. készenléti helyről a támadás megindítása,
roham végrehajtása) vonatkozólag úgy az alaki, mint a rajharckiképzésbő!
a szakaszparancsnokoknak és a tiszteseknek bemutatókat tart. Amennyiben szükségesnek tartja, anyag- és időtakarékoskodás céljából az újoncoknak is 6 tartja a bemutatást és az oktatást ezekből a fontos tárgykörökből.
3. A többi tárgykörök (gyakorlat) végrehajtási módszertanát a foglalkozási nap utolsó órájában a másnapi foglalkozás előkészítési idejében
ellenőrzi, illetve bemutatja a gyakorlat helyes beállítását és végrehajtását.
4. Mindenkor, éspedig az előbbi (3.) pontban említett időben, valamint minden nap 17 h utáni időben, ellenőrzi a szakaszparancsnokok é?
a tisztesek elméleti felkészültségét.
A gyakorlat levezetésére fel nem készült szakaszparancsnoknak nem
szabad megengedni, hogy levezesse saját szakasza harcgyakorlatát.
5. Ellenőrzi a raj harcgyakorlatok helyes végrehajtását.

Szakaszparancsnok:
1. Tervezi és előkészíti azokat az előkészítő és raj harcgyakorlatokat, melyeket a századparancsnok a szakaszparancsnokok részére jelölt' ki.
2. Levezeti a raj harcgyakorlatokat.
3. Ellenőrzi az előkészítő rajgyakorlatok rajparancsnokok általi helyes levezetését.
4. Előkészíti a tiszteseket az egyes tárgykörök elméleti és gyakor
lati ismereteinek elsajátítására.
5. A foglalkozás utolsó órájában a másnapi fogla'kozást beállítja
és begyakoroltatja a bemutató részleggel.

Rajparancsnok:
1. Levezeti

az előkészítő

rajgyakorlatokat.

2. Mint rajparancsnok, vezeti raját a gyakorlatvezető által kidolgozott tervezet és a harchelyzetnek megfelelően.
3. A gyakorlat helyes végrehajtása érdekében elméleti és gyakorlati
tudását tökéletesíti olymódon, hogy a foglalkozásra a szabályzatok odavonatkozó részét megtanulja, valamint a Nagy Honvédő Háború hős példáit megörökítő irodalomból áttanulmányozza a szakaszparancsnok által
megjelölteket.

IV. A gyakorlat

tervezésének

és előkészítésének

módszertani

végre-

hajtása.
Tekintettel arra, hogy a rajkiképzés alatt a gyakorlatok zömét a
szakaszparancsnokok fogják elkészíteni, tanulmányunk a szakaszparancsnok tervező és előkészítő munkáját fogja vázolni, éspedig abban a sor
rendben ahogy azt a gyakorlatban a legcélszerűbb végrehajtani.
Feltevés: A századparancsnok a zászlóaljparancsnok havi kiképzési
tervezete alapján a század politikai vezető jelenlétében elkészítette a jövőheti századparancsnoki részletes heti kiképzési tervezetet, azt szerdán felterjesztette a zászlóaljparancsnoksághoz. Csütörtökön délben jóváhagyva
visszakapta, majd kiadta a szakaszparancsnoknak.
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A szakaszparancsnok ténykedése:
1. Áttanulmányozza a századparancsnok heti részletes kiképzési tervezetét és a keddi napra vonatkozólag az alábbiakat látja:

Harcászati kik.: X. Tk.
5. fogl.
R a j haregyak. jelzők ellen.

Védelmi harc A védőállás
1950 9h - 13h megszállása. Tűzmegnyitás.
X I I . 5.
A raj harca a tád-ó hk-k
és gyság ellen.
Az ellenség rohamának
visszaverése.

Csütörtök

P u - k é n t 5 drl)
gsz-kónt i l ó r
gyiik.
löllóny
3-3 d r b piros,
kők z á s z l ó
2 lik. u l á n z a t ,
2 kereplő,
3 dnrriincs
5 purinncs,
2-2 d r b takézi-

gi ónál,

io l i k . a k n a ,
20 t a p o s ó
akna, hozzá ,
2-2 f ü s t j e l z ő

Gy. H . I. R .
93 ioo p.
„ 6 6 - 1 9 4 9 " sz.
segédlet 4. T k .
2. sz. g y a k o r lat.
„Gyalogos"
1949. évi.
„Oktatók
továbbképzése"
„ V é d e l e m " c.
segédlet
107-108. 0.,
67.-69.0.,65. old

este:

1 Tisztázza a gyakorlat célját, ami annyit jelent, hogy megállapítja, mire kell megtanítani a rajt. Ehhez támpont a századparancsnoki
kiképzési tervezet felső részén feltüntetett összesíteti ce.kituzes, amiből
külön kell választania a szóbanforgó gyakorlat által elerendo ce.t.
2. Áttanulmányozza a századparancsnok által kiírt szabalyza.ponto
kat és segédlet-részeket, valamint vagy a már meglévő ismeretei, vagy
a megfelelő 1 irodalom (Politikai Kiskönyvtár, „Védelem" c. segédlet, „Honvéd", „Néphadsereg", stb., stb.) áttanulmányozása révén kiválasztja a
hős szovjet katonák dicső tetteiből a gyakorlat tárgyára vonatkoztatva a
legmegfelelőbbet.
3. A századparancsnoki heti kiképzési tervezetből kiírja m a g á n a k ,
hogy milyen oktatási kérdéseket (részle'.cselekmények) kell megtanítani és
ennek megfelelően gondolkozik, hogy a keddre kiutalt gyakorlótér melyik
részén tudja mindezeket beállítani.
4. Ha így megvan az általános képe arról, hogy a terepnek (_megtelelöen beállítliatók-e a részletcselekmények, megcsinálja és lerögzni papírra a mozzanatokat és a gyakorlat képzelt lefolyását.

Péntek

délelőtt

a

gyakorlótéren:

' 1. Szünetben vagy esetleg olyan foglalkozás alatt, melyet a rajparancsnokok vezetnek, átadja a parancsnokságot helyettesének és elmegy
arra a terepre (persze,' amelyik közel van, vagy éppen a jelenlegi gyakorlatozás helvén van) amelyet tegnap este kiválasztott.
2. Feláll a r r a ' a tereppontra, lehetőleg a gyakorlótér közepén, ahonnan úgy a gyakorló, mint a jelzők megindulási helye látható.
Itt megállapítja, hogy az átveendő részletcselekmenyek bea.Utasa,
feldolgozása lehetséges-e ezen a terepen.
A nagy vonalak elbírálása után a szakaszparancsnok a terep reszketés tanulmányozásához fog. Lejárja az egész gyakorlóterületet és itt
a terepen a 66—1949. sz. segédletben lerögzített minták alapján kidolgozza
az egész gyakorlatot és ezt papíron 'e is rögzíti m a g á n a k .
A feltevést is itt a terepen dolgozza ki. A feltevés m i n d i g két egy
seggel magasabb helyzetből induljon ki.

Péntek

este:

Elkészíti a keddi foglalkozási jegyet, melybe beledolgozza a m á r
előbb (délelőtt) elkészített harcászati gyakorlatot is a foglalkozási jegy roII

vatozá°4nak megfelelően, abban a sorrendben, ahogy azt a gyakorlat alatt
oktatni fogja. (Lásd: V. fejezet.)

Szombat reggel:

Az elkészített
jóváhagyás végett.

.

foglalkozási jegyet

Szombat este:

_

atadja

.

a

szazadparancsnoknak

.

17 h-kor eligazítást.tart a tiszteseknek, rajparancsnoknak a szakaszmegbízott jelenlétében:
1. M e g m a g y a r á z z a a keddi gyakorliat tárgyát, célját, a gyakorlat
végrehajtását.
2. Kiadja a feladatokat.
3. Megparancsolja, hogy mely szabályzatpontokat és az irodalom
mely részét tanulják meg hétfő reggelig.

Hétfőn:
A kiképzés utolsó órájában a tisztesekből és a rajparancsnokokból
megalakítja a bemutató részleget. Beállítja a gyakorlatot a terepen és
m i n d a d d i g gyakoroltatja, m í g tökéletesen nem megy. Ezt az előkészítést
a századparancsnok jelenlétében hajtja végre a szakaszparancsnok.

Este

17 h-kor:

A századparancsnok ellenőrzi a szakaszparancsnokokat, tiszteseket,
hogy a holnapi gyakorlatra vonatkozó (szombat este megparancsolt) szabályzatpontokat és irodalmat megtanulták-e.

Kedden:
A foglalkozási jegyen előírt időben megtartja a gyakorlatot.
Ezen előkészítő m u n k á k időrendi beosztása természetesen értelemszerűen vonatkozik a szerdai, stb. gyakorlatra is, és más kiképzési ágra
vonatkozólag is.

V. A gyakorlatok

végrehajtása.

Amint m á r az előbb megállapítottuk, a raj
kivételével, melyeket a századparancsnok vezet
vezeti le. A szakaszparancsnok a szakaszt olyan
'állítja fel, hogy minden egyes beosztott végig j ó l

A gyakorlat

módszertant

harcgyakorlatokat — azok
le— a szakaszparancsnok
alakzatban és olyan helyen
lássa az egész gyakorlatot.

levezetése:

1. A gyakorlat tárgyának ismertetése.
2. A gyakorlat céljának ismertetése.
3. A hős szovjet katonák dicső tetteiből vett példákkal a gyakorlat
"tárgyának és céljának alaposabb megvilágítása.
4. El'enőrző kérdések révén meggyőződés arról, hogy a mai gva
kor'.at megértéséhez szükséges előbbi tárgykörök megtanult anyaga mily
mértékben maradt meg a kiképzendők emlékezetében. (Felelevenítjük az
ismereteket.)
5. A gyakorlat bemutatása:
A) összefüggően.
a) Feltevés (megindulási helyzet) megtanítása.
b ) A gyakorlat végrehajtásának megértéséhez szükséges ismeretek,
alapfogalmak közlése. (Kevés beszéd, csak a lényeget ismertetjük.)
c) A gyakorlat végrehajtása összefüggően (egyfolytában) a megindulási he'yzettől a gyakorlat befejezéséig. Gyakorlat közben csak a leglényegesebbekre hívjuk fel a figyelmet.
B) Részletezve. (Mozzanatonkint.)
Ennél a bemutatásnál a gvakorlat'lefolvása közben az oktató maII

gyaráz és minden mozzanat, részletcselekmény után megállítja a gyakorlatot, megbeszéli a végrehajtást részletesen az egyes harcos ténykedéséig.
Felsorolja a hibákat, kiemeli az ügyes végrehajtást. Kérdéseket tesz fel
a kiképzendőknek. Ki csinálná másképpen? Mutassa be, stb. Utána elbírálja a javasolt megoldást.
Ha így mozzanatonkint átbeszélve az anyagot, megtanulták, a gyakorlatot ismét végrehajtjuk, éspedig:
C) Összefüggően (egyfolytában).
A megértett részletcselekmények logikus összefüggését, most már
a második összefüggő bemutatásnál teljes mértékben magukévá tudják tenni
a kiképzendők.
Ennél a bemutatásnál a szakaszparancsnok már beállíthat a rajba
önként jelentkező, ügyes kiképzendőt (újoncot) is.
Ezt a hármas bemutatást általában végrehajtjuk a harcgyakorlatok
zöménél, azon irányelv szemelőtt tartásával, hogy a bemutatás a tárgykör megtanítására szánt időnek legfeljebb a 10—20 százalékát teheti ki.
Vannak azonban olyan tárgykörök, mint pl. a felderítő járőr elindítása, tábori őrs felállítása, stb., ahol a második összefüggő bemutatás nem
feltétlenül szükséges, azonkívül a gyakorlásra szánt időből igen sokat
venne ei, éppen ezért el is hagyhatjuk.
6. A begyakorlás:
M á s terepen, de természetesen a bemutatás helyéhez közel, vagy
éppen ott, de feltétlenül fordított irányokkal (jelző a gyakorló helyén és
fordítva) hajtjuk végre.
Amennyiben a szakaszparancsnoknak ügyes helyettese van, egy rajjá az, egy rajjal pedig a szakaszparancsnok foglalkozik. A harmadik rajt
jelzésre, stb. használjuk fel. Miután a két rajjal megtanítottuk a gyakorh írr , a z t , a , rajt, ameiyik tökéletesebben hajtotta végre a gyakorlatot,
bea.htjuk jelzésre, az eddigi jelzőket pedig a szakaszparancsnok összeszedi és az ő vezetésével gyakoroltat mindaddig, míg tökéletesen meg nem
tanulták azt.
A begyakorlást fordított sorrendben hajtják végre:
a) Mozzanatonkint, amikoris minden
részletcselekményt különkulon kell begyakoroltatni, majd
b) összefüggően.
7. A begyakorlás után: a szakaszparancsnok tartson megbeszélést.
A rossz végrehajtást kifogásolja, mondja meg a helyest, a jó és
ügyes végrehajtást emelje ki és dicsérje meg a kivá'ó harcosokat. Ezután
foglalja össze a gyakorlat tapasztalatait, majd egypár kérdéssel eFenőrizze azt, hogy az anyagot tényleg megértette-e mindenki, vagyis megtanulták-e.
Jelen tanulmány általános módszertani útmutatást ad a rajsyakorlatok tervezésére és végrehajtására vonatkozólag. Világos, hogy a kiképzőnek nem lehet ötletszerűen, minden rendszer nélkül dolgoznia. Csak a
tervszerű, alapos munka biztosíthatja az eredménvt.
A módszertani ismeretek elsajátításán kívül minden parancsnoknak
kötelessége a szabályzatok rendszeres tanulmányozása, azért is, mert
azok ismerete elengedhetetlen előfeltétele a korszerű harcvezetésnek, márpedig a mi hadseregünknek minden pillanatban készen kell állnia do'gozó
népünk és hazánk védelmére, hogy bármikor csattanós választ tudjunk
adni az imperialisták, vagy Tito-féle láncos kutyáik
esetleges provokációira.
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FEHÉRVARI
JÓZSEF
főhadnagy

A RAJ HARCÁNAK
ÍIS
EíiVÉR
TÉNYKEDÉSEINEK
MEGSZERVEZÉSE
TÁMADÁSBAN
A folyamatban levő kiképzési év kezdetén kiadott kiképzési irányelvek
a dicsőséges Szovjet Hadseregnek a II? világháborúban szerzett tapasztalatai
alapján világítják meg a csapatkiképzés célját és módszereit.
Ezeknek az irányelveknek a gyakorlatban való átültetését kívánjuk
szolgálni, amikor megkíséreljük a kis gyalogos egységek harcgyakorlatainak vezetésére vonatkozó ténykedéseket ezeknek szellemében tárgyalni.
Ezek az elvek mindenekelőtt a harceljárás gyakorlatias megtanítására
és azok gyakorlására helyezik a kiképzés súlyát.
Ezzel nemcsak alaposabbá és gyakorlatiasabbá, hanem könnyebbé is
válik a kiképzők munkája, mert elsősorban megtanulható és megtanítható
dolgokkal fognak foglalkozni. Elmarad a képzeletüket és képességüket gyakran meghaladó igyekezet, hogy alárendeltjeiket minden harchelyzet legszellemesebb megítélésére neveljék.
Ez a célkitűzés: — nevezzük a „harcászati érzék fejlesztésének" —
tisztán elméleti szempontból nem helytelen Gyakorlatilag azonban egyenesen hibás, mert a harcászati érzék inkább a józan ész, magasabb fokon
pedig zsenialitás kérdése, mint megtanulható és megtanítható dolog.
Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy a harcgyakorlatok keretében menynyire bizonytalan éppen a szabad mérlegelésre alapozott ténykedések elbírálása. Harcban szabad elhatározásból, erőnket meghaladó cselekedet
vállalása kétségtelenül hősiességnek minősíthető; a vállalkozás nyomán bekövetkező győzelem vagy kudarc az ügy észszerűségét illetően is ítél.
Ugyanezen magatartás elbírálása békegyakorlaton korántsem ilyen egyszerű. Az erkölcsi és fizikai erők valóságos megütközése itt nem következhetik be, a győzelem vagy kudarc sem válhat nyilvánvalóvá. Nem az
események, hanem a gyakorlatvezető tetszése vagy nem tetszése fog
dönteni. Ez pedig -r mindenesetre alka'mazható szabály híján — erősen
egyéni és egyénenként egészen különböző lehet. Az egyik hősiességet, a
másik esetleg csak a békegyakorlat kockázatnélküliségéből fakadó arcátlanságot fog látni a történtekben.
E téren tehát a tanulság levonása is egyénenként változó és azért kevésbbé meggyőző marad.
Ha beosztottjaink képességét elsősorban harcászati érzékük szerint
ítéljük meg, természetes, hogy ők is elsősorban ezen a téren igyekeznek
képességeiket csillogtatni. Azon lesznek, hogy szellemes elhatározásokkal,
körmönfont tervekkel kápráztassák elöljáróikat. Az ilven igyekezet azután
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egyre inkább távolodik a józan elgondolástól és annak gátlásait eredményezheti.
Végül a szabadlefolyású harcgyakorlatoknál az elhatározás és a terv
révén az érdeklődés gyújtópontjába nem a gyakorlati ténykedések jutnak,
azokat helyenként el is nagyolják.
A kiképzés súlyát tehát nem ezek, hanem a szabványosított kötött lefolyású harcgyakorlatok gyakorlása képezi. Szabadleiolyású hadgyakorlatoknak csak a kiképzési időszak végén van helye, amikor már a parancsnokok és harcosok elsajátították gyakorlati teendőiket és azok végrehajtását meg is követeljük. A következőkben kötöttlefolyású harccselekményekkel kívánunk foglalkozni.
Sok és alaposan átgondolt gyakorlat végrehajtása szükséges. A jelzés
ós feltételezés legfeljebb az elg. és a szomszédok ténykedéseire korlátozódjék, bár Szuvorov nem tűrte, hogy a gyakorlatokon feltételezések legyenek.
A gyakorló csapat minden ténykedést valóban hajtson végre, mert éppen
«z képezi a gyakorlat lényegét és ezt addig kell folytatni, amíg az összes
ténykedések beidegződnek. A Szovjet Hadseregnél a Honvédő Háborúban
gyakorlattá vált, hogy a csapatokat minden csata előtt begyakoroltatták
a várható harccselekménybe. Hogyan vezessük ezeket a harcgyakorlatokat
és mik azok a gyakorlati ténykedések, amelyeket minden harcosnak el
kell sajátítania.
Legyen a harcgyakorlat tárgya, melynek keretében ezt vizsgáljuk: A
raj támadása kötelékben, az utolsó tűzszakasztól a rohamig, hevenyészett
védelemben lévő e'.g-re.
a) Feltevés.
Legyen
rögzítés.

egyszerű,

kis

viszonyok

között

lényegében

csak

a

helyzet

A lényeg a feladat, a harccselekményt befolyásoló szomszédok és fegyverek, valamint az elg. helyzetéről ismeretes adatok. Ezeket jelzésük mellett, pontosan meg kell mutatni a terepen. Ne felejtsük el, hogy helyps
terepkihasználást csak attól várhatunk, aki tudja, hogy „honnan" veszélyeztetik és látja, hogy „hová" kel! kilövést keresnie. A tűz és mozgás
összhangjának is előfeltétele, hogy a mozgó és tüzelő részek lássák egymást, vagy legalább is tudjanak egymásról.
Jelzők és jelzőeszközök egymagukban nem adják a valóság hű képét,
alkalmazásuk esetén tehát a csapatot figyelmeztetni kell azok jelenlétére.
Pk: 3 fő jelez 1 rajt, minden piros zászló 1 golyószórót, minden puffancs
1—2 gránát becsapódást a felleg környékén, stb
b) A parancsadás.
A rajparancsnok a feltevést és feladatát megkapta. Tervét megkérdezhetjük. Ha hibás, a gyakorlatvezető javítsa ki. A rávezető módszer csak
mértékkel tartható helyénvalónak, ha ezáltal nem fajul a dolog vontatott
megbeszéléssé és főleg találós kérdések fejtegetéseivé.
Gyakran a legcélszerűbb, ha a tervet is maga a gyakorlatvezető közli.
Pl. ilyenformán: Itt rejtőzés, a géppuska tűzcsapásakor szökelés egész
rajjal az árokig, onnan tűzzel támogatja a szomszéd raj felzárkózását.
Tovább a szomszéd és saját tűztámogatással kettesével a szántásig. Ha
közben tüzérségünk lefogja az elg-et (ezt puffancsok jelzik) előre egész
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rajjal a szóráshatárig. Mútassa ezt a terepen! Megbeszélendő még a tűztámogatás térbeli kifejtése is, melyik fegyver hová tüzel elsősorban.
Ezekután bizonytalanságnak
és találgatásnak már nem lehet helye,
a gyakorlat (mozzanat) kezdetekor csak a parancstechnika számíthat érdeklődésünkre.
Sémákat taníthatunk, de ne követeljünk. Minden parancs jó, ha fölösleges szóvirágokat nem tartalmaz és az alárendeltek megértik a parancsnok
akaratát. Formája: az előírt vezényszószerű kifejezések.
Az azonnali gyors végrehajtást, a rendszeresített kifejezés utolsó szótag hangsúlyozásával rendeljük el.
Következetesen ellenőrizzük,
hogy a harcosok a kapott parancsot
továbbítsák egymásnak. Itt nem a „tüzet szüntess"-hez hasonló gépies
kórusba kiáltásra gondolunk, hanem arra, hogy minden harcos figyelje
szomszédai tevékenységét is és lépjen közbe, ha azt látja, hogy a parancsot nem hallották vagy nem értették meg.
c) Mozgás és terepkihasználás.
E téren minden harcos részére marad némi szabad mérlegelési lehetőség. A helyes vagy helytelen az alábbi elv segítségével bírálható el következetesen. " „Mozogj minél gyorsabban, mutass legkevesebb célt, mégse
fáraszd ki magad szükségtelenül". A terepkihasználásban legyen a harcos
mester, mert 300 m-en belül a szabadon fekvő alak úgyszólván biztos célt
mutat. Olyan terepszakaszon, aho! semmi fedezési lehetőség nincsen, tűztámogatás mellfett kell áthaladni. Ebből következik az, hogy a szökélések
hosszát elsősorban a terep, majd a harcos erőállapota határozza meg. így
tudunk a rohamállásba bejutni, amely egyúttal az utolsó fedezési lehetőséget
is adja. Itt utalunk Szuvorov kiképzésének »fő módszerére, amr a gyakorlatozás" volt. „Semmi sem segíti úgy a katona kiképzését, mint ügyessége
a gyakor'.atozásban, amelyre neki az ellenség legyőzéséhez szüksége van
amelytől ügyessége függ."
Ami viszont a mozgás ütemét illeti, határoljuk el világosan a gyakorló csapat és a gyakorlatvezető tevékenységét. A gyakorló csapat'lendületesen törjön előre izzó imperialista gyűlölettől áthatva.
Hogy mindez mégse vezessen a tűzhatás semmibevételére, az főleg
a gyakorlatvezető (döntnök) gondja, aki az e'.g-es tűzhatás közlésével, veszteségeket megállapító döntésekkel fékezi a csapat lendületet aho^y azt
a valóságban az elg-es tűzhatás tenné
d) A tűz.
A vaktölténnyel végrehajtott gyakorlat is lehet egyben harcszerű
viszonyok között végrehajtott lőkiképzés is. Csak következetesen ellenőrizni kell, hogy a lövés, vaktöltény használata mellett is, mindig célozva
történjék. Ebből következik ugyanis, hogy a harcosok a célok felkutatását
és megjelölését, a távbecs'.ést, irányzékállítást, a célzást, a héza<r- és átlövéslehetőségeinek mérlegelését, de éppen ebből kifolyólag a tüzelőállás
helyes megválasztását is; egyszóval az összes
lövésszaki ténykedéseket
állandóan gyakorolni kénytelenek.
Súlyos hiba, ha a vaktölténnyel tüzelő fegyvert kezelőik, csak hangutánzógépnek tekintik, vaktába leadott sorozatokkal jelzik létüket, esetleg
olyan állásból is, ahonnan kilövés, hézag vagy átlövési lehetőségük nincsen.
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Vaktöltény hiján fadugós tölténnyel kell a tüzelési fogásokat végrehajtani, de semmi esetre sem tűrjük azoknak töltény nélkül való színlelését.
e) A tűz és mozgás.
Tér- és időbeli összhangjának szükségességével elméletileg mindenki
tisztában van. A gyakorlati megvalósítás már nehezebb, mert a csapat gyakorlottságának, ügyességének, fegyelmének úgyszólván próbaköve.
A tűzfegyvereknek másodpercnyi pontossággal kell odacsapni, ahonnan
a mozgást veszélyeztetik. Erre csak olyan irányzó képes, akinek a lőeljárásban, fegyverkezelésben való gyakorlására nem sajnálták az időt és fáradságot. Követeljük meg a szabályzatainkban lerögzített parancsok kiadását,
hogy azt a valóságban is gyakorolni tudjuk a tűz és mozgás alatt.
f) A roham.
Lényege a gyors és elszánt átjutás akadályokon, jól célzott kézigránátdobás, villámgyors kapáslövés és szuronyharc.
A rohamgyakorlat akkor tekinthető sikeresnek, ha a rohamelőkészületek valóban teljes fedezésben voltak végrehajtva, ha a kgr-ok mind célba
találtak, rövid és hibás találatok nem veszélyeztették a bajtársakat, összdobás esetén a rajparancsnok kellő időben és helyen adta a vezényszót.
g) Harcfegyelem.
Nemcsak az alaki, hanem a harckiképzés is alkalmas a fegyelmezésre.
Csak a fegyelem megnyilvánulása más. Ott a mozdulatok szabatos és egyöntetű végrehajtásában, itt az elg-re és a parancsnokra fordított lankadatlan figyelemben, a parancsok tökéletes — néha igen erős fizikai erőkifejtést is kívánó — végrehajtásában, a harcszerű viselkedésben, stb. nyilvánul meg.
Különös gondot fordítsunk a felszerelési tárgyak helyes viselésére és
. illesztésére. Nem nevezhető harcképesnek az a csapat, ahol egy erősebb
szökelés után elhullatott gyalogsági ásók, puskáról leesett szuronyok, hátizsákból kipotyogó kgr-ok és egyéb tárgyak jelzik a szökelők útját,
ahol roham alatt a harcos homlokába csúszik a rosszul illesztett sisak, stb.
h) A gyakorlatok vezetése általában.
A kötött lefolyású harcgyakorlatok vezetése oktatólagos. Az oktatás
áll először is a gyakorlat teljes bemutatásából, másodszor a gyarkolat
mozzanatonkénti bemutatásából, majd harmadszor ismét a gyakorlat teljes összefiiggésébeni bemutatásából.
Itt Dragomirov szavait idézzük: „Oktass bemutatással, nem pedig elbeszéléssel".
A bemutatás végeztével pedig gyakoroltassunk.
Kívánatos egy-két háborús példát megemlíteni.
A megbeszélés nem öncélú, esetleg előre megtanult előadás, hanem
szorosan és tárgyilagosan a gyakorlaton történtekre terjedjen ki. A rossz
mellett egyidejűleg mutassunk rá a helyesre is. Dicsérjük meg azokat, akik
helyesen cselekedtek.
Ez a tanulmány arra akarta a fiatalabb bajtársak figyelmét felhívni,
hogy a kiképző tisztnek nem könnyű a felkészülése a gyakorlatra és annak
levezetésére. Vegyük át a győzelmes Vörös Hadsereg gazdag tapasztalatait
es folytassuk a kiképzést kiváló, új szabályzataink szellemében. így kiképzésünk igen gyorsan válik eredményessé.
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A korszerű harc alapját a különböző fegyverek tüzének összefogott,
tömeges bevetése képezi. Minél több fegyver tüzét kell összefogni, minél
nagyobb területen vannak azok elhelyezve a harcrendben, annál nehezebb
feladatot ró a parancsnokra a tűzvezetés. Ezért döntő kérdés a parancsnok részére az, hogy mi'.yen lesz a harcrendje, az élő és tűzerő csoportosítása. Ez képezi az elhatározásának alapját.
Az elmúlt háborúban bebizonyosodott az, hogy ha az egységek —
szakasztól hadosztályig — mélységben tagozott harcrendben harcoltak,
akkor fölösleges ember- és anyagveszteséget szenvedtek, mert ha bárhol
is érte az elg. tüzérségi, vagy gyalogsági tűz, annak
szórásterületébe
a következő hátrább, vagy előrébb lévő egység is belekerült. A korszerű
harcrend megköveteli azt, hogy az élőerőket és tűzfegyvereket a 'egmeszszebbmenően úgy lehessen kihasználni, hogy azok a harcban annak kezdetétől végéig részt tudjanak venni. Ez a harcrend megszünteti a mélységi
tagozást, mely a mélységben lévő fegyvereket megfosztotta annak lehetőségétől, hogy a harcban állandóan résztvegvenek. A mélységben elhelyezett egységek egymásközti távolságát úgy kell meghatározni,"hogy az elg.
ugyanazon lövése ne veszélyeztesse mindkét egységet, illetve a szórásterület mindkét egységet ne takarja. Az egységek túí széles 'kiterjedése
viszont az egység ütőerejét csökkenti, megnehezíti a vezetést és az alárendelt egységek szemmeltairtását. Az uj harcrend lehetővé teszi a tűz
mozgékony, széleskörű
alkalmazását, a tűzfegyverek
csoportosításánál
pedig a harcrendnek tűzfegyverekkel való telítését, melyek összefogásával
a parancsnok döntő befolyással lehet a harc menetére.
A mozgóharc alapja főképpen az ellenséges védőállás gyenge pontjának megtámadása, az ellenség részéről nem várt irányból 'Milyen harcrend felel tehát meg ezen harc követelményeinek?
Az ellenséget döntően megsemmisíteni és korszerű
feltételek között
rohamozni csupán az élőerők és tűzfegyverek tömegével lehet. Ennek megfelelően kell a harcrendet is megválasztani.
A harcrend
kifejezi a csapatok által használt
harcászati formát
A harcrend nem is állandó, nem lehet sémaszerű. Ez függ az ellenség és
saját egység erejétől, tereptől. Azonkívül a technika fejlődése és az egységek szervezésének felépítése is befolyásolja a harcrendet.
Előbb említettük, hogy támadásnál a gyalogságon belül a súly a nehéz
és önműködő fegyvereken van és a tűzfölény döntő befolyással van a tűz
szerepének nagymertekben
való megnövekedése következtében
Fzért a
harcrendet ugy kell telepíteni, hogy az biztosítsa
valamennyi
tűzfegyver
messzemenő
kihasználását.
Az így felépített harcrendbon a" fő támadási
irányban a tűzfegyverek zomet egyidőben be lehet vetni Ez lehetővé teszi
azt, hogy a tűzfölény biztosítása érdekében kihasználhassuk a gyalogság és
támogató egysegek tűzfegyvereinek folyamatos támogatását. Ezen fo'yamatos tamogatas szukseges a támadás megindulásától, a roham előtt és
alatt, különösen akkor, midőn a támadó
tüzérsége a tüzét előrehelyezi.
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mellyel egyidejűleg fokozni kell a gyalogság tüzét az ellenséges állás első
fészkeire
Ha a /támadás harcrendje több lépcsőből áll, akkor ez nem lehetséges,
mert a gyalogsági fegyverek jelentős része nem vehet részt a támadás
előkészítésében és támogatásában. Ekkor a támadó gyalogság esetleg megfelelő tűztámogatás hiányában az ellenség állásai előtt lesz kénytelen idozm
és várni a tűztámogatás megszervezésére.
A mélységben tagozott harcrend akkor célszerű és indokolt, ha megerődített védőállásban lévő ellenségre kell támadni. Nagyobb viszonylatban
(hadtest, hadsereg) ilyen második lépcső a harcot élő- és tűzerővel tápláló
tartalékot jelent, mely a védelem mélységében a harcászati sikert hadműveleti sikerré bővíti. Lövészezred nem súlyterületen és hevenyészetten beren:
dezett ellenség ellen egy lépcsőben támadva érhet el sikert. Erős ellenséges
védőállás megtámadásához és áttöréséhez azonban az ezred harcrendjét
két, vagy több lépcsőben kell tagozni.
Az egy lépcsős harcrend nem jelent egy vonalat teljesen, mert a lépcsőhöz jön még a tartalék, támogató egységek, tüzér- és harckocsicsoportok a gyalogság támogatására, azonkívül különleges — rohamrobbantó,
stb. — csoportok is. A gyalogság korszerű harcban
megszűnt egyedül
rahamozó erő lenni. A támogató harckocsiegységek hatalmas erőt képviselnek és ezek alkalmazása lehetővé teszi a lépcsős harcrend mellőzeset.
A több lépcsőből álló harcrendnek hátránya ugyanis az, hogy egyreszt nem
alkalmas az élőerő és tűzerő egyidejű alkalmazására, másrészt az előbb
mondottak alapján veszteséget szenved, mielőtt megindult volna a támadás.
Egy lövészzászlóalj harcrendje egy lépcsőből áll. Ez magában foglalja a lövészszázadok századláncát, tűzfegyvercsoportokat, a harckocsi és
különleges csoportokat, valamint
a tartalékot. Azon harcrend, mely a
támadó egységek összefüggő arcvonalából áll, megnehezíti azok átkarolását, vagy bekerítését. Azon belül az ék vagy háromszög biztosítani tudja
a támadó egység részére az átkarolás, vagy bekerítés lehetőségét.
Az egységek támadási sávjának szűkítése lehetővé teszi a harcrenden
belül az erők és fegyverek átcsoportosítással való összpontosítását. Azonban a harcrend szűkítésének is van határa, melynek túllépése megnehezíti
a vezetést, azonkívül
felesleges veszteségeket okoz.
A támadás sikere
ugyanis nem a támadó láncok sűrűségétől függ hanem a harcrendben lévő
élő- és tűzerő hozzáértő alkalmazásától és felhasználásától.
A második világháború védelme nagymértékben kifejlesztette az egyre
fejlődő technika által a tűzerőt. Ez nagy mozgási szabadságot von maga
után. A védőnek olyan harcrendet kell felvenni, melyből a támadó harcrendjének egész mélységét tűz alatt tudja tartani. A fegyverek megszervezett tüzével az állásokat megtarthatja és az ellenségnek érzékeny veszteség
okozásával támadását meghiúsítja.
Vegvünk például egy védelemben lévő lövészzászlóaljat, mely a fővédőöv első állásának 1—3. árkában csoportosítva véd.
A védelmi öv hátsóbb állásainak és árkainak kiépítésével
megvan
a lehetőség arra, hogy a veszteséget a legkisebb mértékre csökkentsük és
az egységek kellő időben való előrevonásával az ellenség támadását sikeresen visszaverhessük.
Az első és második árok közti 150—300 m távolság biztosítja azt, hogy
a fegyvereket és az élőerőt el lehet tolni a mélységből a veszélyeztetett
irányba a főellenállási vonal (1. árok) védelmére. Lehetővé t^szi a 2. árok4 HoanM
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ból az első elé való tűzhatást, azonkívül kiesik az első árokra helyezett
támadó tüzérségének hatásából.
A 3. ároknak a 2-tól való 400—800 m távolsága lehetővé teszi a tűzfegyverek leghatásosabb távolságán való kihasználását az esetleg a 2. árokig;
betört elg-re, másrészt a támadó tűzfegyvereinek tüzelőállásváltoztatását
követeli meg. Az ilyen védelmi harcrendi csoportosítás megfelel a korszerű
harc azon követelményeinek, hogy a csapat a terepnyujtotta kedvező lehetőségek kihasználásával és a fegyverek megszervezett tüzével az állást
megtarthassa, az elg-nek érzékeny veszteséget okozva, annak támadását
még csekélyebb erőkkel is meghiúsítsa. Mind támadásban, mind védelemben
a tűzvezetés a parancsnok vezetési tevékenységének része, éppen ezért
tervszerűséget követel. Ezen tervszerűséget a parancsnok a harctevékenvségnek megfelelően a harccselekmények megindulásakor tudja biztosítani.
A tűzvezetés a harccselekmények folyamán a harc követelményeihez alkalmazkodik. A parancsnok értékét éppen az mutatja, mennyire tudja a tüzet
a harchelyzetnek megfelelő mozgékonysággal vezetni. A parancsnok a
fegyvereknek megfelelő alkalmazásán és a tűznek helyes vezetésén kívül
csak úgy tudja a harcászati célt, a feladatát legjobban elérni, ha az alárendeltek a tűzvezetessel kapcsolatos parancsokat és kötelmeket végrehajtják. Minden parancsnoknak kötelessége ennek ellenőrzése és a tüzfegyelem fenntartása minden eszközzel. Ez a hatásos tűz legfontosabb tényezője.
A tüzfegyelem megállapítható a harcászati és lövésszaki szempontból
egyaránt helyesen es célszerűen vezetett tűzből, valamint a parancsok és
jelek azonnali pontos átvételéből és végrehajtásából. Harcászati tűzvezetés,
annak elbíralása, hogy adott időben melyek a legveszélyesebb célok, melyek a harcfeladat végrehajtását leginkább veszélyeztetik és amelyek leküzdése az ellenség tevékenységét megbénítja. Ennek alapján kell megválasztani a célok lekuzdesenek sorrendjét. Lövésszakilag legkedvezőbb cél kiválasztása alatt kell érteni az .adott pillanatban mutatkozó célok közül a z t ,
ahol a legrövidebb ido alatt a legkevesebb lőszer felhasználásával a legnagyobb hatast lehet elemi.
A tüzfegyelem megköveteli azt, hogy a megfelelő tűzném és fegyver
megválasztasa vegett a célok értékelése közben mérlegelje azt, hogy azok
leküzdesere all-e rendelkezésére megfelelő fegyver. Mindig azon fegyvert
kell alkalmazni, m e . y e a célt a legsikeresebben le lehet küzdeni.
Ugyanazon luzeloallásból hosszú ideig iüzelő fegyver az ellenség részéről torteno idoe^ot i felfedefcesehez vezet. Ezért a tüzelőállásokat kellő klőben, e.ore meghatározott rendszer szerint kelt változtatni. Minden fegvvernek va.toallasainak kell lenni. Ahonnan nappal tüzelt, onnan éjjel nem
tüzelhet. Ha az el.enseg a tüzelőállást felfedezte, azonnal állást kell változtatni.
A tüzfegyelem egyik leglényegesebb kelléke a tűzmegnyitás idejének
rnegvá esztasa. Ez a harcaszati helyzettől és a cél leküzdhetőségének lehetőségétől függ. M a s a tűzmegnyitás védelemben és támadásban. Azért
a űzet hatasos távolságon .s csak akkor kell megnyitni, ha az ellenség
kel.oen megközelített bennünket. Az időelőtti t ű z m ^ n y i t á s s a l túlkorán fe?
tedjuk a tűzfegyver helyet es felesleges vesztesége? i o z u n k magunknak.
H a a tűzmegnyitás egyseges végrehajtása a terep, vagy a helyzet miatt
nehézkes, azt az Alárendelt parancsnokokra át lehet ruházni, azonban ilyenkor is korlátozzuk azt t e ^
való kötéssel, vagy az ellenség magaartasávaf. A rneglepetesszeruen fellépő és veszélyes Ellenségre, vagv kis
távolságon fel.epo fontos célokra öntevékenyen kell a tüzet megnyitni.
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Rejtett géppuska azonban a legválságosabb helyzetben sem tüzelhet, csak
akkor, ha pontosan megszabott feladatot old meg. A tüzet a tűzfegyelem
helyreállítása céljából rendszertelen tüzelésnél, pontatlan célzásnál, saját
egység veszélyeztetésénél, stb. azonnal be kell szüntetni és csak a tűzfegyelem helyreállítása után szabad a tűz újbóli megnyitását engedélyezni.
Ezért elengedhetetlenül fontos a folyamatos és megszakítás nélküli figyelés
megszervezése.
A tűzfegyelem előfeltétele az, hogy a parancsnokok minden helyzetben megőrizzék nyugalmukat és önuralmukat. A tűz vezetésével kapcsolatban kiadott parancsaik végrehajtását fokozott mértékben ellenőrizzék
válságos helyzetben, ezzel elkerülik azt, hegy a tűzfegyelem felborul és biztosítják a harcoló egységek folyamatos és tervszerű tűztámogatását.
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KEnnEsEnűL
A belrend
Minden katonai egység fegyelmét, öntudatát és politikai
képzettségét legszembeszökőbben
az egység „belrendje" tükrözi.
A belrend mindenkinek legelőször tűnik a szemébe.
Azzal,
hogy a honvéd tisztán és rendben tartja a felszerelését és egyéni körletét
es nem utolsó sorban saját magát: bebizonyítja, hogy hű dolgozó népéhez,
kész mindenkor megvédeni békéjét, szabadságát, megbecsüli a dolgozó nép
munkáját, mert amit reá bízott, ápolja és rendben tartja.
Aki egy hadseregen belül rendet és tisztaságot tapasztal, minden
kétségét kizáróan megállapíthatja, hogy az a. hadsereg jól szervezett, erős,
fegyelmezett, öntudatos és ütőképes. A sztálini tudomány nyomdokain
haladó szocialista hadsereg! Ezért minden parancsnoknak és beosztottnak
különös gondot kell fordítani a belrend megteremtésére és fenntartására.
Harcolnunk és dolgoznunk kell tehát, hogy olyan belrendet teremtsünk,
amely méltó a szocialista hadsereghez.
H a e téren eredményt akarunk elérni', mindenekelőtt tudnunk kell,
hogy tulajdonképpen mi is az a belrend.
Legelső, aminél kezdeni kell. mert minden további ebből indul ki, a
honvéd tisztasága. Ebből az következik, hogy minden honvédet legelőször
is arra kell nevelni, hogy saját magát ápolja (rendszeres mosakodás, borotválkozás, fogmosás, csinos öltözködés, stb.). A m í g egy katona nem tudja
saját magát tisztán tartani, addig hiába is próbáljuk akár meggyőzéssel
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akár fenyítéssel rávenni arra, hogy egyéni szerelvényét, körletét rendben
tartsa, eredményt elérni nem fogunk.
Minden oktató elsőrendű feladata, hogy beosztottját legelőször is a
tisztaságra és a csinos öltözködésre tanítsa meg.
Ezt legeredményesebben úgy tudjuk elérni, ha az oktató maga is jó
példával jár elől. Ha az újonc bajtársakat megtanítja a tisztálkodás és az öltözködés szabályaira és állandóan ellenőrzi őket ebben a vonatkozásban is.
Igen jó nevelő hatása van a szovjet harcosok példájának. A szovjet
katona mindig rendes. Haja, ruhája tökéletesen tiszta és ápolt.
Ha az oktató az egyéni rendtartás terén eredményeket ér el, úgy
fokozatosan a honvéd szerelvénye, fegyvere, egyéni körlete rendben- és
tisztántartásának megkövetelésére térhet át.
Miután az oktató a szerelvény, fegyver és egyéni körlet rendbentartását megtanította a honvédekkel, minden körülmények között követelje meg, hogy ezeket mindenkor a legkifogástalanabbul végre is hajtsák
Hogyan tudjuk elérni, hogy az újonc bajtársak szerelvénye állandóan tiszta é? rendes legyen?
Állandó oktatással, neveléssel, megmutatva nekik, hogy miként kell
a fegyvert és szerelvényt rendbentartani.
Az oktatást fokozatosan és rendszeresen kell végrehajtani. Meg kell
magyarázni a bajtársaknak, hogy hogyan rakják rendbe szerelvényüket,
hol és hogyan legyen a fejcédula, a hátizsák, a gyalogsági ásó. az evőcsésze, a sisak, a ruházat, a láda, stb.
Ahhoz azonban, hogy a honvéd bajtárs szerelvénye tiszta és rendes
legyen, nem elég csak megtanítani rá, hanem állandóan, nap mint nap
ellenőrizni kell a szobarend teljes betartását.
Meg kell tanítani a bajtársakat az ágy helyes bevetésére Ha szükséges, a gyengébb bajtársaknak ezt többször is be kell mutatni
Ahol mi, a Néphadsereg katonái tartózkodunk, vagy megjelenünk
ott mindennel ki kell hangsúlyozni egyéniségünket és jellegünket
Ki kell hangsúlyozni, hogy minket a dolgozó nép állított a helyünkre, hogy megvédjük bekes építő munkáját, szocialista fejlődését az imperialista háborús gvujtogatókkal szemben.
Minden körlet, tanterem, folyosó, sftb. dekorációjának ki kell hangsúlyoznia, hogy a dicsőseges Szovjet Hadsereg szabadított fel bennünket
s példaképünk a nagy Szovjetunió.
Az egyéni körlet rendbentartásán kívül nagy súlyt kell vetni az épület egyéb helyiségei (mosdó, raktár, tanterem, stb.) tisztántartására is.
A szolgálatvezető es az ügyeleti szolgálat közegei állandóan ellenőrizni
tartoznak, hogy ezen helyisegek tisztasága megfelel-e a követelményeknek.
Amint az egyem körletről az egyes embert, úgy erről az egész
egységet meg lehet ítélni
Meg lehet ítélni hogy milyen az egység parancsnoka, milyen fokon
áll politikai öntudata. Eltekintve attól, hogy a mellékhelyiségek tisztátalansága undort vált ki az emberből, az egység egészségi állapotát is veszélyezteti az által, hogy a fertőző betegségeket terjeszti
A gondatlan kezelés ezenkívül anyagrongálódást és a népvagyon
veszendőbemenését eredményeziA rendtartásnak nemcsak a szűkebb értelemben vett saját körletre,
hanem egész környezetünkre is ki kell terjednie.
Az egész laktanya területét és minden hozzá tartozó területet tisztán
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kell tartanunk. Ezek tisztántartását meg kell szervezni és a takarító részlegek élére felelős parancsnokot kell állítanunk.
Ezenkívül a laktanya területének és helyiségeinek tisztántartásáért
az a parancsnok, napostiszt és szolgálatvezető felelős, akinek a körlet ki
van utalva.
Az ügyeleti és őrszolgálat.
A szabályzataink kimondják, hogy az őrszolgálat a békeidőben a
legfontosabb harcfeladat. Az őrszolgálat tökéletes ellátásával dolgozó népünk vagyonát, szabadságát és békéjét védjük. Megvédjük hazánkat a2
imperialista háborús uszítók azon törekvéseitől, hogy szabotázs- és kémtevékenységüket végrehajthassák.
Ez csak akkor lehetséges, ha mir^l a parancsnokok, mind a beosztottak tökéletesen rsmerik az őrszolgálatot, jogaikat és kötelességeiket.
Ezenkívül természetesen minden harcosnak tökéletesen ismernie kell a
szolgálati, alaki és harcszabályzat reá vonatkozó pontjait, mert az őrszolgálatot csak így tudja teljes mértékben ellátni.
Az őrszolgálatba vezényelt bajtársaknak teljesértékű harcosoknak
kell lenniök. Ezt azonban csak úgy tudjuk elérni, ha mi, parancsnokok
tökéletesen ismerjük népünk akaratát kifejező, szocialista szabályzatainkat.
Ha Néphadseregünkben olyan parancsnokok vezetik a katonakat,
akik nincsenek tisztában szabályzatainkkal, Néphadseregünknek a dolgozó
néphez való viszonyával: nem tudják megérttetni a bajtársakkal az őrszolgálat fontosságát, nem tudják megtanítani a bajtársakat az őrszolgalat
helyes ellátására. Ahhoz tehát, hogy a bajtársak öntudatosan és kifogástalanul ellássák az őrszolgálatot, elengedhetetlen, hogy elsősorban mi,
parancsnokok legyünk politikailag, katonailag tisztában ezzel a szolgálattal. Az ilyen parancsnokok által nevelt harcosok szolgálatteljesítése közben
az imperialisták minden kísérlete, ami országunk és a béketábor ellen irányul, kudarcot fog vallani. Ezért az őrszolgálatot a bajtársaknak állandóan oktatnunk kell és a legkisebb hibát is azonnal meg kell szüntetnünk.
A laktanyán és a szálláskörleten belül ugyanilyen fontos szolgálat
az ügyeleti szo'gálatAz ügyeleti szolgálat közegeinek legelső kötelessége a napirend pontos betartása felett őrködni.
A napirend be nem tartása az alosztályon (alakulaton) belül szervezetlenséget, kapkodást okoz, ami a fegyelem lazulására vezet
Ezenkívül az ügyeleti közegek kötelessége az alakulat helyiségeinek,
ingóságainak megőrzése, az eligazító szolgálat ellátása, valamint minden
belső szolgálattal összefüggő feladat végrehajtása és irányítása.
Ezért a parancsnokok ne elégedjenek meg azzal, hogy a helyes
szolgálat ellátását oktatják, hanem állandóan ellenőrizzék, hogy az ügyeleti közegek valóban úgy látják-e el a szolgálatot, ahogyan azt a szabályzatok előírják és ahogy dolgozó népünk tőlünk elvárja.
Dolgozó népünk joggal megkövetelheti tőlünk, hogy ápoljuk, védjük
a vagyonát és éberen őrködjünk a békés építő munkája felett
Az éberség
A mai feszült nemzetközi helyzetben^ amikor az imperialisták mindent elkövetnek, hogy'a Szovjetunió és a népi demokráciák ellen törjenek,
elsőrendű feladataink közé tartozik, hogy éberségünket állandóan fokozzuk, hogy beosztottjainkat is állandóan neveljük, tanítsuk a titoktartásra
és éberségre.
II

Mit jelent a titoktartás és az éberség?
A titoktartás azt jelenti, hogy a honvédségi és állami érdekekkel
összefüggő semilyen ügyről a laktanyán kívül és illetéktelenek előtt nem
beszélünk.
Az éberség azt jelenti, hogy a honvéd, sőt minden magyar hazafi
kötelessége a nép érdekeit szem előtt tartva, környezetének minden olyan
megnyilvánulását, amiben a legcsekélyebb jelét veszi észre annak, hogy
az a nép érdekeivel nem azonos, imperialista érdekeket szolgál, azonnal
kíméletlenül leleplezni és nyivánosságra hozni.
A parancsnoknak az éberségre nevelni kell beosztottjait, hogy képesek legyenek a Néphadseregünkbet befurakodott Rajk- és Pálfi-féle egyénekleleplezésére.
Mint minden kiképzési ágban, úgy ebben is tervszerűnek kell az
oktatásnak és nevelésnek lenni.
Az oktatás általában terjedjen ki:
1. a kémek és szabotőrök módszereire,
2. a katonai és állami titkok megőrzésére.
a) a fecsegésre,
b) a levélírásra,
c) a katonai tárgyú iratok, felszerelések

megóvására.

Az oktatást mindig gyakorlati példával világítsuk meg Tartsunk
csoportos megbeszeleseket: pl. utazik a bajtárs a vonaton- A kalauz hangosan kérdi, hogy hova utazik. A helyes felelet: Olvassa el a menetlevelet, stb., stb Célszerű az alosztály körletében ilyen és hasonló gyakorlati
példát rajzokkal es parbeszedekkel megvilágítva kifüggeszteni Ezeken a
táblákon tüntessük fel a „Helyes"-t és a „Helytelen"-t.
A nevelés igen fontos ezen a téren is. Itt is a legfontosabb eszköze
a nevelesnek a szemelyes peldaadas. A parancsnok járjon elöl jó példával
Pl. a moziba való mene nel ne engedje meg a mozi előtt a létszám jelentést, vagy éppen az alakulat hadrendi elnevezésének bejelentését
A gyakorlatozás helyén ne engedje meg a kíváncsiskodók 'őgyelgé5J
B
sét, stb., stb.
ti kt
és ébersé r
*
í? ^
S ? való nevelés igen hatékony eszköze a
sajtóból vett peldak megmagyarazasa. Pl. a jobboldali szociáldemokraták
normacsalasai, stb.
A fentieken kívül a titoktartás és éberségre való nevelésnél igen
jól fel tudjuk hasznaim az alosztály korleteben lévő faliújságot is A parancsnok gondoskodjon arról hogy az alosztály életében előfordult olyan kisebb
hibákat, amelyek a tdoktartas és éberség megsértésével kapcsolatosak
(pl. idegen honved egyen ment a körletbe és nem igazolták), a faliújságon
1
s
is oktatás tárgyává tegyek.

Hogy mindezt tökéletesen végre tudjuk hajtani, tanulmányoznunk
kell a Szovjetunio Bolsev.k Partjanak történetét. Tanulmányozzuk a Szovjet Vörös Hadsereg gazdag tapasztalatokkal teli múltját. A Szovjetunió
Bolsevik Partjanak es a Voros Hadseregnek dicsőséges harca nekünk is
megmutatja, hogy hogyan es milyen módszerekkel harcoljunk az impeJ
1
rialista ügynökök ellen.
Ezeknek a dicsőséges harci tapasztalatoknak felhasználásával dolgozva es harco.va meg tudjuk semmisíteni a befurakodott imperialista
ügynököket es fel tudjuk építeni szocialista hazánkat.
II
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A Nagy Honvédő Háború tapasztalataiból leszűrt statisztikai megállapítások szerint a halottak és sebesültek 31—33%-át a gyalogsági
fegyverek hatása okozta. A Nagy
Honvédő Háborúban — főleg annak
második felében — a felszabadító
szovjet harcosok példásan bebizonyították, hogy a harcos számára a
föld —'páncél.
A korszerű harcban sikeres támadást és szívós védelmet kis veszteségekkel csak úgy hajthatunk végre,
ha a csapatot arra neveljük, hogy a
terepet helyesen kihasználja és mindenkor gyorsan beássa magát.
Az egyes harcos, a raj, a szakasz,
század és zászlóalj megállás esetén
(pihenő kivételével) parancs bevárása nélkül azonnal kezdje meg a
beásást. A beásást úgy kell végrehajtani, hogy az minden irányból
jövő légi és páncélos támadás ellen
is védelmet nyújtson. Gondoskodni

kell arról is, hogy a jármüvek fedve
legyenek.
A beásást másképpen

fedezésnek

nevezzük.
A fedezés nem egyéb, mint a rejtőzésnek egy olyan fajtája, mely
nemcsak a belátás, hanem az ellenség tüze ellen is oltalmat nyújt.
A fentiek megvalósításához szükséges az, hogy már az újonckiképzés kezdetén arra törekedjenek a parancsnokok, hogy a beásás a harcos
vérévé váljon. Az egyenkénti kiképzés folyamán az egyes harcos harcfeladatait úgy kell beállítani, hogy
a reáháruló műszaki munkálatokat
időben pontosan
és
tökéletesen
végre tudja hajtani. Ehhez szükséges a parancsnok példamutatása.
Vannak olyan beásási gyakorlatok, ahol a parancsnok helytelenül
oktat, mert csak szóban elmondja,
hogy hogyan kell a harcosnak végrehajtani a beásást. Ez hibás. Módszer II

tani oktatás alapján szükséges és
fontos elsősorban, hogy inaga a parancsnok vagy a gyakorlatvezető
teljesen szakszerű tudással mutassa
meg >a gyakorlatban, hogy hogyan
kell a beásást végrehajtani. Ezért
szükséges az, hogy maga a parancsnok is tisztában legyen azzal, hogyan kell az egyes műszaki munkákat pontosan és szabályosan végrehajtani, nehogy a harcos előtt helytelen példa legyen amiatt, hogy a
parancsnok maga sincs tisztában a
lövészteknő helyes elkészítésével, kiásásával.
Mi szükséges ahhoz, hogy a !övészteknőt
helyesen
tudjuk
kiásatni? Először is a harcos, mielőtt
elfoglalja a tüzelőállás helyét, szemrevételezze, hogy lesz-e kilövése,
szomszédját tudja-e arról a helyről
tűztámogatásban részesíteni. Mikor
mindezeket figyelembe vette, a harcos elfoglalhatja a tüzelőállás helyét
és megkezdi a beásást.
Hogyan történik a beásás? A harcos előveszi gyalogsági ásóját és
megkezdi
a mellvéd elkészítését.
Ásás közben
oldalával teljesen a
földhöz lapulva, elkészíti a mellvédet. Időközben az ellenséget
is
figyeli. A mellvéd elkészítése után
a harcos megkezdi a lövészteknő kiásását. Követelmény, hogy a harcos testhosszának megfelelő legyen,
a könyöknek kényelmes mozgása legyen úgy, hogy oldalt is tudjon tü-

zelni, mert az ellenség támadását
nemcsak a főlőirányból várhatjuk,
hanem oldalról is. A mélysége olyan
legyen, hogy a harcos testét a terepszint elfedje. (L. az 1. sz. ábrát.)
A lövészteknő elkészítésénél arra
is figyelemmel kell lenni, hogy ne
legyen túl széles és szögletes, mert
a légi megfigyelés azonnal felderíti,
mivel a szögleteik árnyékot adnak
felülnézetben. (L. 2. sz. ábrát.)

2. sz. ábrn

Helytelen még az is, hogy a mellvéd szembe legyen kiépítve a lövészteknővel. így a harcos nem tud
kényelmesen lőni, mivel a puskát
csak párhuzamosan tudja használni.
(I.. 3. sz. ábrát.)
A
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l. az. ábra
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3. sz. ábra

A lövészteknő akkor jó, ha a harcosnak
kényelmes
fekvése
van
benne, tehát a mellvédre kicsit ferdén takar fel, hogy a harcos a puskát természetesen tudja tartani. (L.
4. sz. ábrát.)

A lövészgödörnek
50X70X140
cm-nek kell lenni, hogy jó kilövést
biztosítson és a harckocsi-elhárításhoz szükséges mozgás végrehajtható legyen benne.
Helytelen még
a
lövészgödröt
hosszával a támadási iránynak kiépíteni, mert így nagy felületen éri a
harckocsi és könnyen összeomlik. A
lövészgödröt mindig hosszával a
várható támadás irányára merőlegesen kell kiépíteni, mert így a harckocsi csak kis felületen éri és ezáltal
biztosabb oltalmat nyújt ellene. így
a harckocsi hernyótalpa alatt nem
omlik össze. (L. 6. sz. ábrát.)

fe/j/et tmesdekni
A lövészteknő mélyítését harc közben tovább kell folytatni. így lesz a
tövészteknőből lövészgödör.
Miért van szükség arra, hogy a
harcos lövészgödröt ásson magának?
Azért, mert
1. a gyalogsági lövedékek ellen
biztosabb oltalmat nyújt,
2. a tüzérségi lövedékek repeszhatása ellen jobban véd,
3. harckocsi-támadás esetén a harcost a harckocsi letiprásától megvédi.
Helytelen az a lövészgödör, melynek átmérője mégegyszer olyan szémint a harcos felső testének átmérője, mert a harckocsi alatt könynyebben összeomlik és a harcos harcképtelenné válik. (L. 5. sz. ábrát.)

fátfefen.
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a. sz . át»-a

A lövészgödör kiásása után azonnal készítsünk lövészkutat, mert ez
nyújtja a legbiztosabb oltalmat a
gyalogsági és tüzérségi fegyverek,
valamint
a
harckocsitámadássa!
szemben. A lövészkút
kiásásánál
ügyelnünk kell arra, nehogy elméretezzük. Csak akkora legyen, hogy
a harcos a legszükségesebb mozgásokat végre tudja hajtani benne. Átmérője legfeljebbb 80—90 cm, mélysége pedig 130—170 cm, a harcos
testalkatának
megfelelően.
Nem
szabad a lövészkutat alul beásni, ill.
az alján a földet kiszedni, mert esetleges ' harckocsitámadásnál könnyen
beomolhat és a harcost maga alá temeti. Csak annyira szabad a lövészkút alját beásni, hogy a harcos — ha
a harckocsi közeledik felé — le tudjon bújni úgy, hogy feje a föld színétől 20—30 cm-re legyen. (L. 7. sz.
ábrát'.)
Azonban a harc nem korlátozódik
csak a nyári időszakra. Télen pedig
a harcost fokozottabb feladat elé álII
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7. sz. ábra

lítja a terep. így az összes műszaki
munká'k nehezebben mennek, különösen a beásás. Már maga a hideg
időjárás is, de főleg a fagyos föld,
nagy gondot okoz a harcosnak,
o Ilyenkor igen nehéz még egy lövészteknőt is kiásni. Ezért szükséges
azon leggyakrabban előforduló anyagok méreteit ismerni, melyek az
egyes fegyverek tűzhatása ellen fedezésre alkalmasak.
Gyalogsági fegyverek ellen:
(Puska, géppuska, golyószóró,
géppisztoly, pisztoly)
1 m széles földréteg,
1 m átmérőjű puhafa,
75 cm átmérőjű keményfa,
12 mm vastag acéllemez,
30 cm széles téglafal
25 cm széles kavicsréteg,
15 mm vastag vaslemez.
Tüzérségi

lövedékek repeszdarabjai
ellen általában
50 cm széles földréteg,
10 cm átmérőjű fa,
8 cm átmérőjű téglafal,
30 cm-es kavicsréteg.
A téli műszaki munkákhoz ezen
•anyagok mellett a hó, jég és fagyott
föld is nagymértékben kerül felhasz-

nálásra. A száraz porhó, mint fedezőanyag, nem nyújt oltalmat a harcosnak. Ezért fedezéknek mindig
nedves, összeálló havat használjunk,
mert a nedves hó a hideg következtében megfagy és nagyob lesz az
ellanállóképessége. Ezenkívül a fagyott föld felhasználása úgy történik, hogy a harcos a kiásott földet
egymásra rakva, majd hóval a réseket betömve, vízzel leönti, miáltal a
víz, föld és a hó cteszefagy és mintegy páncélt képez a harcos előtt.
A hó, jég és fagyott föld megkövetelt védővastagságát lövedékek és
szilánkok átütőhatásaival
szemben
az alábbi táblázat foglalja össze.
Télen a harcosok úgy ássák be
magukat, hogy a lövészelemeket a
hóban emelik ki. Ha a hó mélysége
20 cm-t nem haladja meg, ki kell
használni a terep egyenetlenségeit:
halmokat, gödröket, árkokat, gránáttölcséreket, stb.
A havat kupacba kell összetakarni,
ami a fegyverek részére támasztékul szolgál és az ellenség figyelése
ellen rejtést nyújt. 30—40 cm-es hómélységnél mindjárt térdelő lövészek számára szolgáló gödröt ásunk.
(L. 8. s z. ábrát.)
Alló lövész számára szolgáló gödör
építésénél hógöröngyök odarakásával növeljük a térdelő testhelyzethez
szükséges mellvéd magasságát, vagy
a talajba beásva mélyítjük a fészket. (L. 9—10. sz. ábrát.)
Az utóbbi esetben az előzőleg hóból készített mellvédet részben eltakarítjuk, a megmaradt havat bedöngöljük, a fagyott földet pedig a mellvéd készítésére használjuk fel. A
Megkövetelt falvastagságok cm-ben

A n y a g o k

laza hó (gyengén tömörítve)

pu. lövedék és
szilánkok ellen

páncóltörö-puska
lövedék ellen

300
270

döngölt hó
fagyott föld (jól összefagyott agyagos föld)

II

200
50

150

a tüzelőállások mellvédjeit enyhe
rézsüvei készítsük és szükségtelenül
ne emeljük magasan az érintetlen
hófelület fölé;
a tüzelőállások építésének befejeztével a mellvédeket álcázzuk, száraz
hóval' egyenletesen szórjuk be és az
álláshoz vezető nyomokat is seperjük
be és símítsuk el. (L. 11. sz. ábrát.)

Ataprjji
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9. sz. ábra

10. sz. ábra

mellvédet az ásás befejeztével tiszta
hóréteggel álcázzuk.
80 cm-nél nagyobb hómélységnél
az állásokat mindig teljesen hóban
ássuk.
A hótakaró'minden megbolygatása
és a hóban hagyott nyomok messziről észrevehetők. Ezért a beásásnál
feltétlen be kell tartani az alábbi szabályokat:
A
tüzelőállás előtti
hótakarót
hagyjuk érintetlenül;
a mellvéd építéséhez
szükséges
havat csak a hátsó oldalról szabad
venni úgy, hogy a földet közben ne
takarjuk ki teljesen;

11. sz. ábra

Ha a harchelyzet megkívánja', az
összekötőárkokat is ki kell építeni az
egyes lövészgödrök és lövészkutak
között. Erre azért van szükség, hogy
1. a lőszerpótlást fennakadás nélkül le lehessen bonyolítani;
2. a parancsnok állandóan tudjon
harcosaival érintkezni s tudja azokat ellenőrizni;
3. a szomszédos egységekkel és a
parancsnoki
harcállásponttal
való
összeköttetés meglegyen.
Ha az ellenséggel nem vagyunk
közvetlen érintkezésben, elsősorban
a lövész- és közlekedőárkokat ássuk
ki úgy, hogy'azok alkalmasak legyenek a tűzvezetésre és arcvonalmenti,
továbbá a mélységi mozdulatok végrehajtására.
A téli harcokban a közlekedő- és
lövészárkok készítési módja a hó
mélységétől függ.
20 cm-nél vékonyabb hórétegben,
ha a talaj csak kevéssé van átfagyva, az árkokat a szükséges mélységbe a földbe ássuk és hóval álcázzuk.
II

Erősen átfagyott földből csak a
tüzelőállásokat
és
lövészgödröket
emeljük ki és azokat hótöltéssel vagy
egyéb módon készült feltöltött Jövészárokdarabokka! kötjük össze.
20—35 cm-es hómélységig a lövész- és közlekedőárkokat, hogy ne
kelljen a fagyott földben ásni, csak
egy oldalt emelt töltések alakjában
készítjük. A töltéshez szükséges havat hátulról gyűjtsük össze. (L. 12.
sz. ábrát.)
Hlenség

szítjük. A mély havat először a mellvéd teljes szélességében tömörítjük,
azután rakjuk rá az új réteget és
döngöljük a szükséges vastagságban.
A száraz hóból készült mellvédeket a szél könnyen elhordja, ezért
felületüket vízzel locsoljuk meg és
így fagyott hóréteget létesítünk rajta
Erdős, lápos és más terepen kis hóvastagság esetén feltöltött lövészárkokat készíthetünk, a helyszínen
talált anyagok, rönkök, rőzse, tőzeg
felhasználásával.

összefoglalás:

Nagyobb hómélység esetén a lövész- és közlekedőárkokat az alábbiak szerint készítjük:
Kúszóárok 35—40 cm-es hómélység esetén;
közlekedőárok meghajlott testtartással való mozgáshoz 50—60 cm
körüli hómélységnél
(a mellvédet
először az ellenség felőli oldalról készítjük);
közlekedőárok
teljes magasságban való mozgáshoz 60 cm-nél nagyobb hómélységnél (L. 13. sz. ábrát).
A hóban ásott árkok oldalait minél függőlegesebben készítsük, mert
ez kényelmesebbe teszi a tüzelést,
gyorsítja a megépítést és javítja az
árkok védőképességét. A mellvédeket döhgölt hóból, összefagyott hórögökből, vagy fagyott földből ké-
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Igyekeztünk a kiképzés tapasizta
latait röviden összefoglalni s olyan
példákat adni, melyeknek segítségével talán sikerül a jövőben a be
ásási gyakorlatokat jobban előkészí
teni és szervezettebben
levezetni.
Amikor beásási gyakorlatot készi
tünk elő és szervezünk meg, tartsuk
mindig szem előtt azt, hogy a szocialista népek legfőbb értéke az em
ber. Ha a szocialista embert a népre
törő elnyomó háborúra kényszerítik,
helyét csak úgy tudja megállni, ha
a terepet saját hasznára tudja fordítani. A terep megerősítését különböző beásási létesítmények elkészítésével hajtjuk végre. Ezért kötelessége minden harcosnak, hogy a terep
megerősítésének mesterségét elsajátítsa, a parancsnokoknak pedig az,
hogy azt tőlük megkövetelje.

13. sz. iibrn
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LÖVÉS

FOGALMA

A .tüzérség harcát az ellenség ellen egyedüli hatásával,
hatalmas
tűzerejével vívja meg. Vagyis a tüzérség lő és ha jól lő, akkor lövedékeinek hatása semmisíti m e g a célt — az ellenség élő vagy holt erőit. H a
már most megállapítottuk, hogy a tüzérség hatást csak jó lövéseivel érhet
el
>.minden tüzérnek tisztában kell lennie a lövés fogalmával.
E kis értekezlet célja nem az. hogy a lövés fogalmát minél tudományosabban határozza meg, hanem épp ellenkezőleg, mindenki számára
egyszerű köznyelven szeretné a lövés fogalmát érthetővé tenni.
A fizikának van egy olyan törvénye, hogy ha egy súlyos tárgyra
ero hat, akkor az a tárgy mozgásba jön. Ennek a mozgásnak van
egy
iránya, mely egybeesik a súlyos tárgyra ható erő irányával és van
egy
sebessége, mely annál nagyobb, minél nagyobb erő hat a súlyos tárgyra.
Az így mozgásba jött súlyos tárgy mondaddig mozog, m í g egy másik
erő meg nem állítja, vagy mozgását fokozatosan le nem csökkenti és mindaddig a ráható erő'irányában mozog, mig ettől az iránytól egy másik erő
el nem téríti. Vagyis, ha a mozgásba jött súlyos tárgyra m á s erő nem hat,
akkor az egy egyenes vonalú és egyenletes sebességű mozgást végez.
Ezután a kis fizikai eszmefuttatás után térjünk rá a lövésre.
Ha én egy lőfegyver csövébe beteszek egy töltényt, hátulról egy zárszerkezettel elzárom a csövet és a lőfegyvert elsütöm — m i történik?
A z ütőszeg rácsap a csappanytyúra és az szúró lángot ad. A szúró
láng meggyújtja a lőportöltetet, mely igen gyorsan elég. Az elégéskor a kis
térfogatú szilárd lőporból igen nagy térfogatú lőporgáz lesz, mely minden
Irányban egyenletesen ki akar terjedni. Hátrafelé nem tud terjedni, mert
ott a zárszerkezet útját állja. Oldalt sem tud terjedni, mert ott a csőfar
nem engedi. Nincs m á s lehetőség a gáz terjeszkedésére, ,minthogy a lövedék fenekére nyomást gyakorolva azt kihajítja a hüvelyből, belepréseli a
csőbe és végül is kilövi á csőből.
M i is történt itt?
_ Egy erő — a lőporgázok feszítő ereje — hatott egy súlyos tárgyra —
* 1 'xf V e d é k r e ' A l ö v e d é k tehát mozgásba jött és a mozgás irányát megadta
a lőfegyver csövének iránya. A lövedék tehát megindult egy
bizonyos
irányba, egy bizonyos sebességgel. Hogy magában a lőfegyverben
ezen61

kívül mi minden erő hatott a lövedékre, azt hagyjuk egyelőre figyelmen
kivül. A lövedék elhagyta a csövet és ha rá semmi erő nem hatna, akkor
egy egyenesvonalu egyenletes mozgást végezne.
Azonban a kilőtt lövedékre két erő ,is hat: az egyik a légellenállás,
amely a lövedék kezdő sebességét állandóan csökkenti — a másik a föld
vonzóereje, amely eltéríti indulási irányától és állandóan a föld középpontja felé vonzza.
Vizsgáljuk először az egyik erő hatását. Tételezzük fel, hogy a kilőtt
lövedék légüres térben halad és így rá az indító erőn kivül csak a föld vonzó
ereje hat. Tehát a kilőtt lövedék mozgását a légüres tCTben két mozgás öszszetevője szabja meg:
1. az egyik a lőirányu mozgáls:
L B = Vo.t
hol „ L B " a lőirányú útdarabot jelenti, „Vo" a lövedék kezdősebességét és „t", a röpidőt;
2. a imásik a szabadesés ütja:
BM = — ^

hol

)BM

„

a

szabadesés

2

útja, g — 9-81 m/sec a nehézségi gyorsulás és „t" a röpidő.
Ezen két képlet alapján egy koordináta rendszerben bármikor meghatározhatjuk a lövedékpálya bármely pontját.

Ezen koordináta rendszerben:
X = Vo. t. cos Eo
Y =.= Vo. t. sin Eo —
Fejezzük ki az első egyenletből „t"-t:
Vo. cos Eo
a másodiik egyenletbe: Y = X . tg Eo

n ^ C u l Eo'

kapjuk a röppálya egyenletét a légüres térben.
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ezt

helyettesítve

Ezen egyenlet szerint a légüres térben a röppálya egy parabola.
A kilőtt lövedékre azonban tmint tudjuk m é g egy erő hat és jez a
légellenállás.
A kilőtt lövedék ^súrlódik a levegővel és ez a súrlódás i egy fékező
erőt képez, mely a lövedék sebességét csökkenti. Ez a csökkentő erő két
tényezőtől függ. Minél nagyobb a lövedék kezdősebessége, annál nagyobb a
légellenállás — Iviszont minél nagyobb ,a lövedék egységnyi keresztmetszetére eső lövedéksúly, azaz a keresztmetszeti megterhelés annál kisebb
mértékben tudja a légellenállás a kezdősebességet csökkenteni.
A légellenállás hatása alatt a légüres térben szabályos parabola alakú
lövedékpályából egy parabolikus'lövedékpálya lesz.

ág.

Erre jellemző, hogy a felszálló ága mindfg laposabb, mint a leszálló

A levegő ellenállási erejének kiszámítására vannak elméleti képletek,
azonban a légellenállás igen bonyolult — sok tenyezotol fuggo jelenseg.es
ezért a légellenállás hatását a lövedékre nem elmeleti uton szoktuk meghatározni, hanem gyakorlati — kísérleti eljárással
A fent leírtak röviden összefoglalják a lövés fogalmat. Termeszetesen
még számtalan itt nem említett lövést befolyásoló tényező van, melyek a
konstruktőrt vagy ballisztikust érdeklik, de a gyakorlati csapattiszt számára az itt leírtak is megadják a lövés fogalmának megismeréséhez szükséges legfontosabb ismereteket
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TÜZVEZETŰK

K I K É P Z É S E

A második világháború tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a harc
sikeres megvívásához elengedhetetlenül szükséges a gyalogsági fegyverek
tüzének tervszerű irányítása (tűzzel való súlykepzés).
A tervszerű irányítás összes tevékenységeit a „tűzvezetés" fogalma
köré csoportosítjuk. A század-, zászlóalj- és ezredparancsnokok tűzvezeiői
m u n k á j á n a k lényege „tűzfeladatok" adása (harcászati tűzvezetés). A tűz
közvetlen
vezetését
a raj- és szakaszparancsnokok végzik: tüzvezeté^ük
főleg technikai jellegű.
Alábbiakban a rajparancsnokok technikai tüzvezetői kiképzésének
megszervezéséhez és végrehajtásához kívánunk útmutatást adni. .

1. Általános rész•
Az itt felsorolt ismeretek úgy a lövész-, mint a nehézfegyver (géppuska. pct. ágyú, aknavető) egységek (raj, szakasz) tűzvezetésére vonatkoznak: alkalmazásuknál figyelembe kell venni az érintett fegyver jellegéből adódó sajátosságokat.
A tűzvezetés két nagy feladatkörre tagozódik:
a) a megszervezésre és
b). a végrehajtásra.
A megszervezés során megteremtjük a tűzvezetés alapját. Másszóval biztosítjuk különböző parancsokkal és az ezek által kiváltott tevékenységekkel az eredményes tűzvezetés előfeltételeit. A teendők zöme erre
a feladatkörre esik.
A tűzvezetés végrehajtásánál, melynek lényege a harcfeladat tűzzel való megoldása, döntő súllyal jut kifejezésre a megszervezés
minőségi
foka. (A lelkiismeretes, szakszerű megszervezés m á r fél sikert jelent.)
A tűzvezetésben való kiképzés csoportosítását szemlélteti az alábbi
vona'as vázlat:
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A tűzvezetőkkel való külön foglalkozás súlyát a tűzvezetési alapismeretekre
kell helyezni. Szervesen összefügg és párhuzamosan halad az
irányzókiképzéssel. M í g az irányzók az irányzókiképzés soráji a manuális
tevékenységekben való jártasságot szerzik meg, azalatt külön csoportban
a tűzvezetők a tűzvezetési alapismereteket sajátítják el (kedvezőtlen időben a tanteremben, különben mindig a terepen).
A tűzvezetésben való kiképzésre a legénységgel együtt, akkor kerül
s
or, mikor a tűzvezetők az alapismeretekben, az irányzók az irányzási
tevékenységekben a jártasság szükséges fokát elérték.
Az alapismeretekben való kiképzés módszere korszerű, ha azt
a) a lőtéren több alkalommal rendezett bemutató lövészetekre,
b) minták, keresztmetszetek és ábrák alkalmazására,
c) a terepen tervezett bemutatásokra alapozzuk.

Az alapismeretek

tárgykörébe

tartoznak:

a) a harc sajátosságai,
b) az egyes fegyverek rendeltetése, sajátosságai és alkalmazása,
c) a fegyverek lövésszaki adatai,
d) a különböző célok leküzdésének módja,
e) a terep jellege (nyílt, fedett, átszegdelt) és a talaj felszínállapolanak (száraz, nedves) befolyása a tűzhatásra,
f) a célok sebezhetőségét befolyásoló tényezők szerepe (alakzat,
kiterjedés, lővonalhoz viszonyított helyzet, távolság, mozgásnem),
g) a tüzrajfaütés és' tűzösszpontosítás lényege,
h) az össztűz; önműködő fegyvereknél a hosszú sorozat, aknavetőnél a gyorstűz jelentősége. Tűznemek, tüzelési módok,
i) tűz és mozgás közötti összhang,
j) tüzelőállás kiválasztása és berendezése,
k) vonatkozási pontok szerepe és alkalmazása,
1) vonásszámítás,
m) célferdítés,
n) célok kiválasztása, értékelése és megjelölése,
°) tűzparancsok adása.
E
tárgykörök anyagát a kiadott szabályzatok és segédletek tartalmazzák.
A legénységgel együtt tehát raj-, majd szakasz-kötelékben tervezett
tűzvezetési gyakorlatoknál tartsuk be a következőket:
a) a lövésszaki részletek és a harcászat egymással szoros összhangban legyenek. A tűzvezetés soha ne legyen öncéíú foglalkozás, hanem
i leszkedjék be egy pontosan meghatározott harcfeladat
megoldásába.
Minden gyakorlat alapját rövid feltevés képezi.
b) Elvileg mennél többször lövészegységekkel együtt gyakoroljunk
ha ennek akadálya volna, legalább jeleztessük a lövészeket.
c) Az ellenséget minden esetben jelzők, vagy céltáblák helyettesítsék.
d) A tűzvezetési gyakorlatokat úgy kell beállítani, hogy azok zöme
a
,jaj-, illetve szakasz-kötelékben éles lőszerrel előírt lőgyakorlatokat megf ő z z e és azok végrehajtásához mintegy e'őgyakorlatul szolgáljon.
e) Minden tűzvezetési oktatásnál meg kell tárgyalni a mozgást
érintő kérdéseket is.
f) A gyakorlatokat a tüzelőállásváltoztatások sűrű közbeiktatásával
tervezzük.
5
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g) Követeljük meg a teljes harcszerüséget, a rejtőzés és fedezés
betartását, valamint minden harchelyzetben az azonnali beásást.
h) Minden gyakorlat végén tartsunk megbeszélést.
Minden egyes tűzvezetési gyakorlatot alaposan elő kell
készítem.
Ez a munka nagy szorgalmat kíván és sok időt vesz igénybe, de tartsuk
szem előtt, hogy csak gondos előkészítéssel tudjuk a kiképzési célt elérni.
Eredményes tűzvezetői kiképzést nem lehet rögtönzés
alapján végrehajtani.
A tűzvezetési gyakorlat előkészítésénél célszerű, ha betartjuk az
alábbi sorrendet:
Kiválasztjuk
a gyakorlat
tárgyát,
illetve az előírt tárgykört alaposan átgondoljuk és annak főbb részleteit
jegyzetkönyvünkben rögzítjük.
A tárggyal összefüggő ismereteket tárgyaló szabályzatokat
és segéd-

leteket

áttanulmányozzuk.

Keresünk a gyakorlat tárgyát kidomborító kedvező terepet, azt részletesen szemrevételezzük és főbb vonásokban feljegyezzük a végrehajtás
mozzanatait.
A terep szemrevételezése és a tárgy alapján elkészítjük a gyakorlat
tervét, majd annak részletes
kidolgozását.
összeállítjuk a személyi
és anyagi
szükségletet
(jelzők, fegyverek,
távbeszélő, lőszer, zászlók, céltáblák, stb.).
Megalakítjuk a gyakorló
egységet.
A kijelölt jelzők parancsnokát pontosan eligazítjuk
és szabályozzuk
a jelzők teendőit.
Az itt felsoroltakat követi az előkészítés folytatása a terepen a
gyakorlat napján. Ennek főbb részletei: (Lásd 1. sz. vázlat.)
a) a jelzőkkel a célterületen ismertetjük a gyakorlat tárgyát és
átismételjük teendőiket,
b) a jelzőket elosztjuk a célok számának megfelelően és megszámozzuk a célokat. Közöljük a jelzőkkel az egyes célok mozgatására megállapított jeleket, végül a célok felbukkanásának időpontját és időtartamát,
c) kijelöljük pontosan az egyes célok helyét, azokat rejtjük és megállapítjuk az összeköttetés módját,
d) ellenőrizzük az összeköttetést és kioktatjuk a távbeszélő-kezelőket,
e) Meggyőződünk próba útján a jelzők működésének helyességéről.
A tűzvezetési gyakorlat első részét a tüz megszervezése képezi. Ennél
a tevékenységnél a legfontosabb teendők
a) a figyelés megszervezése,
b) a terep lövésszaki felderítése (a feladat figyelembe vételével ennek alapján határozzuk meg a tüzelőállás helyét),
c) kiegészítő vonatkozási pontok kijelölése és azok lőelemeinek megállapítása,
d) tüzelőállás ikiválasztása, berendezése és elfoglalása,
e) az összeköttetés megszervezése,
f) gondoskodás a lőszer és egyéb anyag utánpótlásáról.
A tűzvezetési gyakorlat második része a tűzvezetés végrehajtása.
A tervezésnél igazodjunk a kiképzés fokához. Kezdetben elégedjünk meg
a legegyszerűbb feladat megoldásával. Később a gyakorlottság figyelembevételével a gyakorlatokat úgy építsük fel, hogy azok mind fokozottabb követelmény elé állítsák a kiképzésen résztvevőket.

66.

Célmegjelölés

Általában a tűzvezetés tevékenységei a következők:
a) a felderített célok értékelése, kiválasztása,
b) a tűzmegnyitás időpontjának megállapítása,
c) tűzném, tüzelési mód meghatározása,
d) a cél megjelölése,
e
) 'őelemek megállapítása.

küli

f) tűzösszpontosítás, tüzelosztás, tűzáthelyezés alkalmazása,
g) a tűzhatás megfigyelése,
h) lőelemek helyesbítése,
i) ellenőrzés (tűzfegyelem fenntartása, tűzhatás megszakítás nélfigyelése).

2. Lövészegységek

tűzvezetölnek

kiképzése.

A kiképzés megszervezéséhez alapot nyújt az „E-lőkik. (tűzvezetés)"
c. szabályzat és „A gyalogság tűzvezetése" c. 35/H. F. — 1949. jelzésű
segédlet.
A rajparancsnokok tűzvezetési kiképzésénél a súlyt a helyes tűzparancs-adás
elsajátítására kell helyezni. A jelzők alkalmazásával előkészített egyszerű mozzanatok legyenek alkalmasak a megfelelő tűzparancs kiváltására. Egy alkalommal elégedjünk meg 2—3 mozzanat által kiváltott
tűzparancs begyakorlásával (lásd 2. sz. vázlat).
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egyes lövészek tűzmegnyitását,
a tűz helyesbítését,
a tűzösszpontosítást,
a tűzmegosztást,
a tűz és mozgás összehangolását,
a lövészek önálló tüzelését.
A szakaszparancsnokok tűzvezetői kiképzésénél a tűztámogatás megszervezésével összefüggő ismereteket kell elsősorban elsajátíttatni. (Támadásban: a szétbontakozás és a készenléti hely biztosítása, az előnyomulás
támogatása, a tűz és mozgás megszervezése, a roham támogatása, betörés
utáni teendők. Védelemben: hézagmentes tűz megszervezése, körvédelem
kiépítése, kereszttüzek és tűzösszpontosítások előkészítése.)
Az itt felsorolt mozzanatokat először kiképzett szakasszal bemutat
juk, majd. a mozzanatokat részekre bontjuk és a tevékenységeket most egymásután ismertetjük. Fontos, hogy a kiképzésben részesülők a helyes végrehajtás képét rögzítsék emlékezetükben.
A bemutatást kövesse egy-két mozzanatból álló tűzvezetési gyakorlat,
ahol adjunk alkalmat
a tűzvezetés megszervezésének,
a tüzeléshez szükséges adatok előkészítésének,
a fegyver kiválasztásának,
a tűzmegnyitási időpont megállapításának,
a célmegjelölésnek,
a tűzparancs-kiadásnak,
tűzösszpontosításoknak és tűzáthelyezéseknek a gyakorlására

3. Géppuskás

egységek

tűzvezetőlnek

kiképzése.

A tűzvezetői kiképzés keretében el kell sajátítani az általános rész
ben leírtakon kívül
a különböző belövési módok végrehajtását,
az átlövés és hézaglövés alkalmazását,
légi célok lövését,
a lövést mozgó célra és
a tüzelést rossz látási viszonyok között.
A belövésben való jártasság megszerzéséhez
tanítsuk meg tüzvezetőinket
a villa-eljárás és
a megközelítő módszer alkalmazására.
El kell érni a tökéletes gyakorlottságot a hézaglövésnél a biztonsági eltartás gyors megállapításában, az átlövésnél pedig a biztonsági
•rányzékállás kiszámításában.
A légi célra való lövésnél a tűzvezetői kiképzés legfontosabb részét
képezi a hatásos tűzkődet határának becslése és a gyors tüzparancs-adás.
A kiképzés megszervezéséhez és végrehajtásához gondosan
mányozzuk át a „Géppuskás kiképzés módszertana" c. segédletet

4. Páncéltörőágyús

egységek

tűzvezetőlnek

tanul-

kiképzése.

Az általános részben leírtakat a kiképzésnél a páncéltörőágyú sajá-.
•osságainak alapján vegyük figyelembe.
Állandó gyakorlat tárgyát képezze a távbecslés.
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Gyakorlottságra ke'l szert tenni a páncélelhárító tűzterv és vonatkozási pont vázlat készítésében.
Minden tíízvezetőnek ismernie kell
a pásztázó hatást,
a szórás gyakorlatias méretét,
a találat-valószínűséget és
a. lövedékhatást.
Különösen fontos a mozgó célra való lövés-összes szabályainak elsajátítása, ezzel kaposolatban a gyors tűzparancs adása és a lőelemek
helyesbítése.
A tűzvezetési gyakorlatokat először a kis lőtéren tervezzük álló
célokra, majd később a terepen valóságos távolságon folytassuk. Itt már
a súlyt a mozgó célok leküzdésére kell helyezni.
A tűzvezetők kiképzését rész lelteiben a 92 1949. jelzésű segédlet
szerint szervezzük meg.
5. Aknavető

egységek

tiizvezetölnek

kiképzése.

Az előzőekben közölt alapismereteket ki kell egészíteni.
hatóan el kell sajátíttatni a tűzvezeíökkel
a lövés elméletét,
a lőelemek megállapításának módját és
a tüzeléssel összefüggő ismereteket.

Megbíz-

A lövés elméletének anyagát képezi
a lövedékpálya alakja,
a lövedékpályát befolyásoló tényezők és
azok kiküszöbölése,
a szórás törvényszerűsége,
a találati valószínűség,
a hatás különböző célok ellen.
A lőelemek megállapítása mint gyűjtőfogalom, magában foglalja
az alábbiak begyakorlását:
vonás-elmélet, vonás-számítások,
lőtáblázat ismertetése és használata,
a párhuzamosítás fogalma és a különböző párhuzamositási
eljárások,
az előírt lőelem-megáHapítási módok (támpontszerző lövés, stb.).
A tüzeléssel összefüggő ismeretek keretében ke'.l elsajátítani a ttízvezetőknek
a belövés végrehajtását villa-képzéssel
és lépcsőzetes eljárással,
a lőszerszámítást,
a tűzparancs-adást,
a lőelőjegyzés vezetését és
a tűzfeladatok megoldását.
A tűzvezetők kiképzését először a kis lőtéren tervezzük és folytassuk, a terepen valóságos távolságon lövés-megfigyelési gyakorlatokkal
(ezekhez füstjelző töltényekkel felszerelt jelzőket alkalmazzunk).
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Harcszerű lőgyakorlat alkalmával az egyik levesz 300 m-re becsülte
a mellalak távolságát, ehhezképest 3-as irányzékot állított, lott, s a becsapódás a cél előtt volt. Csodálkozva vette tudomásul, hogy n e m erte ta.alat
az alakot, holott az alakulat egvik j o mmosegu tevesze volt..
a
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m-en «M « 4 t
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Ha ugyanezen célra 4-es irányzékkal lőnénk, érnénk-e el találatot?
Újra a röppályát, illetve annak m a g a s s á g á t ke'l tanulmányoznunk. A
4-es irányzék mellett 300 m-en a röppálya 32 cm, 350 m-en 20 cm, s 400
ni-en pedig 0 cm.
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2 Á5DA
A met'ialak magassága 50 cm, tehát, ha a cél mellalak, ai 4-es irányzékáülás mellett minden távo'iságon — 400 m-en béliül — eltaláljuk.
(Itt nem tárgyalom a szél, a hőmérséklet és az oldalgás okozta eltéréseket, továbbá a kiképzési hiányosságokat.)
A lapos'röppályájú fegyverek (pu. gsz.. gp. gpi.) becsapódását szabadizemmel legfeljebb 500—800 m-ig csak kivételes esetben nagyobb távolságon
is 'áthatjuk, nagyobb távolságokon általában kizárólag csak a hatásában
tudjuk érzékelni.
A lapos röppályájú fegyverek tűzhatásának észleléséhez
támpontot

nyújt:

1. a felporzás,
2. a fénvjelző .llövedék röppályája,
3. a belövő lőszer robbanási fellege ós
4. az ellenség magatartása.
Száraz időben, homokos, agyagos, vagy kavicsos és sziklatörmelékes, de
tűvel nem fedett terepen a becsapódás helyén egy kis felporzás látható, amely
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szabadszemmel kb. 1000 m-ig érzékelhető. Azonban nedves időben, eső
után, vagy hóban semmi nyomát sem látjuk a becsapódásnak. Ennek ellenére, ha a talaj és egyéb viszonyok megengedik, mindig erre alapozzuk
megfigyelésünket.
A fényjelző .lőszer a megfigyelhetőség szempontjából a legértékesebb,
mert — az erős napos időt kivéve — a röppályát kb 800—1000 m-ig szabad
szemmet követhetjük, s így biztosan következtethetünk a becsapódási pont
helyére is. Különösen nagyjelentőségű a fényjelző lőszer használata a magas vetéssel, bokrokkal fedett terepen.
A belövő töltény a becsapódáskor ro>bban és egy kis kb félméter átmérőjű robbanási felleg képződik, s ugyanakkor messzire hallható pattanó
hangot is hallunk. Kb 1500 m-ig szabadszemmel is, nagyobb távolságokon
pedig látcsövei jól látható a robbanási felleg.
A belövő töltény 1000 m-es távolságon felül tulajdonképpen a fényjelző töltényt van hivatva pótolni, mert a fényjelző töltény fenékrészében
lévő világító anyag kb 800—1000 m út alatt elég, s utána mint" egyszerű
éles lövedék halad tovább, tehát 1000 m-en felül nem látható és nem érzékelhető sem a röppálya, sem a becsapódás.
A belövő töltény ezzel szemben becsapódáskor a legnagyobb távolsá
gon, 1500—3000 m, is képez robbanási felleget, tehát kézenfekvő, hogy 1000
m-en alul inkább a fényjelző, 1000 m-en felül pedig kizárólag a belövő töltény alkalmas a tűzhatás megfigyelésére.
E két lőszerfajtát, mivel gyártásuk drága és nagyon bonyolult, általa
ban csak a sorozatlövő fegyverek (gsz. gp.)-nél alkalmazzuk belövésre.
A hevederezés, illetve tározáskor 1:3 arányban (minden fényjelző töltény titán 3 éles töltény) kell keverni, mert így szinte összefüggőnek látjuk
a röppályát. A golyószórós és géppuskás alparancsnokok ismételten ellenőrizzék a hevederezést.
E két fegyverrel kiképzendő újoncokat már az első naptól kezdve ismételten oktatni kell a belövő és fényjelző lőszer takarékos használatára.
Szólni kell még arról, hogyan viselkedik az ellenség lövéseink hatására. Az oldal eltérésekből adódó hibákat figyelmen kívül hagyva és csak
a 'hosszú és rövid lövéseket tekintetbe véve az alábbiak nyújtanak támpontot a tűzhatás megfigyelésére és kiértékelésére:
- Általában a ponto? lövéseink hatására az ellenség magatartását minden esetben megváltoztatja.
Részleteiben:
1. Ha az ellenség tovább mozog, vagy tüzel, akkor lövéseink túl magasak, vagy túl rövidek, mert az ellenség nem érzi a hatását.
2. Ha az ellenség meghajolva folytatja mozgását, vagy a védelemben
lévő részeinek tüzelése kissé gyengül, akkor lövéseink általában magasak,
azonban néhány lövésünket m á r érzékeli.
3. Ha az ellenség mozgását beszünteti, lefekszik, vagy beásott részeinek tüze erősen gyengül, lövéseink pontosak legyenek, s jól feküdjenek
Ilyenkor minden lövész legfontosabb kötelessége, hogy gyorsan és még pontosabban célozzon, mivel az ellenség csak fej, vagy mellalakot, tehát kis
célt mutat.
Ne essünk azonban abba az igen nagy hibába, hogyha minden lövész
nagyon pontosan akar tüzelni, s ezért hosszú ideig céloz. Ezt az ellenség
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azonnal észreveszi, s a következő pillanatban már felugrik, s egy-kettőre
a nyakunkbafi van. alig pár méternyire tőlünk, s minden lövésével biztos
eredményt ér el sorainkban.
4. H a az ellenség mozgásban lévő részei lefekszenek, m a j d ugrássze
rüen felugorva szöke'ésekkel folytatják támadásukat felénk, illetve a védelemben lévő részei csak pillanatokig mutatkoznak, amíg a lövést leadják,
akkor lövéseink rövidek, de a gurulatok hatását jól érzékelteti az ellenség
magatartása.
Ezen adatok gyakorlati tapasztalatokból adódnak, téhát az oktatásnál
igen jól értékesítheti minden oktató a lökiképzés fokozására.
Az említetteken kívül feltétlenül szükséges a tűzhatás megfigyelésével
kapcsolatban a vonatkozási pontok félreérthetetlen megjelölése, a terepen
való pontos meghatározása és a célvázlaton való rögzítése, mert a belőtt
Vonatkozási pontok alkalmazása igen nagy mértékben elősegítik a helyes
és pontos tűzvezetést.
Vegyünk példát a Dicső Szovjet Hadsereg hős katonáiról, s tanuljuk
meg épp oly pontosan és eredményesen használni fegyvereinket, mint ahogyan ők használták a Nagy Honvédő Háborúban.
Ugv kell megtanulnunk fegyvereink kezelését, hogy az imperialisták
esetleges támadását épp úgy elháríthassuk és erejüket tüzünkkel szétforgácsolhassuk mint a szovjet hősök tették a fasiszta náci hadsereggel.

( ^ s a k a jó előkészítő lőoktatás

biztosíthatja
a

a kiváló lövészeti eredményt
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MAGAS

HIDEGUEN
DÓRÁN

Mivel a hadműveletek télen is a terepen zajlanak le, nem készülhetünk a téli harcra is csak szobaoktatással. Tavasszal sem pótolhatjuk a
télen elmulasztottakat. Ezért a lőkiképzést télen is a terepen hajtsuk végre.
A hideg csak megnehezíti, de nem akadályozza meg a lőkiképzést.
A tél hatalmát meg kell törnünk, ezáltal megedződünk és olyan kiképzési felsőbbségre teszünk szert, melynek segítségével még erősehb ellenséggel szemben is sikerrel harcolhatunk.
I. A hideget:
1. helyes és célszerű öltözködéssel;
2. hideghez való szoktatással, a szabadban való gyakori mozgással;
3. az egészségügyi rendszabályok betartásával;
4. kalóriadús, kiadós élelmezéssel tehetjük ártalmatlanná.
Nem célom, hogy a fent leírtakat ebben a munkában részletezzem,
csak annyit említek meg, hogy ha a hideg időjáráshoz folyamatosan rászoktatjuk magunkat és csak időnkint térünk be zárt helyre, melegedés
vagy szcbaoktatás miatt — akkor a foglalkozási idő nagyrészét terepen
tölthetjük és 'őkiképzésre is hasznosan felhasználhatjuk.
A hó akadályozó jellegét megszüntethetjük, ha hócsatával, havon
való birkózással a legénységgel megszerettetjük a havat.
Kitaposott vagv letakarított területe! is létesítsünk a kiképzésben,
de ne hanyagoljuk el a havas terepet.
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Ha oktatás közben észrevesszük, hogy az emberek topognak, nyujtsunk nekik mozgási
lehetőséget,
hogy a fázás ne vonja el figyelmüket.
II. Az előkészítő
lőoktatásl
télen is jóformán zavartalanul folytathatjuk. Sok mozgással járó kis gyakorlatokkal és hó'abda alkalmazásával
a lőoktatás anyagát könnyen szemléltetövé
tehetjük.
Péidául a mozgó
célok eltalálásának oktatásához az alábbi kis gyakorlatot jól felhasználhatjuk:

A gyakorlat
megszervezése:
a) 8—10 újonc négy 'epés érkézzel egysorban feláll és egy csomó
hólabdát készít.
b) A dobókkal párhuzamosan 2—3 'honvédet először 20, majd 40 lépésnyire; mindkét esetben előszűr lépésben, majd futásban vonultassunk el.
Végrehajtás:
A dobók közül 1—2 újonc „tűz" alá veszi
az elvonulókat.
Ezzel a gyakorlattal az oktató
mozgó cél sebességének,
távolságának
rázhatja.

az előretartás
szükségességét,
a
befolyását
szemléltetően magya-

Ugyanilyen kis gyakorlattal szemléltetően oktathatjuk:
a lapos és meredek röppályájú fegyverek egymást kiegészítő hatását;
a pásztázást, szórást, stb.
A távbecslés
rendes mederben folyhat. A jelzőket lehetőleg sítalpon
vagy hósarun küldjük ki.

Kevés magyarázat,
élénk végrehajtás
legyen a
módszer.
III. Pontos tüzelés csak az Időjárási
viszonyok befolyásával számo'ó
és különböző távolságokra végrehajtott lőkiképzés
sulykolásszerü
begyakorlásával érhető el.
1. A nagy hidegben
a levegő sűrűsége nagyobb, ezért a
röppálya
rövidebb
lesz. Ilyen esetben helyesbítenünk kell az irányzékon.
A helyesbítés
zat tartalmazza:

mérvét

a pusikalőszerre vonatkozó'ag az alábbi tábláH ő m é r s é k 1e t
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- 2. A szórás
okait a lőutasítás felsorolja. Különböző távolságoknak
megfelelően megállapítja a szórás adatait táblázatokba foglalva. Megemlít i, liogy a szórás egyik oka a hőmérséklet
különbözőségének
befolyása.
A megiadott adatok általános támpontul szolgálnak. A gyakorlati
tapasztalat rs muta'ja, hogy ugyanazon lövőnek ugyanazon fegyverből lőtt
szórása eltéréseket mutat, ha azokat különböző hőmérsékleti viszonyok között Jötte.
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A szórás hidegben
rendszerint
megnagyobbodik,
a levő fázik, megmerevedett kezével a fegyver átmarkolása és vállhoz 'szorítása nehezebb.
A nagy fehér hófelületek vakítanak. A fegyver és a lőszer is zúzmarás,
fagyott, kezelése nehezebb, stb.
A felsorolt okokat a hideghezszokiatással
és sulykolással
csökkeni
hetjük,
de teljesen nem szüntethetjük meg.
A tűzvezetőnek és a lövőnek (irányzónak) ismernie kell .a hideg
befolyását
a szórásra.
Ez a szórás puskánál kb. 30 százalékkal; golyószórónál 20 százalékkal; géppuskánál 5—10 százalékkal nagyobb, mint
a fagypont felüli hőmérsékletben végrehajtott lövésnél. Tehát nagy
hidegben
több lőszer kell a cél leküzdéséhez.
IV. Nehéz helyzet elé állítanak bennünket a téli viszonyok a lövészetek megrendezésénél.
1. Iskolalövészetet általában 8 h 30—14 h-ig, a legmelegebb napszakban kívánatos megtartanunk. A lövészet kezdete előtt lényeges:
a) a napi viszonylat
megállapítása,
b) a kesztyűben való töltésnek, célzásnak és billentyűelcsattantásnak

begyakoroltsága,
c) az ujjak meggémberedésének meggátlása

(melegedőszoba, vagy

tűz).
2. Bővebben

kitérek

a terepen

lefolytatandó

és

a harcszerű

lő-

gyakorlatokra.
A 20 fokos hideg és a félméteres hó a harc minden mozzanatát be
folyásolja. A vezetés új nehézségek elé kerül, a csapat igénybevétele fokozódik.
Sík helyen általában egyforma magasságú a hóréteg.
A hegyoldalak. hómagasságát a szél és a világtájak határozzák meg. A völgyekben és a teknőben mindig magas, a hegytetőkön és a gerinceken alacsonyabb a hó.
a) Mozgásra
csak oszlopalakzatok
alkalmasak.
Így használható ki
legjoibban a kitaposott útból származó előny. Az élen haladókat váltsuk,
a tüdő pihentetéséről pedig több rövid pihenővel gondoskodjunk.
b) Nagy hóban a támadást is csak lépésben
hajthatjuk végre,
igaz, hogy a szökelés végén a harcos rejtőzést
talál a nagy hóban.
c) Mély hóban mindéin elővigyázat mellett is hó megy a puskák
csövébe. Ilyen puskákkal azután tüzelnünk nem szabad, mert
csödudor
keletkezik. A cscvet azonnal tisztítsuk meg a belekerült hótól.
A vastag hótakaró miatt csak térdelve, vagy fa mögül állva lehet
tüzelni. Ez csökkenti a puskából leadott tűz értékét.
d) A golyószórónál
nem lesz olyan könnyen havas a cső, mint
a puskánál. A golyószóró az alacsony villaállványról nehezen tüzel. Besüllyedés ellen „T" alakú deszkaállványt
készítsünk a lábak alátámasztására.
e) Géppuskával is többnyire előre elkészített állványról
tüzelünk.
Ha a hótakaró .nem nagyon magas, úgy is tüzelhetünk, hogy a tüzelőállások alatt a havat kiássuk, ilyenkor a kilövés irányából is el kell távolitanunk a havat. Fagyott talajon vigyáznunk kell, hogy a géppuska ne
ugráljon. Fagyott homokba a tűzfegyverek jól berázódnak.
A tüzelőállásokat mindig gondosan válasszuk
meg és alaposan

rejtsük.
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f) Gyakorolnunk kell a tüzelést síről is minden testhelyzetben. Ha
sível vagyunk, támasztéknak
a levetett síléceket is jól használhatjuk 75 H
Gy. Pk. 37. o.

•

3. A célok távolságának
becslését megnehezíti, hogy a nap irányában .alig látunk valamit, annyira vakít a hó csillogása, a többi irányokban a végtelen, egyhangú hómező alig ad támpontot a távolságra.
A tűzvezetés
is igen nehéz, mert bár a célok felderítése könnyű,
mert a fehér hóban minden alak (céltábla) még nagy távolságban" is
élesen kirajzolódik, de a belövést és a lövés megfigyelését
a magas hó erő
sen akadályozza.
A mély hó elnyeli a lövedéket és porzást sem ad, illetőleg az nem
látszik. Ezért peremvonalra,
vagy olyan helyre kell belőnünk magunkat
ahol kisebb a hó és a fagyott földre vágódó lövedék felporozza az Alacsonyabb hóréteget.
A belövést eredményesen
végrehajthatjuk
még
bokorcsoportra,
vagy erdőszélre,
mert a fákról lehulló hó pontosan mutatja a becsapódás
helyét.
A belövés adatait így is csak a belövési hely közelébe tudjuk átvinni
és a célban becsapódást nem láthatunk.
Valóságos esetben az ellenség magatartása szolgál támpontul •
tűzhatásra.
Belövésnél jól alkalmazhatjuk a belövötöttényt,
vagy a
nyomjelző
töltényt.
'
Aknavetőknél nem mutatkozik ez a nehézség, sőt a becsapódás a
"agy hóban jól kirajzolódik. •
Lövészeteknél legyünk különös tekintettel a célmozgató
berendezésekre, mert a nagy hóban a sodronyok a talajig süllyedhetnek és nem
működnek. Cövekekre felemelt terelőcsigákkal ez a kérdés is megoldható.
V. Télen a tűzfegyverek kifogástalan
működése
szoros összefüggésben van a helyes fegyverkezeléssel.
A fegyvereket tartsuk fagymentes,
száraz, de nem fűtött helyiségben.
A hideg ellen kenőzsírral és olajjal védekezhetünk. Ha nincs téli
fegyverolaj a fegyver működő alkatrészeinek kenése meg van engedve 80 százalék petróleum és 20 százalék olaj keverékével, azonban ezzel a csőfuratot
kenni tilos. E. Lökik. gp. 48.
Rendkívül helytelen a fegyvert melegről
hidegre, vagy hidegről
melegre vinnünk, mert első esetben a fegyverre ráfagy a pára, második
esetben a fegyver megizzad. Csak tisztításkor szabad a fegyvert meleg
helyre bevinnünk, a tisztítást csak akkor kezdhetjük meg, mikor a fegyver
a szoba hőmérsékletét már átvette és nem izzad tcbbé.
A fegyvereket gyakran
vizsgáljuk.
Ha a fegyver egyes részei összefagytak, ne mozgassuk azokat erőltetve, hanem csak bemelegítés után
óvatosan.
Puszta kézzel ne fogjuk meg a vasrészeket, mert a bőrünk könnyen
°dafagyhat.
A téli lőkiképzés komoly munkát
és edzettséget
igényel. Ha hozzászoktunk a hideghez és megszeretjük a havas terepet, akkor
barátunkká
szegődik. Például állnak előttünk a hős szovjet katonák, kik Honvédő
Háborújukban a legmostohább körülmények között is sikerrel harcoltak és
győzelmet arattak
•

77.

VII.

PÁRTPOLITIKÁM

3MUNKA

KUTIKA
KAROLY
ezredes

A

PÁRTPOLITIKAI
A

MUNKA

TISZTESJELÖLTEK

TEL

AL

KIVÁLASZTÁSA,

K I K É P Z É S Ü K MEGSZERVEZÉSE
ELŐKÉSZÍTÉSE

ARAT
ÉS

TERÉN

A közeljövőben megindul alakulatainknál a tiszteskiképzés. Ennek
alapos előkészítése, gondos és következetes végrehajtása Néphadseregünk
további egészséges fejlesztésére és ütőképességének fokozására komoly kihatással lesz. A tiszteskiképzést méltán nevezhetjük a kiképzés alapjának. A
honvéd bajtársak oktatásának és vezetésének, továbbá ellenőrzésének közvetlen munkája elsősorban rajtuk, az ő vezetési és nevelési készségükön
múlik. A szakasz- és századparancsnokok a tisztesek segítsége nélkül nem
tudnák kellőképpen összefogni egységeiket és azok kiképzését és nevelését
olyan mértékben biztosítani, amint azt a dolgozó népünk elvárja tőlük.
A Szolgálati Szabályzat előírásai igerv komoly kötelezettségeket követelnek a rajparancsnok tisztesektől: „A rajparancsnok felelős alárendeltjei kiképzéséért, fegyelméért, rendes és csinos külsejéért, a fegyverzet, felszerelés, ruházat, országos járművek, harci, különleges és szállító járművek
helyes használatáért és kinézéséért, valamint azok rendben és hibátlan állapotban való tárolásáért." Szolgálati Szabályzatunk hasonló felelősséget kíván meg a többi tisztesi rendfokozatú beosztottaktól is, így a raktárvezetőtisztestől, egészségügyi-tisztestől, az alosztály-írnoktól.
Tiszteseink azonban felelősségteljes beosztásuknak csak abban az
esetben tudnak majd eleget tenni, ha kiválasztásuknál és kiképzésüknél
olyan gondossággal járnak el parancsnokaink és politikai munkásaink,
amilyent a feladat komolysága megkövetel tőlünk. Sztálin elvtárs a Vörös
Had.-ereg katonai akadémiájának évzáró ünnepélyén — többek között — a
következőket mondotta: „Ha jó és nagyszámú kádereink lesznek az iparban,
a mezőgazdaságban, a közlekedésben, a hadseregben — országunk győzhetetlen lesz. Ha ilyen kádereink nem lesznek — mind a két lábunkra sántítani fogunk."
Sztálin elvtárs fenti idézete, nem csak a magas, vagy közép funkcióban lévő kádereik kinevelésére vonaikozik, hanem az alacsonyabb beosztásban lévőkre is, jelen konkrét esetben a tisztesjelöltek kiválasztásáraEppen ezért a kiválasztásnak már most az egyes kiképzés időszakában meg
kell indulni. A pártpolitikai apparátusunknak már most tudatosítani kell a
fiatal bajtársak körében, hogy-az egyenkénti kiképzés alatti magatartásuktól, a kiképzési anyag jó elsajátításától függ, hegy kik lesznek alkalmasak
parancsnokoknak, illetve tiszteseknek. Jó politikai munkával biztosítani kell
azt, hogy újonc honvédeink törekedjenek arra, hogy tisztesek legyenek.
A helyes káder kiválasztás igen nagy felelősséggel jár. Nem mindegy
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az hogy a következő fiatal katona sorványt milyen oktatók fogják kiképezni még kevésbbé mindegy az, hogy egy esetleges imperialista támadás
esetén harcban háborúban kikre bízzuk azoknak a dolgozoknak a vezetését 'akik most a munka frontján a szocializmus építésében állják meg
derekasan a helyüket A rossz káder kiválasztás következtében a békekiképzés idején lesznek nehézségeink. A harcban a feladatok maradéktalan
végrehajtását, a siker biztosítását tesszük kockára
_
A tisztes káderek kiválasztásában Part es ifjúsági szervezeteinknek
messzemenő'.eg támogatniok kell a parancsnokokat Már most látniok kell
azt, hogy a bajtársak közül az eddigi magatartasuk a többi bajtársakhoz
való viszonyuk, szorgalmuk, politikai öntudatuk alapjan kik azok akik tisztes kiképzésre tekintetbe jöhetnék. Velük mar most az egyes kiképzés időszakában úgy kell bánni, mint a jövendő katonai káderekkel, tisztesekkel.
Szívlelje meg a tisztes-jelöltek viszonylataban minden parancsnok es partfunkcionárius Sztálin elvtárs tanítását, amely ugy szol: „Ügy becsüljük kádereinket, mint a Párt és az állam aranykeszletet, hogy megbecsü.jük és
tiszteletben tartjuk őket."
.
.
A tisztes kiképzésre alkalmas bajtarsakkal tehát fokozottabban kell
foglalkozni Az agitációt feléjük sokkal lelkesítőbben kell vinni, mint ahogy
azt általában a bajtársak felé tesszük. Ez által el kell ernunk azt hogy a
bajtársak még sokkal jobban tanuljanak, aprolekosan, pontos reszletekbemenően sajátítsák el a kiképzési anyagot. A másik szempont az hogy ezeket a bajtársakat már most meg kell bízni fele.o&seg eljes feladatok (min
oktatók) végrehajtásával. Tehát a leendő tisztesek első neveleset a mos
folvn
nnrkikéozéá alatt kell már biztosítanunk az alosztalynal es ezaltal
felkészíteni a tlsztesiskola magasabbfokú oktatási követelményeire.
Rákosi elvtárs a kádermunka és a kommunista magatartassal kapcsolatban a következőket mondja: „Nagyon gyakori tapasztalat, hogy nem
azok a legjobb káderek, akik azonnal feltűnnek akik hangosak, rogton az
első sorban láthatók és igyekeznek mindenhez hozzaszo ni ellenkezőleg a
gyakorlat azt mutatja, hogy sokszor a szerény az elso időben nem feltűnő az, akiben a legnagyobb fejlődési ehetosegek yamrnk.
Rákosi e'vtársnak ezt a tanítását a tisztes-jelöltek kaderkivalasztasaval kapcsoltban alapban szívleljék meg A tapasztalat azt mutatja, hogy
hajlamosak vagyunk arra, hogy a dolog könnyebbik o.dalat fogjuk meg es
hitelt adjunk a szószátyárok, az öntömjenezok a mindent va.lalo es semmit ahnnsnn el nem végzők önreklám ainak. Ezaltal Jgen könnyen ellenséges (temeket javasolhatunk a tisztes kiképzésre. Nézzük meg tehát ezeket*
h K a t e g de a munkájukat jól ellátó bajtársakat is. Ha ezek
a b a j t á f s a k é s z r e fogfák venni azt / h o g y törődnek velük, közvetlenebbek
lesznek és m u n k á j u k fokozottabb elvégzesevel ha.aljak meg a velük yalo
törődést. Az ilyen bajtársakból kinevelodott parancsnokot jobban megfogjak becsülni a beosztottjai, mint a törteteket. Rákos, e.vtars arra tanít bennünket: „Rendkívül fontos a politikai erettseg es megb.zhatosag meLett
a jellemesség, a jó szakmunka, a szorgalom es az hogy akii k i b a s z t u n k
a közvetlen környezetünkben és ha lehet szelesebb korben is nepszeru es
közszeretetben álló ember legyen." A nepszeruseg es a közszeretet nincs
rovására a parancsnoki tekintélynek, sot emel. azt, tefmeszetesen az ilyen
bajtársak nevelésénél vigyázni kell arra, hogy ez ne fajukon el a mindenáron való népszerűség hajhászására. A Nagy Honvedo Háborúban számtalan olyan rajparancsnok nevelődött ki, akiket beosztottjai szerettek ragaszkodtak hozzájuk és ugyanakkor parancsaikat feltetlenül es pontosan
79.

végrehajtották. Ezek a parancsnokok beosztottjaiktól semmiféle lazaságot
nem tűrtek el.
Vigyázni kell azonban a tudás, a kiképzés anyagának elsajátítási
fokára is. Természetes az, hogy az iskolázottabbak könnyebben tudják elsajátítani a követelményeket, ezeknek van már bizonyosfokú tanulási technikájuk, az újabb ismereteket könnyebben tudják rendszerezni és az iskolában szerzett tudásukat itt jobban fel tudják használni, mint azok a bajtársak, akrknek nem á'lt módjukban iskolázni magukat. A tanult bajtársaknál főleg azt kell megvizsgálni, hogy milyen a viszonya a többi bajtársakhoz, támogatja-e őket a tanulásban, vagy csak fölényesen fitogtatja tudását. Meg kell állapítani, hogy milyen a fáradalmak elviselésében, milyen
a viszonya a parancsnokaihoz, hogyan tartja rendben szerelvényét, hogyan
veszi ki a részét a kollektív munkából és hogy milyen érzéke van a gyakorlati munkák iránt. A parancsnoki megbízatás, így a rajparancsnoki is,
nem szobatudósokat kíván, hanem olyan harcos egyéniségeket, akik a legváltozatosabb helyzetben és a legnehezebb körülmények között is fel tudják találni magukat és erélyesen, határozottan tudnak vezetni.
A gyengébb tudású bajtársak értékelésénél figyelembe kell venni azt,
hogy az igen sokoldalú katonai tudnivalókat nem könnyen tudják elsajátítani. Ezeket a bajtársakat az újonckiképzés időszakában különösképpen
segíteni kell és a tisztestskolára történő kiválasztásoknál azt kell megállapítani, hogy bevonulásuk óta milyen fejlődési eredményt mutatnak
fel,
mennyiben tudták elsajátítani a kiképzési anyagot.
A tisztesek kiválasztásánál alapkövetelmény az, hogy olyan tisztesekre van szükségünk, akik a munkásosztályhoz, a Párthoz, a dolgozó népünkhöz, hűek, akik minden körülmények között ingadozás nélkül megállják a helyüket. Harcos, öntudatos elemekre van szükségünk, mert már
most mikor a békekiképzés folyik, a mi feladatunk az, hogy előre lássunk és
gondoljunk, mivel az esetleges harcban a munkásosztályhoz, a Párthoz,
a dolgozó népünkhöz nem hű elemek bizonyosan megtorpannának. Éppen
ezért nagy gondot fordítsunk a tisztesek kiválasztására, ne becsüljük le és
ne hanyagoljuk el az ezzel járó feladatainkat.
Sztálin elvtárs azt mondta: „Gondosan neveljük a kádereket. Segítsük mindenegyes fejlődő munkatársunkat előmenetelében, ne sajnáljuk tőlük
az időt, türelmesen vesződjünk ezekkel a munkatársainkkal és siettessük fejlődésüket." Sztálin elvtársnak ez az idézete azt követeli meg a pártpolitikai
apparátustól, hogy amikor a fenti szempontok alapján megállapították, hogy
kik azok a bajtársak, akik a legalkalmasabbak a tiszteskiképzésre, akkor
fel kel! hívni a raj- és szakaszparancsnokok figyelmét rájuk. A tiszteskiképzésre alkalmas bajtársakkal most már jóval többet kell foglakozni,
anélkül azonban, hogy a többi bajtársak kiképzését elhanyagolnánk!
A Pártszervezetek hívják fel a parancsnokok figyelmét arra, hogy a tiszteskiképzésre alkalmas bajtársak munkájában hol van hiányosság, melyik
az a kiképzési ág, amelyben gyengék (harcászat, lőkiképzés, stb.),' hogy a
lemaradásuk behozásában hathatósan tudják támogatni őket. Ez a segítés
azonban ne legyen lélektelen, formális. Ezt meg kell értetni a parancsnokkal. A parancsnoknak meg kell érteni, hogy a támogatásra érdemes bajtársaknak
nyújtott
segítség a parancsnok részéről bajtársi és elvtársi
kötelesség.
A tisztes-jelölt káderekkei való foglalkozás a Pártszervezetek részéről nem zárulhat le azon a ponton, hogy miután m á r közölték a parancsnokokkal, hogy kiket javasolnak a továbbiakban már a parancsnok feladata
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ezekkei a bajtársakkal foglalkozni. A Pártszervezetnek továbbra is figyelni
és segíteni kell őket Folyamatosan ellenőrizni kell, hogyan látják el fela d a t a i t hogyan fejlődik a tudásuk és ennek alapján kell velük tovább foglalkozni Figye'emmel kell kísérni, hogy mint tisztes-jelölteknek mennyiben
van türe'mük foglakozni a gyengébbekkel, tanítják-e a gyengébbeket és
ennek érdekében újabb és újabb módszereket találnak-e ki erre. Egyszóval
figyelemmel kell kísérni azt, hogy hogyan fejlődik pedagógiai érzékük. Meg
kell figyelni azt is a bajtársaknál, hogy a kiképzés es altalaban a katonai
élet minden munkáját belső meggyőződésből végzik-e, vagy pedig kényszer következtében azért mert parancsoljak. A katonar kerdesek es feladatok iránti érdeklődésüket fokozni kel! a feléjük irányuló agitációs munkában úgy hogy szovjet háborús tapasztalatokat olvasunk fel a szamukra.
A tisztes-iskolára való vezénylésnél vigyázni kell arra, hogy minden
arra érdemes és alkalmas bajtárs valóban oda is kerüljön. Egyes parancsnokok helytelenül alosztály érdekből egyes kivalo bajtársakat visszatartanak. A tisztes-iskolára való vezényelteket ugy kezelik, mii^t akiknek már
semmi közük sincs az alosztályhoz, akik mar elvesztek az alosztaly szamára és ebből kifolyólag nem is törődnek tovább velük. Ezek ellen a karos
nézetek és cselekedetek ellen elsősorban az alosztaly pártszervezetek vegyék fel a harcot. Kísérjék figyelemmel a bajtarsak munkáját a tisztesiskolán a század pártszervezet titkara időnként keresse fel okét, beszelgessen'el velük, tudja meg a problémáikat, mondja el mi a helyzet a századnál milyen munka folyik és mos kik a legjobbak Buzdítsa okét a további jó munkára azzal, hogy a szazadnál szamitanak az o tudásukra es
visszavárják őket. A tisztes-iskola parancsnoka tol es politikai tisztjetol is
érdeklődni kell felőlük és ha panaszok vannak, akkor meg kell magyarazni,
hogy ez nem csak az ő szégyenük, hanem az egesz alosztaly szegyene is
egyúttal mert ők a század becsületét rontják a t.sz es-isko.an. A szazad
Pártaktíva értekezleten is foglalkozzunk a tisztes-iskolára vezenyelt bajtarsak munkájávai, magatartásával. Találják meg a módot arra, hogy a hibáik
kiküszöbölésében segítségükre legyerr a bajtársaknak.
A tisztes-iskola jó munkája érdeke minden egyes alosztálynak, ezert
minden lehetséges támogatást meg kell hogy adjanak nekik. Ez a tamogatas
elsősorban abban nyilvánuljon meg: hogy <'
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ban a legkiválóbb oktatók derüljenek oda és ezek a bajtarsak eddigi jó
munkái fi? k i m é r é s é t lássák ebben a megbizatasban. A pártpolitikái appaS
^
t
S
a A á t
az oktatói keretet. Gondoskodni kell arról,
hogy az oktatók minden téren, így a fegyelem teren .s k.valoak legyenek
akik példát tudnak mutatni a jövendő tisztesek fele. A kommunista kiképző
kádereknek itt Is biztosítaniok kell az élenjáró szerepüket A jo munkájuk
eredményeképpen törekedni kell arra, hogy minél tobb Part es ifjúság, tag
feladataikat maradéktalanul el tudják
látni, már mJst gShdolni kell a jó anyagi megalapozásukra. Pártpolitikái apparátusunk feladata, hogy a tisztesképzes jelen őseget aterezze tegyen javaslatot a megfelelő elhelyezési körletre. A cel az hogy a tisztes-iskola
körlete mintaszerű legyen. Ugy kell azt mar előre elkesziteni, hogy teljesen
berendezve várja a tisztes-iskolásokat.
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Törekedni kell arra, hogy a tisztes-iskolások tanterme, fegyvertisztító szobák, gépesített alakulatoknál gépkocsi-tantermek, megfelelő számban álljanak a tiszteskiképzés rendelkezésére. Különös gondot kell fordítani
a kultúrfelvilágosító szobák berendezésére és azok munkájára is. Gondoskodni kell arról, hogy a tisztes-iskolák a lehetőségekhez képest minden ki
képzési segédlettel el legyenek látva. Az alosztályok indítsanak egymásközött versenyt a tisztes-iskolának sajátkészítésű segédletekkel való ellátására. így például az egyik alosztály elvállalhatja a lőkiképzési segédletek
előállítását, a másik a tereptannal kapcsolatos segédletek, a harmadik pedig
a harckiképzéshez szükséges terepasztal elkészítését, stb. Az egész alakulatnak át kell éreznie a tiszteskiképzés rendkívüli fontosságát és jelentőségét
és igyekezniök kell annak sikerét minden téren előmozdítani.
A kellően felkészült fegyelmezett oktatói káderek és a jól berendezett
alaposan felszerelt tisztes-iskola jó hatással lesz az odavezényelt bajtársakra.
Már az első benyomáson keresztül érezniök kell a bajtársaknak a megbízatásuk jelentőségét és a beléjük helyezett bizalmat. Ez jó munkára, fokozott teljesítmények elérésére fogja sarkalni őket. Ez az előzetes és a j ó
anyagi megalapozottság politikai háttere és ezért kell ezt jól végrehajtani.
A tisztes tanfolyamok helyes anyagi előkészítése kedvező benyomást
fog kiváltani a bajtársakból. A további jó hangulat fokozása és a jó eredmények eléréséért folyó harc vezetése a tisztes-iskolák Pártszervezeteinek
feladata 'esz. Tekintettel arra, hogy a tisztes-kiképzés valószínűleg összevontan fog folyni, ezért a vezető politikai tisztnek gondoskodni kell arról,
hogy a Párt és ifjúsági szervezet létrejöjjön a tisztesképzés tartamára.
A Párt és ifjúsági szervezetek és azok vezetőségét már úgy kell előzetesen
megszervezni, hogy a kiképzés első percétől kezdve már működni is tudjanak. A Párt és ifjúsági szervezetek fe'adata, hogy minden segítséget megadjanak a parancsnoknak és a politikai tisztnek abban, hogy minél jobb
tiszteseket, parancsnokokat tudjanak kiképezni Néphadseregünk számára.
Gondoskodni kell a Pártszervezeteknek arról, hogy iskolán belül az
erők egyenletesen legyenek elosztva, és minden rajban legyenek kommunisták és az ifjúsági szervezet tagjai. A jó munkát és eredményt fokozza
az, ha az egy alosztálytól vezényeltek továbbra is együtt maradnak. A
kommunisták és ifjúsági tagok egyenletes elosztásával, továbbá a helyes
szervezéssel egészséges versenyszellem alakulhat ki a rajok és a szakaszok között, amely gyümölcsözően hat ki az egész alakulat kiképzési munkájára. A tisztes-iskolán kiváló bajtársak eredményeit közölni kell az anyaalosztállyal is és ez nagy mértékben ki fog hatni az „otthoni" bajtársak munkájára is.
A Pártszervezet feladata, hogy a tisztes-iskolán lévő bajtársakat mennél jobban megismerje és ezzel is segítse elő a parancsnok és politikai tiszt
munkáját. Ennek érdekében kérjenek a bajtársak eredeti alakulatuk pártszervezeteitől jellemzéseket. Az anyaalakulatok és elsősorban a század pártszervezetek párttitkárainak kötelessége, hogy minél részletesebb ismertetést
adjanak az egyes bajtársakról, mert ez komoly mértékben segíti elő azok
fejlődését.
Ha a parancsnok és pártpolitikai apparátus ilyen komolyan fog fogla'kozni a tisztesek kiválasztásával, a kiképzés előkészítésével, akkor az eredmény nem maradhat el. Dolgozó népünk és Pártunk megköveteli tőlünk,
hogy a dolgozó nép fiaiból öntudatos, harcos, a néphez, a munkásosztályhoz és a Párthoz hü katonákat neveljünk. Ennek egyik feltétele, hogy a
tiszteskiképzésre alaposan felkészüljünk.
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Az 1950—5l-es kik. év első szakasza — az egyes harcos kiképzés
Időszaka — befejezéshez közeledik és rövidesen kezdetét veszi a kik. magasabb formája — a rajkiképzés.
Az egyes harcos kik. időszakaban az volt a feladat, hogy a fiatal
harcosokkal megtanítsuk azokat az alapvető katonai ismereteket, amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a kiképzést magasabb formában és színvonalon eredményesen folytathassuk.
Ebben az időszakban mind a parancsnoki karnak, mind a pártpolitikai apparátusnak lényegében az volt a feladata, hogy a gyárakból és a
földekről a hadseregbe bevonult fiatalokat — dolgozó népünk fiait —
fáradhatatlan munkájukkal előkészítsék a katonai kik. állandóan növekvő
nagy feladatainak odaadó teljesítésére.
Az egyes harcos kik. ideje alatt minden egysegnel kiépülték a pártpolitikai apparátus szervei - Párt-, DISz-vezetőségek, és a szakasz- és
rajmeo-bízottak hálózata. A pártpolitikai apparatus tehát szervezetileg felkészült az új nagyobb feladat teljesítesere. Az egyes harcos kik. ideje
alatt szerzett gyakorlati tapasztalatok a fiatalabb pártpolitikai munkásokat
is alkalmassá teszik, hogy a növekvő feladatoknak megfelelően jobb, alaposabb munkát végezhessenek. Megismerkedtek a hadseregben folyó pártpolitikai munka különböző módszereivel. Saját területükön megismerték
bajtársaikat, azok jó és rossz oldalait, így t.sztaban kell, hogy legyenek
azzal, hogy kinek milyen segítséget kell nyújtani, krt milyen munkaba lehet
bealllta

Egvszóval- megvan a lehetősége annak, hogy a soronkövetkező rajkiképzés i d ő s z a k á b a n ^ pártpolitikai apparátusra váró nagyobb feladatokat
is sikeresen meg tudják oldani.
.
Hasonlóképpen elmondhatjuk ezt a parancsnoki karról is. Fiatal tisztjeink, parancsnokaink is jelentős tapasztalatot gyűjtöttek az egyes harcos
kiképzése idején. Megismerték beosztottjalka
azok kepessege.t es fogyatékosságait. Ez alatt az idő alatt nőtt vezető készségük es ezzel együtt
megnövekedett önbizalmuk is.
Mindezek fontos tényezői annak, hogy bizakodassal es fokozott akarattal készüljünk fel a rajkik. sikeres teljesítésere
Mielőtt a rajkiképzéssel kapcsolatos pártpolitikái munka kerdesenek
megtárgyalásához fognánk, nem mulaszthatjuk el hogy röviden visszatekintsünk az elmúlt kik. évre, illetve az elmúlt kik. evben a rajk.kepzes
időszakában előfordult hibáinkra. Fontos megtennünk ezt azért, mert csak
hibáink ismerete adja számunkra azt a lehetoseget, hogy azok elkerulesere
minden szükséges intézkedést idejében megtegyunk és tgy egy jobb munka
alapjait rakjuk le
A Honvédelmi Miniszter Bajtárs az 1949—50-es kik. évet lezáró
értekezleten a következőkben mutatott rá ezen a téren elkövetett hibánkra: „Megállapítható az, hogy az egyes t harcos kiképzésre szakaszparancsnokaink nem fordítottak kellő figyelmet. Már a kik első szakaszaban nem
az egyéni krk.-re, hanem a tömegjellegü kik.-re.fektettek súlyt.
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Feltétlenül figyelembe kell venni a Miniszter Bajtársnak^ ezt a fontos megállapítását, nehogy a rajkik. során újra ebbe a hibába essünk.
Világosan kell látnunk, ha az egyes harcos kiképzését nem a legnagyobb
gonddal végezzük, ha nem a kik. legfontosabb, legszilárdabb alapjának
tekintjük, úgy a további kiképzést homokra építjük és törvényszerűen
súlyos hibát követünk el, hiányosságokkal kell maid küszködnünk az egész
kik. év folyamán.
A Miniszter Bajtárs fentebb idézett megállapításában konkrétan nem
mutatott rá, hogy a pártpolitikai munkások milyen hibákat követtek el az
egyes harcossal, az egyes emberrel való foglalkozás terén, de minden politikai munkásnak éreznie kell, hogy ezen a téren bőven akad feladat: a
pártpolitikai munka vonalán.
Hogy mennyire alapos volt a Miniszter Bajtárs fenti megállapítása,
azt a most befejezéshez közeledő kik. időszakban előforduló hibák is igazolják. Még most is — nem egy alakulatunknál — tapasztalható, hogy az
egyes harcosok kiképzését, nevelését egyes parancsnokok és politikai munkások is lebecsülik és egységüknél tömegjellegű kiképzést folytatnak.
Ezek a pk-ok — úgylátszik — nem értik eléggé, hogy a raj, szakasz,
szd. stb. az egyes harcosból épül fel, noha bizonyára tudják, hogy az a
raj, amelyikben akár egy-két bts. is nem ismeri tökéletesen feladatát, nincs
alaposan kiképezve, nem teljesértékű. 'Az ilyen' raj ki van téve annak. —
hogy ma még a gyakorló harcfeladatot, de háború esetén a valóságos
harcfeladatot nem képes megoldani és két hiányosan kiképzett harcos miatt
esetleg elpusztul egy egész raj személyi állománya.
Nem szükséges további magyarázat ahhoz, hogy az a szakasz, szdés így tovább, amelyik ilyen rajokból álT, háború esetén rengeteg felesleges vért — embert — veszít anélkül, hogy feladatát megoldotta volna. Az
a parancsnok és politikai munkás, aki lebecsüli az egyes harcos kiképzését,
nevelését: nem tudja maradéktalanul teljesíteni Pártunk és dolgozó népünk
parancsát, hogy öntudatos, jól képzett, a harc minden helyzetében magát
feltaláló rettenthetetlen harcosokat neveljen. Az ilyen parancsnok ágyútöltelékeket nevel és mérhetetlen károkat okoz háború esetén emberben
és anyagban egyaránt, dolgozó népünknek. Az ilyen parancsnok nem
értette meg, hogy Népköztársaságunkban „legnagyobb érték a teremtő, a
dolgozó ember".
A Miniszter Bájtárs parancsában megszabta: „A csapatkiképzés
keretében úgy az pktatás kezdeti időszakában, mint az egész kik. év folyamán a fő figyelmet a kisebb alakulatok és az egyes harcos kiképzésére
kell fordítani."
A Miniszter Bajtárs parancsában világosan láthatjuk, hogy kiképzésünknek — a rajkiképzéssel — egyik legdöntőbb emelkedőjéhez érkeztünk, aminek maradéktalan teljesítésétől függ, hogy a további kiképzéshez
milyen alapot rakunk 'e, hogy el fogja-e bírni ez az alap a még nagyobb,
még nehezebb megterhelést, vagy az egész kik. év folyamán küszködünk
majd a rajkiképzésben elkövetett hibák megszüntetéséért.
Mik tehát azok a feladatok, amelyek a pártpolitikai munkásokra és
parancsnokokra várnak a rajkik. időszakában?
Mindenekelőtt a parancsnokoknak és politikai munkásoknak ki kell
értékelni az alapkiképzés időszakában felmerült jó tapasztalatokat és
hibákat.
A parancsnoki karnak és a politikai apparátusnak világosan k e i
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látni azokat az eredményeket és hiányokat is, amik megmutatkoztak az
alapkiképzés rdején a kiképzésben és a pártpolitikai munkában, amik mint
lendítők, vagy fékek jelentkeztek az eddigi munka során.
Ezeket a hiányosságokat és eredményeket mélyen tudatosítani kell
a személyi állományban, hogy azok felszámolására, az eredmények általánosítására egyszerre mozduljon meg az egész személyi állomány.
Ezt a munkát a pártpolitikai apparátusnak — a Párt- és DISzszervezeteknek — kell elvégezni. Taggyűléseken, pártnapokon, DlSz-gyűléseken, tisztigyüiéseken, személyi és szemléltető agitációban minden egyes
tiszthez, harcoshoz el kell jutni, tudatosítani kell bennük, hogy a további
munka sikere a feltárt hibák gyors felszámolásától függ. El kell érni, hogy
minden tiszt, harcos személyileg érezze felelősnek magát a hibák kijavításáért. A tisztigyűlésen rá kell mutatni, hogy N. N. parancsolok ilyen és
ilyen hibákat követett el, — nem készült fel a foglalkozásra, nem oktatta
eléggé tiszteseit, stb — ezért egységénél lemaradás tapasztalható; vagy
X. Y. parancsnok naponta ellenőrizte tiszteseinek felkészülését, segítette
őket, stb., ezért egysége jó eredményt mutatott fel a kiképzés során. '
Ha így feltárjuk a parancsnokok előtt erős és gyenge oldalaikat,
megmutatjuk nekik a hibákból való kivezető utat, feltétlenül nagy segítséget nyujtunk számukra ahhoz, hogy megtegyék az első lépést hibáik felszámolásához.
Ezután a parancsnokok és a politikai tisztek vegyék elő ismét a
Miniszter Bajtárs parancsát, az 1949—50. kiképzési évek kiértékelő beszédét és alaposan tanulmányozzák át mégegyszer — súllyal a rajkiképzés
időszakának megfelelő részét. A miniszteri parancs és beszéd idevágó részének minden kérdését dolgozzák fel a saját tapasztalataik a'apján és a
parancs szellemében készüljenek fel a rajkiképzés végrehajtására.
A rajkiképzés időszakában nagy figyelmet kell szentelnünk a tisztek nevelése mellett a tisztesek nevelésére is. A rajkiképzés időszakában
kell a rajparancsnoknak megtanulni egységének vezetését és irányítását.
A Miniszter Bajtárs parancsában a tisztesektől a következőket követeli
meg: „A tisztesek sajátítsák el a beosztásukkal járó kötelmeket; fokozzák
szakismereteiket és sajátítsák el az alárendeltek oktatásának módszerét;
teljesértékű tiszteseket kell kiképezni, akik rajukat, beosztottjaikat a harc
valamennyi nemében bátran és szakszerűen tudják vezetni, békében pedig
alárendeltjeiket helyesen tudják oktatni és így a szakkiképzésben a tisztek
jó segítőtársaivá és beosztottjaiknak kiváló nevelőivé válnak."
A pártpolitikai apparátus feladata, hogy minden segítséget megadjon a rajparancsnokoknak ahhoz, hogy ezt a feladatot sikerrel oldhassák
meg. Rendszeresen kell foglalkozni a tisztesekkel. Állandóan figyelemmel
kell kísérni felkészültségüket, problémáikat és minden eszközzel a segítségükre kell sietni problémáik és nehézségeik leküzdésében.
A század- és szakaszparancsnokok gondosan készítsék elő a rajparancsnokokat a kiképzési feladatokra, tartsanak számukra módszertani
megbeszéléseket', mutassák be nekik az egyes harcfeladatok levezetésének
helyes módszerét és így napról-napra segítsék őket feladataik minél tökéletesebb végrehajtásába A kiképzésben kitűnt rajparancsnokokat dicsérjék
meg, a parancsnokok állítsák a többi tisztes elé példaképül az ilyen tiszteseket. A pártpolitikai apparátus pedig népszerűsítse a személyi állomány
előtt, tegyék ki a kiválóak táblájára az ilyen tisztest és velük, a kiváló
harcosokkal erősítsék Párt- és DISz-szervezeteinket.

ób.

kodást,
minden
mében
tisztek

Ha a tisztesek állandóan érezni fogják a feléjük irányuló gondos
és a pártpolitikai apparátus tudatosítja bennük nagy felelősségüket,
remény megvan arra, hogy a Miniszter Bajtárs parancsa értei
elsajátítsák feladataikat és valóban komoly támaszt jelentenek a
számára a kiképzés sikeres folytatása közben.

Ugyancsak nagy szerepük van a rajkiképzés időszakában a szakaszés rajmegbízottaknak is. Az 6 feladatuk az, hogy egységük minden egyes
tagjában, minden harcosban tudatosítsák a kiképzési feladatok elsajátításának fontosságát, azt, hogy a raj a ráváró feladatokat csak úgy tudja
megoldani, ha minden harcos a legteljesebb odaadással vesz részt a ki
képzésben és így teljesértékű harcosává válik rajának. Állandó feladatként
kell tartani az egyes csatár kötelmeit, a beásást, az álcázást stb. A rajmegbízottak és a DISz-aktívák lelkes példamutatásukkal, bajtársaiknak nyújtott állandó segítséggel — egyéni problémák és harcftladatok teljesítése
közben, a beásásnál, rohamnál, stb. — komoly segítséget nyújthatnak a
nehézségek leküzdésében. Ezt a feladatot a rajmegbízottak, szakaszmegbízottak csak úgy tudják ellátni, ha a politikai tisztek, politikai vezetők éípárttitkárok rendszeresen eligazítják őket feladataikról és rendszeresen isko
lázzák velük a kiképzéssel kapcsolatos agitációs, felvilágosító módszereket,
és így alkalmassá teszik őket arra, hogy a mindennapi kiképzésben komoly
segítséget nyújtsanak parancsnokaiknak. A rajmegbízottak feladata, hogj
állandóan figyelemmel kísérjék a raj beosztottjainak katonai és politika^
fejlődését, a kiemelkedőket népszerűsítsék és az elmaradóknak segítségei
nyújtsanakA rajmegbízottakon, a Párt és a DISz aktíváin múlik az, hogy a
harcosok mennyire értik meg, hogy harcközben teljesen egymásra vannak
utalva, és egy-egy harcostól függ az, hogy a kapott feladatot vérveszteség
nélkül és maradéktalanul tudják teljesíteni. A Miniszter Bajtárs paran
csában rámutatott ennek a fontosságára. „A honvédet meg kell tanítani
arra, hogy rajában vagy bármilyen kezelő személyzet keretében bármely
beosztott munkáját végre tudja hajtani; így kell elérni, hogy a honvédek
a harcban kölcsönösen helyettesíteni tudják egymást."
A pártpolitikai apparátusnak és a parancsnokoknak az egész kiképzés
folyamán világosan kell látni, hogy a Miniszter Bajtársnak ezt a parancsát
csak az egyes harcossal való állandó foglalkozás, nevelés útján tudják
teljesíteni.
Figyelembe kell venni a rajkiképzés időszakában azt, hogy az időjárás viszontagságai fokozottan igénybeveszik a harcosok erejét. Ugyanis
a rajkiképzés időszaka a kemény téli hónapokra esik. Fel kell már most
készülni arra, hopv a harcosok az időjárás nehézségei ellenére is a feladatokat maradéktalanul teljesítsék.
Fel kell készülni a kemény időjárás és kiképzéssel kapcsolatban a
gyengélkedők magas számának megakadályozására. Időben ki kell osztani
a bajtársaknak a téli óvócikkeket, állandóan törődni kell a bajtársak rendszeres tisztálkodásával, ellátásukkal. A pártpolitikai apparátus feladata,
hogy a felvilágosító és példamutató munkájukkal — a hős szovjet harcosok, koreai harcosok példáival — minden harcoshoz eljussanak és tudatosítsák bennük, hogy Hazánk és Népünk védelmére minden időben és időjárásban készen Kell lennünk. Emellett az idősebb, tapasztaltabb bajtársak
tisztek, tiszthelyetlesek is állandóan oktassák a bajtársakat arra, hogyan
védekezhetnek pl. a lábfeltörés, fágyás, stb. ellen. Ugyanakkor gondoskod86.

jon a pk-i kar és a pártpolitikai apparátus arról is, hogy a bajtársak
szabadidejükben meleg szobában — kultúrfelvilágosító vagy háló szobában,
stb. — kulturális pihenéssel, vagy a szabadban rendezett — a kiképzés
nehézségeit leküzdeni segítő — sporttal tölthessékMeg kell érteni, hogy az indokolatlan gyengélkedők, vagy a gondatlanságból történő megbetegedések magas száma fékezi a kiképzés erőteljes előrehaladását. Ez azt jelenti, hogy a sok gyengélkedő kiesik" a kiképzésből és az egész egység kiképzését visszaveti és az egész kiképzési
év folyamán kínlódnunk kell a lemaradottakkal. Az indokolatlanul gyengélkedőre járókat, akik kihúzzák magukat a feladat — esküben vállalt — kötelezettsége alól, meg kell fenyíteni, meg kell egységük előtt szégyenítem.
A pártpolitikai apparátusnak irányt kell vennre arra, hogy az egyes
harcos kiképzésének lezárásával a legjobb munkát végzőket a Párt tagjelöltjeinek soraiba és a DlSz-tagságba felvegyék. A felvételkor bízzák
meg őket a rajkiképzés rdeje alatt rájuk váró feladatokra. Adjon a Párt
és a DISz-szervezet számukra konkréjt feladatokat, kísérje munkájukat
állandó figyelemmel.
Ez a cikk távolról sem öleli fel a rajkiképzéssel kapcsolatos pártpolitikai munkát teljes egészében és részletében, hanem csak rámutat
néhány döntő kulcskérdésre, amelyeken keresztül a rajkiképzés idejében
a pártpolitikai apparátusra váró sokrétű feladatot a politikai munkások
meg tudják oldani. A politikai tisztek, pártpolitikai munkások feladata,
hogy a kiképzés minden szakában megtalálják a sikerhez vezető helyes
módszereket.
Ha a pártpolitikai apparátus a rajkiképzés idoszakaban felhasználja
az eo-yes harcos kiképzésének időszakában szerzett tapasztalatait, ha ismét
alaposan áttanulmányozzák a Honvédelmi Miniszter Bajtárs parancsát és
az elmúlt kiképzési évet kiértékelő beszédét és ha munkájuk során még jobban erősítik és mozgósítják a Párt- és DISz-szervezeteket a Honvédelmi
Miniszter" Bajtárs parancsának teljesítésére, akkor az eredmény nem maradhat el, akkor" hatalmas lépést tesznek a további még nagyobb feladatok
sikeres megoldása felé.
N A G Y
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Mindenki, aki kiképzéssel, emberekkel foglalkozik,
tapasztalhatta
már, hogy azok a bajtársak, akik a politikai ismeretek elsajatitasaban e.en
haladnak katonai kötelességeiket és feladataikat is elsőrendűen végzik.
Másszóvál, a katonai kiképzéshez való j ó viszony alapja a politikai képzettség, a politikai öntudat.
Feltehetjük a kérdést: Miért van ez így?
A felelet egvszerü világos. A katonai élet fáradalmakkal, testi és
szellemi próbatételek sorozatával van telítve. Ezek elviselése kétféle módon
•ehetséges Egyik mód a parancsnoktól s a parancsnokon keresztül az
«gész fenyítő gépezettől való rettegésben megszületett fegyelem módszere.
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E z a rettegésből, félelemből megszületett fegyelem a kapitalista osztályhadseregek kényszerfegyelme, amely a z állandó
ellenőrzés lazulásával
meg is szűnik. A parancsnok és a legénység osztályellenségek egymással
szemben, eltérő érdekeik és nézeteik vannak. Iiyen hadseregben hősiesség,
önfeláldozás csak nagyon ritkán születik meg.
A másik mód a szilárd meggyőződésen, a politikai öntudaton alapuló
vasfegyelem. Egyedül csak ez teszi képessé a katonát a legkeményebb megpróbáltatások elviselésére, önálló kezdeményezésre, hőstettek elkövetésére.
Ez a politikai öntudaton alapuló fegyelem a Szovjet Hadsereg fegyelme és
kell, ihogy a mi fegyelmünk is teljes mértékben ilyen legyen.
A mi néphadseregünknek ugyanazokkal a sajátosságokkal kell rendelkeznie, mint amikkel
példaképünk: a Szovjet Hadsereg
rendelkezik.
E sajátosságok egyike pedig az, hogy a hadsereg minden egyes katonájának a legszorosabb együvétartozást kell éreznie a dolgozó néppel és
be kell látnia azt,- hogy katonai szolgálatának minden egyes fáradalma,
harcra edzése a dolgozó nép békés építésének, biztonságának az ügyét szolgálja. A néphadsereg katonájának ismernie kell a dolgozó nép összes külsőés belső ellenségét és határtalanul gyűlölnie kell azokat. A forró szeretet
érzése kell, hogy fűzze a Szovjetunióhoz, a többi népi demokratikus országhoz, ismernie kell a hazánkban fennálló társadalmi rend lényegét és meg
kell győződve lennie annak igaziról. Kulturális téren fejlettnek kell lennie,
mert csak így felel meg maradéktalanul a szocialista harcos magasztos
szerepének, összefoglalva az egészet, a hadseregnek a szocializmus iskolájává kell válnia.
Ahhoz azonban, hogy mindezeket az eredményeket teljes egészében
elérjük, nagyon sokat és nagyon lelkiismeretesen kell dolgoznunk. Az eredmények nem huLanak maguktól az elünkbe, csak kiváló politikai kiképzéssel tudjuk azokat elérni, mint ahogy az a Szovjet Hadseregnél is történt.
A politikai kiképzés kiválósága elsősorban a politikai tiszteken, mint irányítókon, másodsorban a parancsnokokon, mint politikai előadókon, nevelőkön múlik. A politikai kiképzés egész embert és teljes odaadást kíván. Bele
kel! helyezkedni a bajtársak életkörülményeibe, gondolatvilágába. Ahhoz,
hogy valóban jó előadó legyen-valaki, szükséges, hogy úgy adjon elő, hogv
az élőadás magával ragadja a bajtársakat és valóban meg is értsék az
előadást.
•Ezzel kapcsolatban két, rossz előadótípust szándékozunk itt ismertetni. Az egyik fajta általában nagytudású, sokat olvasott, a marxi elméletben igen jártas előadó. Oktatási órái egyetemi, akadémikus jellegűek, minden második mondata nehéz, klasszikus idézet. Előadásai igen értékesek
lennének, ha azokat olyan hallgatóság előtt tartaná, amelynek minden egyes
tagja pártiskolát, de legalább is több szemináriumot végzett. Megfeledkezik
azonban arról, hogy a hallgatóság összetétele többrétű, a bajtársak különböző politikai képzettségi fokon állanak. Az igen képzettek mellett vannak
olyanok, akik az előadási anyagot, m é g egyszerű szavakkal előadva is,
csak a legnagyobb figyelem mellett tudják elsajátítani. Természetesen, mivel a többség nem érti az előadást, nem is figyel oda s így nem is fejlődik
politikailag, annak a néhány bajtársnak a kivételével, akik értették az
előadást.
A másik, rossz előadólLpus inkább pattogó hangú katona, csak mint
politikai kiképző. Legtöbbször nem is vesz magának annyi fáradtságot, hogy
88.

lelkiismeretesen felkészüljön a kiadott anyagból. Készít, vagy legtöbb esetben készíttet egy hosszú jegyzetet, mely többnyire csak rossz tartalmi kivonata az előadási anyagnak és ezt akadozva olvassa fel a bajtársaknak.
A nehezen dccögő, mondhatnánk unalmas előadás alatt a bajtársak ásítoznak, érdeklődés nélkül hallgatják az előadót és talán nem is figyelnek oda.
Az eredmény az, hogy politikai tudásuk egyáltalán nem gyarapszik, sőt
egyes, kritikusabb szellemű bajtársakban az a helytelen felfogás születik
meg, hogy az egész politikai kiképzés nem is oiyan fontos valami, hisz az
előadó sem vett magának annyi fáradságot, hogy lelkiismeretesen felkészüljön.
A kultúríelvilágosító munka, a fejlett kulturális élet-döntő jelentőségű az eredménvés politikai kiképzésnél. Ezt fehsmerték és számtalanszor
hangsúlyozták a "szovjet nép, a Szovjet Hadsereg vezetői: Lenin, Sztálin,
Zsdánov és más elvtársak. Egy jó színdarabból, egy j ó szavalat, vagy egy
értékes, komoly énekszám meghallgatásából, hogy a szocialista szépirodalomról ne i s beszéljünk, sokszor többet tanulhat valaki, jobban megérti az
aktuális politikai tennivalókat és érzelmileg sokkal közelebb kerül az egész
szocialista munkához, mint némely száraz és sokszor csak formálisan megtartott előadásból. Esetleges közömbössége is hamarabb eltűnik és jobban
viszonyul egész politikai életünkhöz.
^
Ezenkívül az a bajtárs, aki bevonulása előtt falujában nem talált
elég lehetőséget arra, hogy a szocialista szépirodalom remekműveit olvashassa, az alakulat könyvtárában kell, hogy olvassa a Politikai Főcsoportfőnökség által rendelkezésünkre bocsátott értékes könyveket. Ez nagy kihatással lesz úgy katonai szolgálatának ideje alatt, mint később, leszerelése után, egész'életére. Hatalmas nevelési lehetőségek rejlenek a könyvekben s az egész kulturális munkában, azonban mindezeket sok alakulatnál éppen a parancsnokok nemtörődömsége a kulturális munkával szemben,
kihasználatlanul hagyja, nem értékesíti. Elvben megvan az idő a kulturális életre, azonban a parancsnokok sok esetben nem hatnak oda, hogy
ez az idő valóban arra is legyen felhasználva és maguk sem járnak elől j ó
példával.
A politikai kiképzéshez kiadott „Módszertani útmutató" nagyon jó.
Meggyőződhetünk azonban arról, hogy nagyon sok előadó bajtárs nem használja fel kellőképpen ennek igen értékes útmutatásait, nem említi fel a
füzetben lévő példákat, amelyek pedig az anyag elsajátításához nagyon is
szükségesek lennének.
A politikai kiképzés nem szorítkozhatik csupán az előadások keretére. A katonai kiképzés alatt, legyen az harcászati, alaki, anyagi vagy
bármily más szakkiképzés, állandóan hivatkozzunk a szovjet példákra, minden ténykedésünket hozzuk összhangba néphadseregünk politikai céljaival
és helyzetével. Egy j ó parancsnoknak jó agitátornak is kell lennie és állandóan használni kell a meggyőzés fegyverét. Ha a kiképzésnél nem támasztunk alá minden Tontosabb ténykedést politikailag, nem is érünk el megfelelő eredményt és a bajtársakban az a nézet alakulhat ki, hogy a parancsnok csak kötelességből és nem meggyőződésből foglalkozik a politikai kiképzéssel.
Nem beszélnek elegei azokról a dicső példákról, melyek lelkesítik
a
harcosokat. Matroszov, Zseleznyák, Zója, Momys Uli Baurdzsán hőstetteit nem tárják oktató és követendő példáknak a bajtársak elé .

Sok más hiányosság van még ezeken kívül, mint amiket itt felsoroltunk. Értéktelen lenne azonban e munka, ha nem próbálnánk utat mutatni
a hiányosságok megszüntetésére.
' Elsősorban minden előadó vigyázzon arra, hogy soha ne akarja
a kiadott politikai oktatási anyagot mintegy mellőzve a saját maga által
összeállított anyagot előadni. Az oktatási anyag összeállítói számoltak már
a bajtársak különböző fokú képzettségével és úgy állították össze az anya
got, hogy azt mindenki a legkönnyebben megértse. Előadás e'őtt a legfel
kiismeretesebben készüljünk fel az anyagból, készítsünk áttekinthető jegyzeteket (a jegyzet nem tartalmi kivonat) és követeljük meg a bajtársaktól
is a jegyzetkészítést. Az előadás módja legyen egyszerű és világos. Nt
akarjunk egyetemi stílusban előadni, de elsőrendű követelmény, hogy a/
előadó teljes mértékben tisztában legyen az előadási anyaggal, nehog)
felolvassa azt. Igyekezzünk lehetőleg mindig személyes példákkal élni és
az előadási anyagot hozzuk kapcsolatba a bajtársak életével. Ne általánosságban beszéljünk a dolgokról, mert így sokkal nehezebben ragadja meg
a bajtársak figyelmét, mint személyükre vonatkoztatva, saját életkörülmé
nyeikbe átvíve. Ha valaki nem értette meg az anyagot, magyarázzuk el két
szer, háromszor, ha szükséges.
A cél az, hogy mindenki megértse és elsajátítsa az anyagot.
Minden parancsnoknak nagyon ajánlatos többször is elolvasni a
„Volokalámszki országút"-at. Példát vehetünk Momys Uli Baurdzsánról,
aki döntő súlyt helyezett a politikai kiképzésre s minden körülmények között
szakított arra időt, hogy átpolitizálja a helyzetet a legválságosabb órákban
is. Ennek a helyes politikai kiképzésnek az eredménye lett a zászlóalj katonai hőstette.
Szűnjön meg a legrövidebb időn belül az, hogy a, kultúrmunka mostohagyermek legyen a csapatnál. Vessük le szűklátókörűségünket a kultúrmunkával kapcsolatban és ismerjük fel már végre azt, hogy ez a politikai
kiképzésnek egyik legsikeresebb támasza. A színház nem luxus, üres, értéktelen szórakozás színhelye többé, hanem a szocialista nevelés segítő esz
köze a szórakozáson keresztül. A másik kérdés: mire valók a könyvtár
értékes könyvei a csapatnál, ha a könyveket csak nagyon kevesen olvassák? Nincs idő! — válaszolják legtöbbször a parancsnok bajtársak — min
den percünk le var. kötve a katonai kiképzéssel. Elfelejtik azonban azt, hogy
nem teljesértékű a katonai kiképzés akkor, ha az nincs politikailag kellően
alátámasztva. Természetesen, ha a parancsnokok rossz példával járnak elől
a könyvolvasás terén, akkor nem lehet mást várni a beosztottaktól sem
Pedig hatalmas nevelési lehetőségeket hagyunk kihasználatlanul a könyvolvasás elhanyagolásával s ha a bajtársakkal nem szerettetjük meg a szocialista irodalom remekeit katonai szolgálatuk ideje alatt, leszerelésük
után sem fognak olvasni.
A kiadott „Módszertani útmutató"-t használja fel mindenki lelki
ismeretesen előadásához, mert ennek adatai,
felvilágosításai feltétlenül
szükségesek.
Minden alkalmat ragadjunk m e g a legszorosabb együttműködésre
a dolgozókkal. Közös pártnapok, kultúrelőadááok rendezésével mélyítsük
a kapcsolatokat, hogy minden egyes bajtárs állandóan érezze szoros összetartozását a néppel. Fokozzuk a hűséget és szeretetet minden egyes baj90.

tarsban a Párt, Rákosi elvtárs, Farkas elvtárs és a többi vezetőnk iránt
Ne találjuk sohasem elégnek a dicső Szovjet Hadsereg méltatását, renge
teget kell még tanulni tőlük és a hadsereg nagy vezérétől; Sztálin elvtárstól.
Itt kapcsolódunk az előbb említett kulturális munka fontosságához,
mert a szovjet könyveken keresztül ismerjük meg kellőképpen milyen nehéz!
hősies harcot folytatott a Bolsevik Párt, a Vörös Hadsereg s az egész szov
jet nép Lenin, Sztálin vezetésével. A könyvekből ismerjük meg az „Ifjú
G á r d a " gyermekhőseit, a „Diadalmas esztendő" bátor harcosait, az „Acélt
megedzik" rettenthetetlen szovjet emberét, a „Távol Moszkvától" kemény
munkásait, mérnökeit, a „Vasáradat" emberfeletti megpróbáltatásokat tűrő
asszonyait, férfiait, az „Uj barázdát szárit az eke" paraszt hőseit, a „Volokalamszki országút", a „Nappalok és éjszakák" vörös katonáit, akik mindnyájunk példaképei. Hosszú volna felsorolni mindazokat a könyveket, amelynek elolvasása közelebb visz bennünket céljaink felismeréséhez és eléréséhez
s az eredményes politikai kiképzéshez.
Katonai eszményképek nélkül nehéz lelkes, hős katonákat nevelni.
Nekünk azonban rendelkezésünkre áll e téren az egész történelem minden
szabadsághőse, haladó szellemű, a nép érdekeiért harcoló katonája. Felsorolhatatlanul hosszú a hősök sora nagy példaképünknél, a dicső Szovjet
Hadseregnél s a saját történelmünkben is bőven vannak, akik a nép szabadságáért hősiesen harcoltak.
Nem kellően használják a parancsnokok a politikai nevelőmunka
eszközei közül a dicséreteket sem. Nagyon keveset tudok olyanról, hogy
megírták valamelvik bajtárs lakóhelyére, volt munkahelyére, hogy az illető
kiválóan teljesíti katonai szolgálatát, a népi iránti szent kötelességét. Ennek
pedig mindenesetre nagyon j ó nevelő hatása lenne a bajtársak között
Mégsem élnek eléggé ezzel a szolgálati szabályzat által biztosított lehetőséggel a parancsnokok.
Ezek lettek volna elgondolásaim a politikai nevelésben fennálló
rendellenességek, hiányosságok
megszüntetésére.
Valószínűnek tartom,
hogy sok, m é g fennálló hiányosságot nem említettem. Kérem ezért a bajtársakát: szóljanak hozzá, egészítsék ki cikkemet. Minden becsületesen gondolkozó parancsnoknak kötelessége, hogy jól kiképzett, minden nehézséget
leküzdő, önfeláldozó katonákat neveljen Népköztársaságunknak. Ennek a
megtisztelő feladatnak azonban csak úgy tud eleget tenni, ha a politikai
nevelőmunkát a lehető legtökéletesebbre emeli és teljes odaadással foglalkozik beosztottaival. Ehhez szükséges azonban az, hogy elsősorban saját
magát képezze és ne sajnáljon sem időt, sem fáradtságot, hogy hasonlóvá
tegye magát a Vörös Hadsereg parancsnokaihoz.
M i egy olyan eszmének vagyunk harcosai, amely az egész emberi
ség ügyét, a világ valamennyi dolgozójának boldog jövőjét szolgálja. Mi
n«m zsoldos katonák vagyunk, akik pénzért végzik kötelességüket. Nagy és
megtisztelő feladat vár ránk a politikai nevelés és a katonai kiképzés terén,
hogy ezeket megvalósítva,
szeretett vezetőink nyugodtan
jelenthessék
Rákosi elvtársnak: „A magyar népi demokrácia olyan hadsereggel rendelkezik, amely, ha sor kerül arra, eredményesen meg tudja védeni népünk szabadságát és békéjét!"
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V.

TANULMÁNYOZZUK
A SZOVJET
HADSEREG
TAPASZTALATAIT

SZERVEZETTSÉG

A TISZTEK

MUNKAJABAN

(Sz. Birjuzov vezérezredes cikke a Krdsznája Zvjezda 1950. évi szeptember 19-1 szdmAbt.ii>

A Szovjet Hadsereg parancsnoki kádereit az egész nép gondoskodással és
figyelemmel veszi körül. A tiszteknek nagy lehetőségük van az alkotó kezdeményezésre, a mindenoldalú fejlődésre és művelődésre, a haza javát szolgáló alkotó
tevékenységre. Akinek sokat adtak, attól sokat is várnak. A szovjet tiszt álljon
mindig hivatása magaslatán, adja át minden eirejét és képességét a katonai
kötelesség teljesítésének.
Tisztjeink túlnyomó többségét a csapatok kiképzése és nevelése foglalja le
közvetlenül. A tiszt, mint a kiképzés központi alakja, mint annak szeyvezője szelepei. A parancsnok akarata eggyé kovácsolja a személyi állományt és annak
erejét egy célra irányítja. Ezért a kiképzési feladatok sikeres megvalósítása, az
alosztály harckészsége nagymértékben függ a tiszt tevékenységétől, eszmei edzettséginek és katonai tudásának színvonalától. Éppen az eszmei edzrtftség, a bolsevik vezetés elveinek ismerete és hozzáértő alkalmazása teszi lehetővé a gyakor'ati tevékenységben tisztjeinknek, hogy kidolgozzák a harckiképzés korszerű
követelménveinek megfelelő munkastílust. A tiszt egyesítse magában a magasfokú elméleti tudást, a forradalmi lendületet és a bolsevik munkaszeretetét.
A képzettség a tiszt munkájában mindenekelőtt a szolgálati tevékenységében, a
munkanap megszervezésében mutatkozik meg, abban, hogy minden erejét és
tudását további megerősítésének szolgálatába állítja.
Általában a katona személyek, de még inkább a parancsnok értékelje
kellően az idő tényezőjét. Ismeretes, hogy a harc sikerét gvakran nem órák,
hanem percek döntik el. Következéskép a békés kiképzés napjaiban hozzá kell
szoktatni magunkat ahhoz, hogy gondosan vigyázzunk az időre, meg kell tanulnunk, hogyan lehet még észszerűbben felhasználni az időt. A siker mindig ahhoz
a tiszthez szegődik, aki gondosan szervezi meg a tevékenységét, helyesen osztja
be a rábízott alegység kiképzési idejét, valamint szigorúan, betartja a már korábban kijelölt tervet. Csakis ezek mellett a feltételek mellett tudja a tiszt állandóan
tökéletesíteni katonai és politikai ismereteit, emelni a beosztottak harci és politikai kiképzésének színvonalát.
A szovjet tisztek többsége is éppen Így osztja be a saját tevékenységét
A munkaidő észszerű felhasználásának példaképéül szolgáljon Fodoszejov százados, alegység parancsnok tevékenysége. Ez a határozott és komoly egyéniségű
tiszt, a tervéhez szigorúan alkalmazkodva, szervezi meg saját munkáját, észszerűen használja fel idejének minden percét a beosztottak kiképzésére és »eve
lésére, valamint önmaga továbbképzésére.
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Fedoszejev százados jellemvonásához tartozik az előrelátás is, az, hogy
jól látja a munkája távlatait. Amikor tervét összeállítja, nem szorítkozik csak
az alegység legközelebbi feladataira, amelyeket az alegység fog megoldani, hanem messze előrenéz. A parancsnok még az év májusában megtudta, hogy alegységének a nyár végén egy új, igen bonyolult témát kell feldolgoznia. így már
korábban megkezdte az előkészületeket a komoly erőpróbára. Néhány hónap leforgása alatt Fedoszejev százados és alegysége a kiképzési feladatokat menet közben megoldva, tanulmányozta az új témát is és egyre jobban behatolt annak
lényegébe. Amikor elérkezett a kijelölt határidő, sikeresen megoldották a bonyolult feladatot.
Fedoszejev százados magasfokú szervezettséget és pontos belrendet hono
sitott meg. A tisztesek nagy tekintélynek örvendenek a harcosok körében. A beosztottak kiképzésében és nevelésében nagy önállóságot kaptak. A tisztesek, átérezve ennek jelentőségét, nagy igyekezetet és kc-jzdeményezést mutatnak, segítenek a tiszteknek abban, hogy kemény katonai fegyelmet és rendet teremtsenek
Fedoszejev százados rendszeresen tart a tisztesek_számára 'eligazításokat, irányítja a tevékenységüket, de nem avatkozik be a közvetlen tevékenységükbe. Az
alegység-parancsnok és a többi tiszt ennek köszönhetik, hogy mindennap elegendő
idejük van a személyes felkészülésre.

*
Fedoszejev százados a következőképpen szervezi meg munkanapját. Reggel, a foglalkozás megkezdése előtt mégegvszer ellenőrzi a foglalkozáshoz való
felkészültségét, átnézi és kiegészíti jegvzeteit. Ezután megkezdi a foglalkozást.
A foglalkozások majdnem mindennap 2—4 óráját veszik igénybe. A hátralévő
időben a parancsnok vagy a következő foglalkozásra készül fél, vagy pedig a
szakaszok kiképzését ellenőrzi. Szabadidejében politikai irodalmat és szépirodalmi műveket olvas, beszédekre, előadásokra készül.
Mindezt visszatükrözi a tiszt egyéni terve. A tervben pontosan meg vannak jelölve az időpontok, az, hogy mikor és melyik csoportnál tart személyesen
előadást, mikor ellenőrzi a kiképzés menetét, a fegy\ ereket, mikor beszélget a
harcosokkal, mikor foglalkozik önképzéssel, mikor készül a foglalkozásokra. A
munka ilyen szervezettsége egyben arra ösztönözte Fedoszejev századost, hogy
állandóan növelje, fejlessze tudását. S ez nem volt hiábavaló, mert Fedoszejev
egyike a legjobban képzett tiszteknek. Alegysége a csapaton belül az első helyet
foglalja el.
Figyelembe kell venni, hogy a tiszt egyéni terve csak akkor válik reálissá,
ha a magasabb parancsnokok elősegítik annak megvalósítását. Ellenkező esetben minden terv, legyen az bármilyen jól is összeállítva, csak jóindulatú szándék
marad. Fedoszejev százados egyéni terve szintén nom lenne reális, ha nem támogatnák a magasabb parancsnokok. A csapatparancsnoknak, helyettesének és a
törzsparancsnoknak nom szokása, hogy minden esetben magához hívja a tiszteket, hogy szükség nélkül elvonja azokat a tervszerinti munkától. Ellenkezőleg:
minden módon támogatják a tiszteket oktató, nevelő munkájukban. Időnként politikai tájékoztatókat tartanak, tájékoztatják a tiszteseket, beszédeket és előadásokat tartanak nekik. Az ilyen konkrét segítség lehetővé teszi a tiszteseknek,
hogy lényegesen több időt fordítsanak az önképzésre és a foglalkozásokhoz való
felkészülésre.

»

De még nem minden tiszt tanulta meg helyesen megszervezni és hozzáértőén felépíteni a saját munkáját. Ezek közé a tisztek közé tartozik például
Jánovszkij hadnagy is. Az ő alegysége nem jár az élen. A személyi állományban
gyakran fordul elő fegyelmi vétség. Azt azonban nem lehet a szemére vetni, hogy
lelkiismeretlenül viszonylik kötelezettségeihez. Majdnem mindig beosztottjai között
h*et látni. Minden foglalkozást 5 maga vezet.
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Viszont akkor miért maradt le az alegység? A hadnagy még fiatal és nem
rendelkezik kellő parancsnoki tapasztalattal, ugyanakkor közvetlen elöljárói nem
részesítik őt a szükséges támogatásban. így azután gyakran elmerül a mindennapos dolgokban és másodrendű ügyekkel foglalkozik, szem elől tévesztve közben a legfontosabbakat. Arról meggyőződhetünk akkor, ha megnézzük az egyéni
tervét. Az ő egyéni terve mindig csak egy napra szól és lényegében a foglalkozások leírásának másolata. Ez a tiszt mindig csak a következő kiképzési nap
feladatait látja. A terv nem tükrözi vissza a beosztottak nevelésének és oktatásának sok fontos kérdését és hiányzik belőle a hadnagy egyéni továbbképzése
A fiatal tiszt tevékenységében megmutatkozó komoly baklövések azzal magyarázhatók, hogy nem tudja kellő hozzáértéssel bevonni a tiszteseket a munkába
és nem támaszkodik a tisztesekre. Gyakian cserélgeti őket. Teljesen érthető, hogy
jlyen elfoglaltság mellett Jánovszkijnak egyszerűen nincs ideje kielemezni, alaposan átgondolni a saját tevékenységét, ö is, épeen úgy, mint egyes más fiatal
parancsnok, nem az eredmények alapján értékeli ki a munkáját, hanem a
ráfordított idő szerint. Azt hiszi, hogy minél többet tartózkodik az alegységnél,
annál jobban fognak menni az ügyek. Ez egyáltalán nincs így. Az ilyen tisztnek
soha sincs ideje az egyéni tanulásra, enélkül pedig nem szűnhet meg a lemaradásuk, sem a munka területén mutatkozó zavarok.

*
Terv szerint kell dolgozni. Ez azt jelenti, hogy mindig magad előtt látod
a világos célt, látod a legfontosabbat, hozzáértőén irányítod a harcosok életéi
és kiképzését. Ebben a kérdésben a magasabb parancsnok mutasson példát alárendelt tisztjei számára. Jelentős mértékben függ a magasabb parancsnoktól és
a törzstől is, hogv végeredményben hogyan alakul a tiszt munkanapja. Néha
a törzs nemcsak, hogy nem példaképe a szervezettségnek, hanem ellenkezőleg,
éppen a törzs okoz zűrzavart a tiszt tevékerységében. Előfordulnak olyan esetek
is, amikor a törzsek papírhalmazzal árasztják el az alegységeket és tömegével
követelik a különböző jelentések határidős bemutatását, valamint tervszerűtlenül
tartanak vizsgálatokat. Pl. az egyik alegységnél, a magasabb törzs hibájából
az év folyamán igen gyakori jelenség volt az ilyen esetek sokasága. Kétségtelen,
hogy az alegységek nem tudtak eleget tenni a kiképzési terv pontos és szervezett
követelményeinek.
Egyes parancsnokoknál kifejlődött az a rossz szokás, hogy elkésnek a szolgálati megbeszélésekről. De ez még hagyján, hogy az ilyen megbeszélések ezért
rendszerint szervezetlenül folynak le, mert az is előfordul, hogy a parancsnok
megérkezésére való várakozás ideje alatt a tisztek ölhetett kezekkel ülnek félórát, sőt még többet is. Gyakran magán a megbeszéléseken is haszontalanul
elfecsérlík az időt. így azután az említett alegységnél egy Ilyen megbeszélés
16 órától 23 óráig húzódott, holott erre nem mutatkozott szükség.
Mit érnek ezekután azok a szavak, amelyek a tiszt munkanapjának szervezettségéről szólnak? Ebben a kérdésben utolsónak mutatkozik meg a különböző
szolgálati gondokkal végnélkül megterhelt ember, aki ébresztőtől takaródéig
fáradozik, rendszertelenül intézve el a saját dolgát, valamint a mindennapos
ügyeket. Az ilyen alegységnél dolgozó tiszteknek nincs idejük arra, hogy tökéletesítsék katonai és politikai ismereteiket. Szükséges, hogy a törzs és a politikai
osztály által megvalósítandó intézkedések terve rendszeresen eljusson a tisztekhez. Az egyik csapathoz pl. a törzs terveit nem küldték meg. A tervbevett
intézkedésekről a tisztek rendszerint csak reggel kaptak értesítést, amikor már
különböző csoportokra szétválva dolgukat végezték. Teljesen érthető, hogy ilyen
helyzetben a tisztnek nincs lehetősége arra, hogy jól átgondolt tervet állítson
össze.
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A magasabb parancsnok nem esetről-esetre, hanem mindennap foglalkozzon a tiszt munkanapjának megszervezésével. Tanulmányozza az alegységekben
folyó oktató-nevelő munka körülményeit, nevelje a tisztekben a szolgálati kötelezettségek végrehajtása iránti felelősségérzetet, valamint támogassa a tiszteket
abban, hogy átgondoltan szervezzék meg munkájukat.
•
Egyes tiszteik azt kérdezik, milyen legyen az egyéni terv, hogyan kell
összeállítani, milyen időtartamra vonatkozzék és hogy a közvetlen elöljárónak
jóvá kell-e azt hagynia? Ezek a kérdések sok parancsnokunkat is érdeklik. Még
nem tiszta minden tiszt előtt, hogy mik a személyes terv követelményei. Az
egyik tiszt pl. a következőket írja tervében: „Résztveszek a csoportos foglalkozásokon, újságokat olvasok, irányítom az építkezést, ebédelek, szórakozok." Ez
természetesen nem terv, hanem egy formális leírás. A tiszt nem igyekezett átgondolni és leírni azokat az intézkedéseket, amelyek a kiképzés megszervezésével és a munka lényegével kapcsolatosak. Egy másik tiszt egyéni terve sem
alakul jobban. Ez a tiszt nagyon egyszerűen csinálta: a napirendet átmásolta
a saját füzetébe, habár ezen intézkedések több mint felének a megvalósításában
egyáltalán nem vett részt.
A személyi terv bármilyen egységes és örökérvényű formájáról felesleges
beszélni. Ebben a kérdésben nincs szükség sablonra. A terv formáját mindenki
szabadon választhatja meg, de a tervben fel kell tüntetni azt a munkát, amit
a tiszt a szolgálati idő alatt az előírt időben végrehajt. Ide kell bev'rni a tiszt
által levezetett foglalkozásokat, a beosztottak ellenőrzését, az értekezletek és gyűlések látogatását, azokat, amelyek a csapat és az alegység torveiben szerepelnek Ezzel egyidejűleg gondoskodni kell konzultációkról, a katonai és politikai
irodalom tanulmányozásáról, amelyek feltétlenül szükségesek a parancsnoknak a
foglalkozások levezetéséhez, továbbá gondoskodni kell arról is. hogy a foglalkozásokon kiképzési segédeszközök legyenek, stb. A tervnek részletesen vissza kell
tükröznie a tiszt önképzési munkáját is.
A közvetlen elöljárónak érdeklődnie kell az egvéni tervek iránt. A közvetlen elöljáró csak fgv tudia állandóan segíteni a tisztet tanácsaival, <a fontos
kérdésekre rá tudja irányítani a figyelmét, támogatni tudia az erők szétosztásában úgy, hogv azután a kiképzési feladatokat minden bizonnval teljesíti is.
Például a századparancsnok, amikor összeállítja az eev hétre szó'ó tervet, gondoskodik a tisztek és a szolgálatvezető azonos mértékű bevonásáról fogla'kozások
megtartásába. A századparancsnok a legbonyolultabb témákkal foglalkozó órákra
saját magát osztja be, valamint a helyettesét. A könnyebb témák kidolgozását
a szolgálatvezetőre bízza Mindez lehetővé teszi a századparancsnoknak, hogy
a szakaszparancsnokokat tehermentesítse.

*
A párt- és ifjúsági szervezetek minden erővel támogassák a tiszteket a
kiképzési idő valamint a saját idejük jobb kihasználásában. A politikai szervek
és a pártszervezetek sokat tehetnek ennek érdekében. Igen hasznosak a vezetés
bolsevik stílusáról a párt és a nép hatalmas vezéreinek munkmódszereiről szóló
előadások. Az sem rossz, ha a munka megszervezéséről speciális előadásokai tartanak, vagy ha megszervezik a tapasztalatcserét.
A jól megszervezett munkanap arra ösztönzi a tisztet, hogy jelentős mértékben fokozza ismereteit a marxi-lenini elmélet területén, megadja számára
annak a lehetőségét hogv helyesen kiismerje magát valamennyi politikai eseményben amelyek országúnkban és határainkon kívül történnek és megadja száj á r a azt a lehetőséget is, hogy állandóan javitsa a harcosok kiképzésének és
nevelésének munkáját.
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A TISZTESEK

A BELSŐ REND

TÁMASZAI

(N. Zacjepln alez. cikke a VoJennlJ VJesztnyik 1950. évi 20. számában)

A példás belrend elősegíti a fegyelem és szervezettség fokozását, biztosítja azt,
hogy minden katona a szolgálati kötelességét szabályszerűen teljesítse, a harci
és politikai kiképzés feladatának sikeres végrehajtását nagyban elősegíti.
A parancsnok felelősségteljes feladatainak egyike, hogy a példás belső rendet megszervezze és megtartsa. Csak abban az esetben képes sikeresen megoldani ezt a feladatát, ha hozzáértőén támaszkodik a tisztesekre — az
első segítő társaira és a katonák közvetlen segítőire. A tisztesek befolyása érvényesül minden nap, minden órában, az alegység életének és működésének minden
területén, elsősorban a belrend és a fegyelem vonalán.
„A fegyelem és rend támaszai, — Sztálin elvtárs szerint, — a parancsnoki
káderek — elsősorban ideértve a szolgálatvezetőket és a tiszteseket is, — tehát
a vörös'katonák legközelebbi és közvetlen vezetőit és nevelőit."
A tisztes mindig együtt van a katonákkal. A nevelő munkájával, szigorú
követelményekkel, személyes példaadásával, a szabályzatok által előírt követelmények teljesítésével sikeres hatást gyakorol >a katonákra. A katonák magaviseletében mutatkozó hiányosságokat a tisztes tudja leghamarabb észrevenni és
egyben segíteni azok kiküszöbölésében. Saját rajában a rajparancsnok ismeri
legjobban a beosztottakat, azok jótulajdonságait és hibáit. Ezért az alosztályparancsnokoknak kötelességük a tisztesek befolyását igénybe venni a példás belrend fenntartására. A tiszteknek úgy kell nevelni és irányítani a tiszteseket, hogy
azok a belrend öntevékeny őrei legyenek és alárendeltjeik magatartásában
a szolg. szab. követelményei állandóan érvényesüljenek, különösen az öntudatos
katonai fegyelem és szervezettség fenntartása terén.
A parancsnokok által hozzáértőén irányított tisztesek feladata a beosztottaik
becsvágyának felé'esztése, hogy azok átérezzék a belrend fenntartásának szükségességét és megértsék jelentőségét a harci és politikai kik. terén. A tiszteseknek kell megértetni a katonákkal, hogy mennyire fontos és szükséges a szolg.
szab.-ok összes követelményeinek maradéktalan végrehajtása, az alosztály harckészségének biztosítása.
Az alosztály napi munkája az ébresztővel kezdődik. Minden katonának
tudnia kell, hogy az ébresztő pontos és gyors végrehajtása fontos nevelési eszköz, a gyors gyülekezés elsajátítása és a parancsok feltétlen végrehajtása terén.
Ha a szolgálatvezető, a szak. pk. helyettesek, a raj pk-ok megértetik ezt a
katonákkal, akkor nyugodtak lehetnek, hogy a katonák nemcsak gyorsan és
pontosan végrehajtják az összes fogásokat, hanem, ami különösen nagyon fontos, ezen ténykedésük szükségességéről meggyőződve, teljes öntudattal" végzik
el azokat.
A napirendben nagyon fontos helyet foglalnak el a reggeli tornagyakorlatok,
a szobarend helyreállítása, az ágyazás, a mosakodás, de különösképpen a katonák reggeli szemléje. Természetesen mindezt úgy kell végrehajtani, ahogy a szolg.
szab előírja.
A reggeli szemlét a szolgálat-vezető parancsára, a szak. pk. helyettesek és
raj pk.-ok hajtják végre. A reggeli szemle célja: a létszám, az egészségügyi szabályok megtartásának, továbbá a láb, a lábbeli, a ruházat, stb. állapotának ellenőrzése. Ezeknek a rendszabályoknak mély értelmük van. A reggeli szemlére sorakozó harcosok jelképesen hazájuknak tesznek jelentést: „kész vagyok a katonai
szolgálat teljesítésére és minden erőmmel igyekezni fogok, hogy mindig önfeláldozóan teljesítsem a katonai kötelességemet." A tiszteseknek úgy kell nevelni alárendeltjeiket, hogy ezek a szemle jelentőségét átérezve készüljenek arra.
A parancsnokok kötelessége, hogy a tiszfesekben oly fokig fejlesszék ki a példás
külső megjelenés fontosságának tudatát, hogy azok mindenkor alkalmazzák is azt.
A katonák külső megjelenése a belső fegyelmezettségüket is visszatükrözi. Annál a
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katonánál, ak; ruházatát nem tartja rendben, a magaviseletben is gyakran hiányosságok mutatkoznak. A harci és politikai kiképzésben élenjáró, öntudatos, fegyelmezett katonát pedig sokszor nem csak a fogla kozásokhoz való lelkiismeretes
viszonyából és dicséretei számából, hanem példaadó külső megjelenéséből,
k'fogástalan öltözködéséből is meg 'ehet ismerni. M. V. Frunze, a kiváló szovjet
hadvezér mutatott rá arra, hogy a belső, öntudatos fegyelemnek a külső rendben
is meg kell nyilvánulnia.
A belrend példás fenntartása arra vall, hogy a személyi állománnyal való
foglalkozásokat a szigorú fegyelem és szervezettség szelleme hatját át, s a tanulási
idő minden percének felhasználása előírásszerűen történik. Azokban az egységek
ben fordulnak elő leggyakrabban fegyelmezetlenségek, amelyek a tanulási időt
semmitevésse! töltik el," s ahol a tisztesek nem komoly támogatói a tiszteknek
a fegyelem és rend megszilárdításában.
A belső rend fenntartásában különösen a szo'g. vez. tölt be fontos szerepet.
A szo'.g. vezető kötelességei nagyon is felelősségteljesek. Nincs olyan ténykedés
az alosztálynál, amelyhez a szolgá'atvezetőnek ne volna köze. A szolgálatvezető
felelős azért, hogy a század-szolgálatra beosztottak szolgálatukat pontosan ellássák, a fegyelmet és belrendet fenntartsák, a fegyverzetet, a techn'kai eszközöket,
a lőszert és minden egvéb anvagot gondosan
kezeljék és karbantartsák.
A szo'gá'atvezető közvet'enü! felelős az ébresztő és a reggeli szemle helyes végrehajtásáért, a katonák elhelyezéséért, felszereléséért, etkezéséért és foglalkozásáért is.
A fog'alkozási rend betartása, a foglalkozásokhoz szükséges fegyverzet, harcés etryéb^segédeczkőzök, valamint a szabályzatok és m á s irodalmi anvag biztosítása' nagymértékben a szolgá'alvezetőn múlik. A tapaszta t század pk-ok a
szolg szab' a'apián végzett fog'a'kozásokra a szo'gálatvezetöket is igénybe veszik.
Ugyanígy bevonják őket az alosztálv. il'etve őrszolgálatba lévő század felkészülő-

lépök ismerik-é a szabályzatok i
'épők fe'szerelését és kü-'ső megjelenését rs. Számos szolgá'atvezetőt ismerünk, akik
^zek szerint végzik munkájukat Tarszukov őrm. az egv:k gárdaszázad szo'gálatvezetője pl. gyakran tart foglalkozást a szo'g. szab.-ból a szd. pk. utas:tásai
alapján. Azonban ncmcsak tanitia a szolg. szab-t, de meg is követeli a katonáktól
a tanultak végrehajtását. A század pk. érdeme, hogy ilyen szolgálatvezetőt nevelt
Taraszukov őrmesterből.
Ott, ahol a Esztek által vezetett t'sztesek állandóan és következetesen harcolnak a példás rendért, nem tapaszta'ható a fegyelem megszegése. Egyes alakulatoknál a következő jelenségek észlelhetők: a nap e ső felében pontosan betartják
a rendet, a foglalkozások szervezetten fo'vnak, a tanulási idő minden perce eredményesen van felhasználva: a délután folyamán azonban lanvhulás tapasztalható:
az ágvak rosszu' vannak megvetve, a szobákban nincs kellő tisztaság, s egyes
katonák kikapcsolt gallérra! járnak stb.
Mi az oka ennek a nagy változásnak? Az, hogv egves rajparancsnokok, szak.
Pk. helyettesek, szolgá'atvezetők csökkentik a követelményeket és a figye'müket,
mcRe'égednek azzal, hogy az ébresztő, a reggeli szem'e és a. foglalkozás első
órái jól folytak le. Ezeket a jelenségeket nem lehet megtűrni, ezen a helyzeten
változtatni kell,
A belrend hatékonysága a cé'szerüség, a következetesség és a tökéletesség
tényezőiből tevőd'k össze A t's'teknek a r a k»" t"rekedn-ök, hogv az alárendelt
lisztesek ezt töké'etesen megértsék és ébresztőtől-takarodóig egésznap folyamán
a
példás be'rend öntevékeny védelmező: legyenek.
A tisztnek meg kel! magyarázni és pé'dákka! megvilágítani a tisztesek előtt,
milyen nagy jelentősége van szeiné'yes példaadásuknak a belrend példás
ténntartása terén. A t'sztes rn nden cselekedete és egész magataitása példamutató
'egyen: az ágva bevetése, a ruházata, a viselkedése a beosztásban és a magatartésa általában' is. Magától értetődő, hogy a tisztesnek a kiképzésben is kiválónak
7
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kell lennie. Csak ilyen feltételek mellett számolhat azzal, hogy komoly tekintélye
lesz alárendeltjei előtt és befolyással lesz rájuk. Nagvon fontos, hogv a tiszvsek
megértsék a személyes példaadás szerepét az alárendeltek katonás magatartásinak
kifejlesztése terén. Nem kell várni, hogy a katona magától vegye észre a példás
magatartás valamely jelenségét. Fel kell ezekre hívni figyelmüket és meg kell
magyarázni nekik, hogy mi módon érhető el a legjobb eredmény.
Különösen Jefiemov gárdaszázados neveli ilyképpen századjában a tiszteseket A százados' mindig figyelmezteti a tiszteseket a kötelességükre és minden
vonatkozásban személyes pé.daadással jár elöl. Ez különösen a személyi ál'omány
figyelmén és a század belrendjén észlelhető. Urazov gárdaörmestere példaadás
nyomán érte el, hogy raja be'.rendje mindig példás. Ez annak is köszönhető,
hogy az őrmester m.ndig és mindenben példaadó a kötelességéhez való viszonyában. Az őrmester fegyelmezettsége, lelkiismerete, fáradhatatlansága követésre serkentette beosztottjait is, ugyanakkor példaként szolgál arra is, hogy miként kell
eljárni a belrend szigorú fenntartásában.
Kravcsik sorkatona, gyakran elkésett az ébresztő utáni sorakozóról. Urazov
gárdaőrmester figyelmeztette öt. A szd. pk. megmagyarázta Urazovnak, hogy
ebben az esetben' figyelmeztetéssel nem fog eredményt elérni.' Rámutatott arra,
hogy a katona nem azért késik a sorakozóról, mert lusta, hanem mert nincsen
kellőképpen kiképezve. A raj pk. a pk. felvilágosítása alapján megfigyelte a
katona tevékenységét az „ébresztő" elhangzása után. Kiderült, hogy Kravcsik
nagyon sok felesleges mozdulatot végez az öltözés során, s evvel nagyon sok
ideje kárbevész. Urazov ezután átadta személyes tapasztalatait a katonának, s
megmagyarázta neki, hogy mikép hajtsa végre a fogásokat.
— ö n is meg tudja ezt csinálni — mondotta a raj pk. — Rájött, hogy milyen
hibákat követett el?
— A hibáimra rájöttem, de még sem tudom megcsinálni, mert nem vagyok
hozzá elég ügyes.
— Majd gyakoroljuk és kiküszöböljük a hibákat és ö n is meg fogja szerezni
a szükséges ügyességet.
így tanulta meg Kravcsik sorkatona — a raj pk. segítségével — a gyors
sorakozást.
Ez a példa azt bizonyítja, hogy a tiszt időben való beavatkozása mennyire
hasznára van a tisztesnek alárende.tjei hibái kiküszöbölésében. A példás be rend
fenntartásának a parancs végrehajtásának megkövetelése a feltetele. Közismert
tény, hogy a szovjet katonai fegyelem a katonák magas öntudatán alapszik.
Azonban mégis előfordul, hogy egyes katonák megszegik a szabályzatok előírásait Ilyen katonákra különös figyelmet kell fordítani: nevelni és állandóan
ellenőrizni kell ténykedéseiket, segíteni kell nekik, hogy felfogják köte.ességük
mély értelmét, és megtanulják a szolgálat példás teljesítését.
A követelés csak akkor hatásos, ha folyamatos és állandó ellenőrzéssel jár.
Ha a pk. az alárendelt magatartásában valami hibái észlelt és megparancsolta
neki. hogy szüntesse azt meg, akkor köteles ellenőrizni is, hogy miként hajtotta
azt végre. Ha a katona figyelmeztetés után sem küszöbölte ki a hianvoss.igot,
akkor a pk-nak nevelöhatású rendszabályokat kell foganatosítani, — egészen a
fenyítésig.
A kiadott parancs végrehajtásának ellenőrzésére, a korszerű nevelőhatások
alkalmazása a tiszt köteles megtanítani a tiszeseket. Minden
tisztesnek meg
kell tanulnia azt, hogy az álta.a támasztott követelményeknek igazságosaknak,
megalapozottaknak kell lenniök, hogy az alárendelt érezze a parancs szükségességét és törvényes voltát. A katona sohasem sértődik meg az igazságos, de szigorú követelésért, hanem természetesnek fogadja el azt.
Az alárendeltet nem szabad tegezni, sem komázó viszonyra lépni vele. Az
a tisztes, aki komázó viszonyban van alárendeltjeivel, nem támasztja alá a belrendet, hanem ellenkezőleg, aláássa raja fegyelmét és elveszti tekintélyét. Ennek
98.

megértésére Michail Ivanovics Kaünint idézzük, aki a következőket mondotta:
Ha rendetlen vagy, balkezes ember — nem segítenek a szép szavak, sem a
tegeződés a vöröskatonákka!: sohasem lesz tekintélyed előttük."
A szabá'yzatok által előirl állandó, következetes és igazságos kcvete'ménytámasztás" a katonai nevelés egyik alapja, a belrend fenntartásának megbízható
eszköze
Klimesuk gárda«zázados nagy figyelmet fordít alakulata körletének előírásszerű rendjére. Megköveteli, hogy a tisztesek is így járjanak el. A százados tudatában van annak, hogy a belrend nagymertekben ^halassal van a katonák fegyelmezettségére és szervezettségére. Pl., ha a laktanyaban teljes tisztasag van,
az összes ágyak kifogástalanul be vannak vetve, es egyeb terén es mas vonatkozásokban is rend van, akkor nem fordulhat elo, hogy va.aki az agyra ül, vagy
a gondosan kisepert padlóra szemetel, esetleg^ gu.aba teszi a piszkos fegyvert.
A tárgyak rendje a ténykedések rendjét eredmenyezi.
A szd pk rendszerint a tiszteseken keresztül érvényesíti akaratát Klimesuk elvtárs, csak kivételes esetekben, ha nincs közelében a raj pk.. figyelmeztet!
a katonát, de még ebben az esetben is. utólag f.gye.mezteti a rajparancsnokot alárendeltje hibáira E módszer helyessége beigazo odott, emeli a tisztesállomány
felelősségtudatát a szd. belrendjének fenntartasaban.
E'öfordulnak azonban egves esetek, amikor a tisztek a raj pk. kikerülésével
iárnak el A rai ok -hoz való iiyen viszony azonban nemcsak aláássa bizonyos
mértékben a tisztesek tekintélyét, de szerepüket es felelőssegüket is lefokozza
a
fenntartásában
Ez a „módszer" a tisztest arra szoktat a, hogy csak
saját külső megielenéséve1 és rendjével foglalkozzék az alárendeltjeivel való
törődést o e d e merözze Az következik ebből, hogy amikor a tiszt mindent saját
maea véeez a 1 á á s s a a r a j pk,ok tekintélyét, s a valóságban nem lesz pk.-a alárende'tleinek hanem a legjobb esetben az idősebb katona szerepét tölti be. A tiszteknek azt keM elérni hogy a tisztesek teljhatalmú vezetői legyenek rajaiknak.
A tisztesek csak ^
lehetnek az alosztály fegyelmének és szigorú belrendjének
tamaszai.
viszonyulnak a saját rajuk
gek l e | k i i s m e r e t e s e n
tlötoraut, nogy egyes
viszonyukban hiányosságok es hibák
katonáihoz, azonban a több, katonához v
_
megmagyarázni az
vannak. A tisztek - a ^ nemcsak saját rajaikban kötelesek példás rendet tarilyen
sz eseknek, hogy ok nemcsaK sajai ' J
„„kaszhan a századhan is
tani, de arról is gondoskodniuk kell,
^
meglegyen, továbbá, hogy a szd. osszessege IUH.U., j
legyen.
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a fegyelem
és kiképzés
terén, tisztesek
a
századparancsnok
támaszai
a fegyelem és belrend megszilárdításában stb. A szd. pk. a gyűlések folyamán
kimerítő felvilágosításokat és utasításokat adott arról, hogy mi a belrend és milyen
hatása van annak az egységek nevelése és harckészsége terén, továbbá miként kell
megszervezni a belrendet. Beszélt a napi szolgálatról, megvilágította a szd. ügyeletes szerepét, továbbá rámutatott, hogy milyen kötelességeket ró a szolg. szab.
a raj pk.-okra és szak. pk. helyettesekre.
Jefremov elvtárs rész'etesen előadta, hogy mivel kell foglalkoznia a tiszteseknek az ébresztőtől a takarodóig, s milyen legyen az alárendeltekhez való viszonyuk. Evvel nagyban hozzájárult a tisztesek feladatainak határozott rögzítéséhez
és megértéséhez.
A szd. pk. helyesen járt el, amikor a belszolgálat pontos megszervezésére
nagy figyelmet fordított. Jefremov gárdaszázados személyesen is tartott néhány
fog'.a'kozást a szolg. szab. témakörből a tiszteseknek, részben átvette velük az
alosztály-szolgálat végrehajtását, s ennek során megmutatta nekik, hogyan kell
végrehajtani a szd. általános ébresztőjét az „ébresztő" jel elhangzása után, ismertette a magatartást tüzriadó esetén, s megértette velük mindezekben a szd. ügyeletes és napos tizedesek szerepét.
Jefremov gárdaszázados a tisztesek nevelésében hozzáértőén támaszkodott
a pártszervezetre. A században a katonák gyűlést tartottak, amelyen ez a téma
került felo'vasásra: „Szabályzatok — a katonai élet megdönthetetlen törvényei."
Komoly előkészületek történtek a gvülcsre, amelyeket Sevcsenkó, Nikulin és a
többi kommunisták irányítottak. Megvilágították a legénység előtt, hogy mit követelnek a szabályzatok a szovjet harcostól és meggyőzték őket a gyűléseken való
felszólalás fontosságáról. E'ökészitették a szemléltető agitáció anvagát, amely
a harci és politikai kiképzésben élenjárók sikerét tükrözte. A gyűlés élénk volt
és magas politikai színvonalon mozgott. A felszólaló tisztesek kiemelték a legjobb
élenjáró katonákat és élesen bírálták azokat, ak k a belrendet megszegték. A gyűlés mozgósította a legénységet az alosztály-fegyelem és rend további megerősítésére.
Az előzőekben néhány példát közöltünk abból a sokoldalú tevékenységből,
amelyet a pk.-ok és pártszervezetek a tisztesek nevelése és a belső rend fenntartása terén kifejtenek. De ezek a példák is meggyőzően tanúskodnak arról, hogy
mire képesek a tisztesek, ha a munkájukat helyesen irányítják.
A pk. kötelessége állandóan fokozni a tisztesek szerepét a legénység oktatásában és nevelésében a szilírd katonai fegyelemért és a példás belrcndért folyó
harcban. Ettől függnek a további sikerek a szolgálatban, a katonák oktatásában,
de a csapatok harckészségének megszilárdításában is.
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(V. Urodov hadnagy cikke a Krásznája Zvjezda 1950. évi szeptember 19-1 számában)

Az őrszolgálat teljesítése harci feladat. Az őrszolgálat ellátása a szabályzatok pontos betartását, szilárdságot, nagyfokú éberséget és kezdeménvezö magatartást követel. Ezért a parancsnokoknak és a politikai munkásoknak fontos kötelességük, hogy a nevelés minden eszközével kifejlesszék a harcosokban azokat
a magasfokú harci tulajdonságokat, amelyekkel biztosítani lehet a katonai célpontok védelmét.
Az őrségbe lépő harcos legven minden tekintetben jól kiképezve. Nemcsak
a szabályzatok pontjait kell ismernie és kifogástalan fegyverrel, valamint felszereléssel rendelkeznie, hanem jól meg ke!! értenie az őrszolgá'at je'entőségét. Azt,
hogy az őrzendő katonai célpontért személyesen felc-'ős és kész kell lennie annak
önfeláldozó megvédésére. Ezt a kiképzési célt szolgálja az őrség személyi állományánál a politikai nevelő munka is.
Egyik alosztálynál ezen a téren komoly hiányosságok voltak a múltban.
A szabályzat világosan és pontosan kifejezi a szo'gálat megszervezését és rendjét. Meghatározza az őrszem jogait és köte'ességeit. Ezekután csak az marad
hátra, hogy a parancsnokok állandóan és következetesen megköveteljék a szabályzat pontjainak pontos végrehajtását. Volt egy eset, ami arra hívta fel a figyelmet, hogy az eddiginél sokkal nagyobb figye'met kell fordítani az őrszolgálattal
kapcsolatos nevelő munkára. A parancsnok, e'lenőrizve az őrszolgá'atot, észrevette hogv az egyik harcos nem te'jes'ti pontosan a szabályzat követelménveit.
Ez olyasmi ami mellett nem lehet elsiklam. K derült. hogy a harcos nem látta
tisztán az őrszolgálat fontosságát és ez volt hibájának oka. Ez az eset megmutatta hogy a parancsnokok és a pártszervezetek meg tavolrol sem tettek meg mindent 'a harcosok éberségének nevelése- érdekeben.
Az
É b e r s é g
a harcfeladat v é g r e h a j t á s á n á l " kérdését /gyűlés elé vitték.
A csapatparancsnok beszédet mondott. Beszédében a katonai esküre em'ékeztette
a harcosokat. Pé'dákkal világította meg, hogyan kell megőrizni a katonai és állami titkokat A harcosok élesen kritizálták azokat, ak k eltertek a szaba'.yzatoktól, akik gondatlanságot, fegyelmezetlenséget követtek e..
Az egyik szakaszvezető felszólalásában így beszelt:
— Én így érte'mezem az eskü követelménveit: Bárhol is légy — foglalkozáson e'távozáson de különösképpen, ha őrségben vagv —, légy mindig körültekmtő f'gveld cselekedeteidet, emlékezz katonai kote.essegedre. Sajnos, bajtársunk megfeledkezett erről Rosszul teljesítette szo'gnlatát az őrségen. Fenyítést
kapott. Hogv cz a bajtárs eddig jutott, nem a véletlen műve. A foglalkozásokon
is gyakran figyelmetlen volt.

A többi felszólaló tanu'ságos példákat em"tett a Honvédő Háború időszakából Ezek a pé'dák bemutatták a szovjet őr állhatatosságát és önfeláldozását.
A gyülcs jó isko'a volt a harcosok éberségre nevelése szempontjából.
Az őrszolgálat megjavításának cé'jából gyakran a'kalmazzák a harcosok
po'it'kai neve'ésének olyan formáit, m'nt pl. a beszéd, előadás és a felolvasás.
A pártvezetőség t:tkára tarta'mas felolvasásokat tartott a ha-cosoknak a helyőrségi és az őrszolgálati követe'ménvekről. A szabályzat pontjait n csapat é'etéből
merített példákkal tette érthetőbbé. Ezért a felolvasás hasznosnak és meggyőzőnek bizonyult Hamarosan egy másik felolvasás került sorra. C m e a következő
volt: „Az őrszolgálat kiváló teljesítésének legfontosabb feltétele az éberség."
A felolvasást egy kommunista tartotta.
A szabályzatok előírásainak jobb megmagyarázása érdekében az alosztáiyok agitátorait is bevonták a munkába. Valamennyi harcosnál így nagy befolyást
őrtek el. Nagy segítséget nyújtottak a parancsnokoknak és a pártszervezeteknek
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Itt van egy példa, egy komszomoüsta agitátor példája. Tudva azt, hogy az alosztály rövidesen őrségbe lép, mindenek eiőtt jól áttanulmányozta a szabályzat megfelelő pontjait. Kiválasztotta a harcosok nagyfokú éberségének tanulságos példáit
úgy a békére, mint a háborúra vonatkozólag. Ezekután a következő szabadidőben
értelmesen és meggyőzően elmondta a harcosoknak, hogy mi a kötelességük az
őrszolgálat során.
Ez az agitátor idejében és egyszerűen, bajtársiasan tudta figyelmeztetni a
harcosokat katonai kötelességükre. Egyszer az egyik harcos helytelenül cselekedett őrszolgálata alatt. Az agitátor türelmesen megmagyarázta a harcosnak az
őrszem kötelességeit. Részletesen és gyakorlatilag világította meg, hogyan kell
cselekedni bonyolult helyzetekben. Megmagyarázta az őrszem nagy felelősségét.
Az elvtársi támogatás nem veszett kárba: a harcosnak a szolgálathoz való viszonya megjavult.
Ugyanígy a többi agitátor is nagy hozzáértéssel építette fel oktatási rendszerét.
így azután bármikor, ha az alosztály őrszolgálatot ad, feltétlenül észrevehető az őrszolgálat politikai alátámasztásának eredménye. A párt- és az ifjúsági
szervezetek jó munkát végeztek. Az őrszolgálatba lépés előtt egy alosztályban az
ifjúsági szervezet titkára a parancsnok tanácsa a'apján konkrét megbízatásokat
adott az ifjúság' szervezet tagjainak. Az egyik ifjúsági tag a titkár megbízásából
beszédet tartott azokhoz a harcosokhoz, ak k eddig még nem teljesítettek őszolgálatot. Az előadás címe a kővetkező veit: „Az őrszem különleges kötelmei."
Egy más'k csoporttal viszont egy másik ifjúsági tag beszélte meg az őrszo'gálattal
kapcsolatos követelményeket. Harci röplapokat bocsátottak ki. Ezek a röplapok az
őrségbe lépő harcosok példás .felkészültségét tartalmazták. Egy másik röplapon
viszont már azt írták meg, hogyan teljesítették az őrszolgálatot, ki tűnt ki abban,
kinél mutatkoztak hiányosságok.
Az őrszolgálat példás te'jesítésének számos példáját tapasztalhatjuk. Ezeket a példákat nagymértekben fel kell használni a politikai nevelőmunkához. Egy
őrvezető az őrségben nagyfokú éberséget tanúsított. Erről a többi harcos is hamarosan tudomást szerzett. Az agitátorok az őrszem merész és határozott tevékenységéről beszéltek a harcosoknak és példaként állították a többiek elé. Egy másik
alkalommal egy ifjúsági tag éberségének volt köszönhető egy igen értékes vagyontárgy megmentése. A bajtárs hazafias cselekedetét a harcosok gyűlésén ismertették.
A harci feladat példás teljesítése tapasztalatainak népszerűsítését szolgálják az élenjáró harcosok rádióban közvetített beszédei.
A felsorolt módszerek azzal az eredménnyeel járnak, hogy csökkennek, megszűnnek a szabályzatsértések. A harcosok éberen teljesítik az őrszolgálatot. Felhasználva a katonai és politikai nevelés valamennyi formáját és eszközét — arra
kell törekedni, hogy fokozzuk minden egyes harcosban a harci feladatok teljesítésénél az egyéni felelősség érzését.
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Jelen cikkünkkel a csapatoknál lévő gépkocsivezetőknek a téli kiképzési időszakban fo'vó továbbképzéshez akarunk a továbbképzést vezető bajtársaknak segítségére lenniA cikkben speciálisan a téli gépjármfi-szoigálat kérdéseivel foglalkozunk.
Ha a gépjárművezetők továbbképzésével meghízott bajtársak a cikkben leírtakat a gépkocsivezetőkkel részletesen és gyakorlatiasan átveszik, zökkenőmentesen
fog a csapatoknál a gcpjármüs.zolgálat működni.
Oktatni kell a gépjármű típusoknak megfelelő leggazdaságosabb, kíméletes
és mindenkor a legszakszerűbb kihasználását, az emberi élet és anyag biztonságával kapcso'atos biztonsági óvórendszabályokat.
A gépjárművezetői továbbképzés fontosságát, szükségességét és jelentőségét
politikailag a legnagyobb mértékben alá ke'l támasztani és ilvenmódon a gépkocsivezetőket a legnagyobb mértékben öntudatosságra és felelősségérzésre, kötelességtudásra. a gépjármíianvag szereterére és annak kíméletes használatára kell
a továbbképzés során fokozottan nevelni.
Gjmú'-vek előkészítése téli üzemre
A gépjárműveket lássuk el téli felszereléssel és készítsünk gjmü-venként „Téli
üzemtábln"-t.
Hűtőviz átcserélése fagyálló folyadékra.
A fagyálló keverékkel feltöltött gjmű-vek hűtősapkáját fessük élénk pirosra.
A csapszegek kenésére használt egységes zsírhoz keverjünk 15% „ C " olajat, hogy hamar ne száradjon ki.
Télen a hígításhoz motorolajat haszná'junk.
A hígítást úgy hajtsuk végre, hogy a zsírt és az olajat is melegítsük fel kézmelegre és egy edényben jól keverjük össze. Vigyázzunk, hogy por, piszok, víz
ne kerüljön bele.
Kerékcsapágyak zsírját csak „ C " olajjal hígítsuk.
Téli felszereléssel ellátott és té'i üzemre előkészített gjmű-vek beindítása és
üzembentartása kíméli a gjmü-veket és vezetőjét sok felesleges munkától menti
meg,.
Ha gjmű-vünk nincs fagválló fnlvadékka! feltöltve, töltsünk bele lehetőleg
csak melegvizet, — 10 fok alatti hömérsék'etnél pedig csak forróvizet öntsünk a
hűtőbe. A viz nélküli indítás rongálja a pjmü-vet és céltalan, mprt a hűtő a járatáskor nem melegszik, sőt még jobban lehűl a ventilátor légszívásától. Az ilyen
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lehűlt hűtőbe pedig ha hidegvizet öntünk, a hűtő alsó részében és esetleg az alsó
összekötő csőben azonna! megfagy, amit kiolvasztani nehéz és körülményes.
A téli időszak beálltával a behuzatást, mint indítási módszert ne alkalmazzuk, mert a gjmü-ben lévő kenőanyagok dermedtek és nagy ellenállást fejtenek ki,
lőréseket okozhatnak. <
Benzinüzemű motorok beindítása.
Hideg motor beindításánál tilos először az önindítót használni. A motort előbb
15—20-szor forgassuk át a kézi inditókarral, hogy az olaj megtörjön berine, közben
a tengelykapcsoló legyen kinyomva. Ezután töltsük fel vízzel, a hűtötakaró pedig
legyen teljesen felzárva. A hűtőbe a motor átforgatása előtt melegvizet öntsünk.
Ha a motor főtengelye kézi indítókarral már könnyen forgatható, akkor az
indítóporlasztót az inditógomb teljes kihúzásával kapcsoljuk be. A tengelykapcsolót nyomjuk ki, gyújtást kapcsoljuk be és hozzuk működésbe az indítómotort.
Ha a motor nem indulna meg, ismételjük meg az előbbi eljárást, egy pero szünet után.
Ha a motor megindult, lassan engedjük fel a tengelykapcsolót, járassuk a letakart motort mindaddig lassan, míg a hűtővíz foka az üzemi hőmérsékletet
( + 70, + 80 fok) el nem érte. A bemelegítés alatt a motor fordulatszámát tilos
hirtelen magasra emelni. Az indítóporlasztót, szívatót minél előbb kapcsoljuk ki.
Segédeszközökkel való indítás.
Egyszerűbb esetekben a porlasztó levegőcső nyílásának letakarása is célra
vezet az átforgatás ideje alatt. Ezáltal gázdúsabb keveréket kapunk (szívatás).
A motor indítása előtti felmelegítést forrásban lévő víz betöltésével is elérjük. Ezt veszély nélkül megtehetjük. Mindaddig öntsünk forró vizet a hűtőbe,
mig a nyitott leeresztő csapokon melegvíz nem folyik ki. Tartsuk ezalatt a hűtőt
letakarva,
A gyújtógyertyákat csavarjuk ki, öntsük le benzinnel és gyujtsuk meg. Visszacsavarás előtt az elektródokat tisztítsuk meg.
A szívócső felmelegítése: csak abban az esetben engedhető meg, ha a porlasztóba előzőleg nem öntöttünk inditófolyadékot.
A szívócső felmelegítésére melegítőtölcsért használunk, mely a forrasztólámpa melegét a szívócsőhöz tereli.
Tölcsér híján közvetlenül a forrasztólámpa lángjával melegítsük egész terjedelmében a szívócsövet. A porlasztót ilyenlor bádoglappal védjük a forrasztólámpa közvetlen lángjától. A szívócsövet csak kézmelegig melegítsük.
Diesel-motorok indítása.
Diesel-motorok nagyobb tüzelőanyag mennyiség adagolásával könnyebben indíthatók, mert az a hengerbe jutva felhígítja a hengerfalra tapadt olajat.
Elüadagolás: A nyersolaj-szivattyú boritófedelét felcsapjuk, vagy lecsavarozzuk és a gázadagoló pedált. lenyomva, csavarhúzó segítségével minden egyes
szivattyúelem dugattyúját indítás előtt 10—20-szor megemeljük.
Melegítsük fel a motor szívócsövét, mint a benzinüzeműnél.
Gépjárművek vezetése télen.
Csúszós úton a gk. könnyen farol, különösen fékezéskor. A faro'ó gjmii-vet
ne fékezzük, hanem adjunk egyenletcsen gázt és a kormányt fokozatosan fordítsuk a farolás irányába. Csúszós úton, sárban, hóban a hó ánc segit.
A hóláncot csak annyira feszítsük meg, hogy a köpenybe rie vágjanak be.
Oszlopban taTtsunk az előírtnál háromszor nagyobb távközöket, mert a fékhatás kisebb és a gk-k könnyen egymásba szaladhatnak.
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Jeges utakon különös elővigyázattal haladjunk. Különösen legyünk óvatosak
a kanyarban és előzéseknél. Igen veszélyesek az erősen bogárhátú utak, különösen akkor, ha jármüvet előzünk, vagy kerülünk. Ilyenkor lassan és óvatosan haladjunk. Ugyanez érvényes nedves, faburkolatú utakon (hidak) való áthaladáskor is.
Különös elővigyázatosságot követel a vezetőtől a meredek, csúszós felületű
lejtős utakon való haladás. Nem ajánlatos ilyenkor motorra! fékezni, különösen
akkor, ha a gk. hátsótengelye nincs eléggé megterhelve, mert ilyen esetben a gk.
könnyen farol. Sokkal célszerűbb lassan, gáz nélkül lefelé haladni és rövid időközönként a lábfékkel érzéssel fékezni.
>
Hóban lehetőleg egy nyomon hajtson minden gépjármű. Ügyeljünk a nyom
taposó (első) gjmü kiválasztására. Ha mód van rá, hernyótalpas, vagy többkerék meghajtásos terepjáró legyen.
Ha elakadtunk, a legjobb segítség, ha azonnal a sajátnyomon visszahajtunk
és utána vagy a saját, vagy a kedvezőbb új nyomon újra előre indu unk. Kisebb hóakadályoknál saját nyomon haladjunk előre és hátra a kormánynak egyenes állásával addig, míg a hóakadályon át nem haladtunk.
Gk. vezetők sokszor abba a hibába esnek, hogy akaratlanul — mikor a kerekek már megcsúsztak — a kormánykereket elfordítják. Ekkor az első kerekek nem
gördülnek, hanem tovább csúsznak az eredeti irányba egyenesen, és a havat maguk előtt tolva, az ellenállást a teljes elakadásig növelik. Ezért ajánlatos az első
kerekek egyenes állását a kormánykeréken megjelölni. Ezek a nehézségek előadódnak meg előzésnél és kerülésnél is.
A szélvédő üvegen — főleg zárt vezetőüléssel ellátott gk-nál a jégkéreg képződés a vezető látását korlátozza. Ha nincs ablakmelegítőnk, az üveget hintsük
be sóval, vagy glicerinnel kenjük be.
A hütőtakarót már 0 fok körül hőmérsékletnél szereljük fel a gépkocsira.
Ha nincs szabványos hütőtakarónk, úgy falemezzel, vagy kéregpapírral védjük a hűtő alsó egyharmadát.
Ha helytelen hűtővédés, vagy más ok miatt menetközben a hűtőnk alsó része
befagyna, amit a motortömbben és a hűtő felső vízterében lévő víz, felforrása
erős gőz fejlesztése közben jelez, a következőképpen járjunk el:
A gépjármüvet, vagy csak annak elejét, a motorházat zárt, meleg helyre állítjuk.
Pihenők alatt a hűtőjakarókat zárjuk fel és a motorházat is takarjuk le pokróccal. ponvvával, szalmával stb.
Megállásnál hűtővel és szívócsővel (porlasztó) oldallal szél ellenében ne
álljunk meg, mert ha a motor melegen is marad, de a szívócső a széltől egy-két
perc alatt 'éhül.
Megállásnál a fékeket húzzuk be.
Karbantartás télen.
A) Gépjármű mosása.
A léü fagy beálltával a gépjárművet szabadban csak a legszükségesebb eset
ben mossuk le vízsugárral.
Lemosásnál ügyeljünk, hogy a fékdobokba víz ne kerüljön.
Lemosás után azonnal töröljük szárazra a gjmu-vet, hogy a víz ne fagyjon rá.
Ha módunk van rá, lemosás és letörlés után állítsuk a gjmü-vet meleg helyre
száradni.
Letörlés után az alvázat és a rugókat keverékezzük le, hogy a régi zsírt
és vele együtt a bekerült vizet is kipréseljük.
Központi alvázkenésü gjmű-veknél menet alatt 8— 10-szer nyomjuk be lábbal
a központi ' enós olajadagolójnt.
Hűtővizet, hu az nem fagyálló, október hó 15-től április 15-ig eresszük le.
Vizleeresztéskor a motort lassan járassuk, hogy a víz a motor vizterének minden

105.

részéből eltávozzék. Ügyeljünk arra, hogy ne maradjon víz a vízszivattyúkban,
a hengertömb vízterében és a hűtő alsó vízszekrényében. Leeresztéskor győződjünk meg arról is, hogy nincsenek-e csapok eldugulva, vagy befagyva. Szúrjuk
át dróttal a csapok furatát. A hűtősapkát tegyük lazán a hütönyílásra, a vízcsapokat zárjuk el, mert ha ezek befagynak, nehezen mozdíthatók el.
Elektromos berendezés.
A villamos berendezéseknek a hideg általában nem árt. Kivétel ez alól
az accumulátor, mely a hideg iránt nagyon érzékeny.
Befagyás ellen legbiztosabb védekezés az accumulátor állandóan feltöltött
állapotban tartása, mert ekkor a legnagyobb a sav sűrűsége.
Az accumüátorokat minden eszközzel melegen kell tartani. Ha erre mód
kínálkozik, emeljük ki azokat a gépkocsiból és tároljuk azokat meleg helyen.
Ellenőrizzük a sav szintmagasságát. A hiányt pótoljuk hígított kénsavval
és ne, mint rendes körülmények között, destillált vízzel. A sav sűrűséget gyakran
ellenőrizzük savsürűség mérővel.
Általában áz accumulátorokat valamilyen hőszigetelővel (szalmával, papírral, stb.) vegyük körül.
Kábelek.
A h'deg a gumianyagokat merevvé, rideggé teszi, műgrmival bevont kábeleket pedig törékennyé. Amennyire lehet,, tartózkodjunk gyujtókábelek és elektromos vezetékek hajlitgatásától a hidegben.
Üzemanyag.
Téli, hideg időszakban ügyeljünk, hogy az üzemanyagunk ne legyen vizes
és az üza. tartályba se kerüljön víz (gk. mosásról), mert az üza. csövek alsó
hajlataiban menetközben megfagy.
Befagyott üza. vezetékeket szereljük le. Ha fém, úgy lánggal, ha műgumi
(hajlékony üza. vezeték), úgy csak meleg helyen (hűtőre téve kézben).
A nehezen leszerelhető hátsó tartályból jövő üza. csövet leszerelés
nélkül melegítsük fel, utána légszivattyúval kifújjuk a vizet belőle.
Fékek.
A leállított és befékezett gépjármű fékpofái könnyen a fékhez fagynak.
Téli hideg időben a féknek hagyjunk nagyobb holtjátékot olymódon, hogy a fékpofák 1—3 mm-re kerüljenek a fékdoboktól. Befagyott fék esetében benzinlámpával melegítsük körül a fékdobokat.
Mechanikus fékek: a fékhuzal csővezetékeiben és fékdobokba került hó,
sár, stb. megfagyhat és működésképtelenné teszi a fékeket. A fékcsuklókat, a
huzalokat kenőzsír és motorolaj keverékkel többször zsírozzuk és kenjük le.
Folyadék fék: hidegben főfékhenger szelepei és a töm'ő furatai csak akkor
működnek kifogástalanul, ha ezeket a részeket tisztán és vízmentesen tartjuk.
Légfék: a vezetékben és szelepeknél hidegben víz csapódik le és ott befagyva az egész fékberendezés csődjét okozhatja.
Amennyiben a légfékberendezés olaj leválasztóval van ellátva, a zárócsavar
eltávolítása után az olajat a lecsapódott vízzel együtt leeresztjük.
Rugók.
A rugók kenésére télen fokozott figyelem forditandó. A hidegben a fékek
ridegek és könnyen törnek.
Rugók ápolására tasználjunk alvázlefúvó pisztolyt, mely a tehermentesített
rugók (felépítmény megemelendő, hogy a levegőben lógó kerék súlya le- és széthúzza
a rugólapokat) közé mélyen befújja az olajos keveréket.
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A kár megelőzésével is a szocializmust építjükI
A honvédség használatában sokmilliárd forint értékű ingatlan áll. Ezek
kezelése, karbantartása egy maroknyi szakszo'gálatos személyzet feladata. Ezen
szakszolgálatos személyzet csak akkor tud megfelelni kötelezettségének, ha minden
honvédegyén részéről öntudatos, bajtársi támogatásban részesül.
Gondoljuk meg, hogy a munkájából élő ember mindenkor viszonylag könynyebben tudja megszerezni éle'mét, ruházatát, sőt lakberendezését is — mint
például szerény családi házát. A honvédség keretén belül is az egy főre eső építési
költség lényegesen meghaladja az egy főre eső ruházati, élelmezési, stb. költséget.
Ebből következik, hogy minden öntudatos honvédegyénnek ezt a hatalmas népvagyont féltő gonddal kell kezelni, kímélni, óvni.
Sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy ez a kötelesség még nincsen úgy tudatosítva, mint más honvédségi vagyontárgy megbecsülésének kötelezettsége. Még
igen sokszor előfordul, hogy gondat'anságból, vétkes nemtörődömségből komoly
károk keletkeznek az ingatlanon, vagy annak fe'szerelésében — mire úgy reagálnak egyes bajtársaink, hogy: „azért van épületkeze'ő, csináltassa meg".
Az épületek és felszerelések általában hosszúéletüek, de nerh örökéletűek.
A köztudatban úgy szerepelnek az épü'etek, hogy azok élettartama á'talában és
kereken mintegy 100 év. Ez vonatkozhatik a faiakra és egyéb szilárd szerkezetekre,
de a kényesebb „lágyrészek" fapad ók, ajtók, ablakok, víz, villany, stb. szerelések, tetőzet, bádogosmunkák, stb. élettartama fenti számnak egynegyede, fele,
vagyis a befektetett töke átlag 50 év alatt elenyészik. I la az épület szemlátomást
áll is, abba már annyi megújítási kö'tségel kell belefektetni, cserék, javítások alakjában, hogy úgyszólván újra befektetésre kerül (részletekben) — az építési-költség.
Vagyis az idő vasfoga
évenként mintegy 2 százalékot
kérlelhetetlenül
elmorzsol az ingatlanból. A kíméletes használat, le'k ismeretes kezelés ezt a folyamatot fékezni tudja — a lelkiismeretlenség és közöny, vagy éppen vétkes szándék
ezt a folyamatot erősen meg tudja gyorsítani.
Ha pl. egy közepes épületgondnokság (épületkezelőség) kezelésére 3—4
laktanya van bízva, melyeknek épitési értéke mondjuk kerekszámban 50 millió
forint és ezen értéknek romlása felszínes, lelkiismeretlen kezelés folytán csak
1%-kal meggyorsul, akkor egy év alatt félmillió forintot herdáltunk el úgy, hogy
azt látszó'ag észre sem venni és látszólag senki sem fele ős azért.
Ez a helyzet ma még elég gyakorinak mondható és naivitás volna ezt
letagadni, vagy egyszerű „mulasztásnak", — „szakértelem hiányának" tekinteni.
Kétségen kívül az ellenség keze van a dologban. Ama belső ellenség keze, mely
raffinaltan, ott igyekezett ártani, ahol a „közöny" és „a kisebb mulasztás" a legnagyobb anyagi károkat képes okozni népgazdaságunknak. Maga az a tény,
hogy elszabotálták az épületgondnoki szakszemélyzet utánpótlását és a meglévő
épületgondnoki személyzet továbbképzését, nagy kárt okozott, — és fokozott mértékben megkívánja, hógv addig is, amíg a megfelelő személyzet kiképezhető,
illetve szolgálatba állítható, m nden csapat és szerv parancsnoksága helytálljon
és szívügyének tekintse az épületek, felszerelések alakjában használatban álló
népvagyon kímélését.
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Számoljuk fel az építési szolgálattal szemben megnyilvánult — oly gyakran jogos bírálatot és biza'matlanságot. Ma már más vezetés alatt áll az építési szolgálat. Az építés hosszabb lejáratú ténykedés és a mult bűneit nem lehet
egyik napról a másikra megnemtörtérténtté tenni, de igyekezzünk közösen és kölcsönösen kijavítani a hibákat.
Konkréten egy példával kívánjuk ezt megvilágítani: Egy törzsépületben
a parancsnok bajtársnak az volt a követelménye, hogy az ajtókat, ablakokat mázoljuk, lakkozzuk át fehérre. Az ellenvetéssel szemben visszavágott, hogy neki
biztos tudomása van arról, mennyi mulasztás és visszaélés történt az építkezés
körül, miért nem ott igyekeztek takarékoskodni. Bár a parancsnok bajtársnak az
utóbbiak tekintetében sajnos igaza volt, mégis a helyes álláspont az volna, hogy
az elkövetett mulasztások és visszaélések kárát ne tetézzük olyan fényűző kiadással, melyre az ajtók, ablakok tartósságának emelése céljából semmi szükség
nincs.
Általában a hibák és mulasztások 3 csoportba sorolhatók:
1. Gondatlanságból, előrelátás hiányából okozott károk.
2. Szaktudás hiányából okozott károk.
3. Pazarlással, kényelmi berendezkedésekkel és túlzott követelményekkel
okozott károk.
Az első csoportba sorolhatók a gondatlanságból okozott törések, (üveg,
szerelvények, kulcsok, stb.), dugulások (főleg a \V. C.- és konyhán) a kisebb hibák, hiányok kijavításának elmulasztásából keletkező nagyobb károk, fagyveszély
megelőzésének elmulasztása stb.
Konkrét példák: Egy vidéki városban közepes erősségű viharos szél vonult keresztül. Egyetlen laktanyában lényegesen több ablaküveg tört be, mint az
egész városban. A laktanyán belül alakult bizottság becsatolta a meteorologiai
intézet hivatalos igazolását és megállapította, hogy senkit sem terhel felelősség,
mert „a kárt a vihar okozta". Valójában a kárt gondatlanság okozta, mert a foglalkozásra levonult legénys'g nyitvaliagyott ablakait senki nem csukta be a vihar
keletkezésekor s így az ablakszárnyakat a vihar ki-be csapkodta. Ez előrelát ássál, az ügyletes szolgálat részéről, elkerülhető lett volna.
Elő f ordult, hogy a sorbakapcsolt W. C.-k közül egyik-másik állandóan eldugult. Többszörös falbontással kellett a dugulást megszüntetni. A csatornából vödörszámra került elő csont, ökölnyi kenyérdarabok és nagy darab kemény papiiok.
Egyik konyhán állandó volt a panasz, hogy szakszerűtlen a csatornázás,
állandóan eldugul és így a konyha személyzet gyakran tócsában topog. Öntevékenyen úgy igyekeztek segíteni a dolgon, hogy a csatorna-tönköt egy vasrúddal
erőteljesen dögönyözték, aminek az lett a következménye, hogy a tönk alatt húzódó ívdarabot átlyukasztották és igy most már nem volt akadálya a lefolyásnak
— a pincébe.
A vizsgálat a pincében hata mas mosléktócsát talált, benne úszkáló
mázsányi éte'.maradékkal, — a renitenskedö csatornában pedig rengeteg beleszorult makarónit és egyéb ragacsos, dugulásra hajlamos éttlmaradékot.
Egy laktanyában rövid idő alatt több mint 200 kulGS veszett el, vagy töri
el, az épületgondnokot tették felelőssé, hogy ezt 24 óra alatt pótolja, mert
éberségi szempontból nem tűrhető ez az állapot, — de senki nem kutatta, hogy
ki a felelős a kulcsok elvesztéséért, k véve az épületgondnok, akinek ilyen irányú
előterjesztését viszont semm.be vették.
Sajnos még sok helyütt fennáll az a visszás helyzet, hogy a lelkiismeretes
épületkezelő közeget tekintik „rossz épü etkezeiönek", viszont a tulajdonképpen
rossz épületkezelőt „jó épületkezelőnek", mert megalkuvó és résztvesz a mulasztások elkenésében.
A k sebb tetőfedési, esőcsatorna és hasonló fogyatékosságok elhanyagolása nagyobb károkat okoz, mert a beázás, faszerkezetek rothadása, gombásodása,
zárlatok keletkezése a villanyvezetékben hatványozott kárral jelentkezik.
A szaktudás hiánya párosul a gondatlansággal, mikor pl. két hét alatt 3
szivaltyúmotort égetnek el egy lakianyában.
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Igen gyakori eset, hogy a fagy beállta előtt nem ürítik le a vízvezetékeket,
csak akkor próbálkoztak ezzel, mikor már a vezetékben valahol jégdugó keletkezett, mely megakadályozza a víz kifolyását, — az igy keletkezett anyagi kár egy
konkrét esetben közel 20.000 Ft.-ot tett ki. Nem szólva a csapat életét zavaró
vízhiányról.

A pazarlásnak speciális és igen költséges. gyakori esete a kővetkező: Ha

egy ingatlanba új alakulat költözik,
rendszerint megkezdődik a fúrás-faragás,
bontás, falazás. Egyáltalán nem ritka eset, hogy az alakulat rövidesen továbbvonul
és az újonnan beszállásoltak részéről kezdődik minden elölről. A tegnap befalazott ajtót kibontják, a lebontott válaszfalat télméterrel odébb újból felfalazzák,
azonnal újra festenek, mázolnak, meszelnek, villanyszerelnek, padlóznak, stb. stb.

Súlyos milliók folynak el így, — noha az összefúrt faragott épületek sem
a honvédség, sem a népgazdaság szempotit\ából nem érnek egy fillérrel sem többet, — sőt!
A pazarláshoz soiolhatók még az időszerűtlen fényűzési, kényelmi berendezések, úpvmint: c^empézés ••'•danvök. falak olajmázolása, meglévő kifogástalan
álapotban lévő mázolásnak fehérre, vagy más tetszetősebb színűre való átmázolása, lakkozása, noha ezekre a szuk anyjgkeresztmetszet miatt szigorú tilalmi rendele* áll fenn.
Ajtó és bútor kárpitozás, függöny és szőnyeg mánia (konkrét eset: felterjesztésben sürgősen kéri 1 drb osztályvezetői szőnyeg kiutalását, mert enélkül nem tudja
feladatát ellátni?) Gyakori eset, hogy bútortárgyakon 30—40 Ft költségkihatású
javítani való van. Ezt egybekapcsolják az egész bútordarab átdolgozásával, pl. új,
tetszetősebb fedlap készítés, az egésznek átpol'túrozása, melynek során 3—400
Fi-os költség keletkezik, szóval mintegy a tízszerese a jognyitó munkának, ami
mondjuk egy ajtólap leszakadása, egy oldal betétlap megrepedése, vagy hasonló
volt.
Beszerzéseket önkényesen, szabálytalanul, elkésve, kapkodva, drágán, verseny és körültekintés nélkül eszközölnek. Egyetlen példával utalunk a rikoltó ellentétre- 1 db. egvszárnyú ajtó elé készített vasrács 3 különböző helyen a következő
áreltéréseket mutatta: 450 Ft, 680 Ft, L000 Ft.
El kell ismerni, hogy igen sok bajtárs nemcsak mentes a fent felsorolt hibáktól, hanem kellő előrelátással, jól értelmezett öntevékenységgel, zaj nélkül,
úgyszólván filléres eszközökkel nagyobb károsodástól óvja meg a dolgozo népet.
Gondolkozzunk egy kicsit. Túlnyomórészt a munkapad mellől, az épitőállványról, a bányából, vagy az ekeszarva mellől kerültünk a honvédséghez, Akik
továbbra is a munkapad mellett, az építőállványon, a bányában, vagy ekeszarva
mellett teljesítik kötelességüket
—
olyan bőségesen, olyan szeretettel és féltő
gonddal látnak el bennünket, hogy ezzel a gondoskodással szemben mi sem maradha'unk közönyösek és a legkisebb ablakgombot sem tekintjük csákiszalmájának.
Gondatlanságból okozott károknál, pazarlásnál, ne paragrafusokra, hiteltrükkökre gondoljunk, hanem az elfecsérelt anyagra, munkaórákra, munkásverejtékre.
, ,, ,
Szakítani kell azzal a felfogassnl, hogy van epiiletkarhaptartási hitel, van
épületkezelő szakszolgálat, azonnal javítsa ki a hibákat, de ugyanakkor nem helyezünk súlyt a hibák okozóinak megállapítására, felelösségrevonására és a kár
megelőzésére.

A legbravurosabb helyreállítás sem vetekszik egy jó kár-megelőzéssel.

Egy év alatt többszáz panasz, felterjesztés érkezik különböző hibák, hiányok miatt, melyeket az épületgondnokság egyáltalán nem, vagy nem kellő időben küszöböl ki, — de egyetlen olyan jelentés sem érkeze t, hogy helyileg felelőssé lettek volna valakit a kár okozásáért, holott ezeknek háromnegyed része gondatlanságból, vétkes mulasztásból keletkezett.
Az épületkarbantartási h'telt szigorúan és kizárólag épület karbantartásra
kell fordítani. Sorozatos ellenőrzéssel és visszamenőlegesen meg fogjuk állapítani.
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hogy hol fordították azt más célra, rendszerint dekorálásra, vagy egyébként tilos,
luxus igényekre. Ugyanígy az épületkezelő szakszemélyzetet az ingatlanok karbantartásával kell foglalkoztatni, nem pedig — mint igen gyakori eset — alárendelt. feladatát egyáltalán nem képező munkara. IIveitek pl. érkező anyagok befuvarozása, szalmazsákok megtömése, stb. .(megtörtént esetek).
Az eredeti rendeltetésére fordított karbantartási hitel és eredeti hivatásának clö épük-tkezelő személyzet együttesen van hivatva az elöljáróban
emiitett
nngv an>agi veszteségeket elhárítani és az alakulatok életét zavaró ingatlan hiányosságokat kiküszöbölni.
Végül, de nem utolsó sorban felhívjuk a bajtársak figyelmét az oly aktuális szénproblémára! Magunk részéről háromféleképpen tudjuk és vagyunk kő
telesek támogatni bányászaink hősi küzdelmét:
1. észszerű fűtéssel; kerüljük a meggondolás nélküli, nagy pazarlással járó
állandó fülest, mely sokszor nincs tekintettel a külső hőmérsékletre. A helyiségekben, rendeltetésűk szerint 15—18 °-os melegséggel elégedjünk meg. Nem állandóan használt helyiségekben szakaszosan fűtsünk.
2. Helyezzük karba a hiányos, torö t, szimpla üvegezésű elvetemedett ajtókat, abiakokat, — ne fütsiik az utcát!
3. Szakszerűen kezeljük a szénkészletét, hogy minimálisra csökkentsük az
elporlást éN figyeljünk ara, hogy re rakjunk el porosodott, vagy egész apró morzsaszenet a tíiztérre, mert az kereszTil hullik a rostéivon és a hamuba keveredve
kárbavész Ez ellen a szén kirostálásával védekezzünk. Kisebb mennyiség esetén
megnedvesítve és papírba csomagolva rakható a tűzre, mikor az jól elég, — nagyobb mennyiség esetén jelentsük, hogy az illetékes szervek az elszállításról gondoskodni tudjanak, mert az ilyen por, morzsaszén briketgyártásra, vagy egyeb
célra még felhasználható.
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Nem túlzás az a megállapítás, hogy az alosztály szolgálatvezető az alosztályparancsnok jobbkeze. Ahhoz, hogy a szolgálatvezető az alosztályparancsnoknak
valóban a jobbkeze legyen, képezzük is ki annyira, hogy bármilyen körülmények
között is, távollétében helyettesíteni tudja az alosztályparancsnokot.
Néphadseregünk fejlődése megköveteli, hogy a tiszthelyetteseken kívül tisztest,
esetleg honvédet osszunk be a felelős és igen széleskörű beosztásba. Hogy e felelősségteljes beosztásban meg tudják állni becsülettel a helyüket, törődjünk velük és
fordilsunk gondot a továbbképzésiikre.
Gyakran hallunk olyan kijelentéseket a fiatal szolgálatvezetőktől, hogy még
ezt nem tudom, még ezt sem láttam, nem hallottam stb.
A szolgálatvezetők munkáját sokan leértékelik. Pedig a dolgozó népünk által
kezünkbe adott sok-sok verejtékes munka árán előállított anyag, felszerelés nagyrészét éppen a szolgálatvezető ápolja, javítja. Az anyag élettartamának idejét is
így a szolgálatvezető szabja meg.
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A szolgálatvezetők képzésénél az alábbi módszert alkalmaztam, mely igen
jó eredményt hozott.
Időközönként — kb. 2—3 hetenként — szolgálatvezetői értekezletet hívtam össze, melyen az alakulat összes szolgálatvezetője részt vett. Elrendeltem,
hogy minden szolgálatvezető egy-egy különböző anyagot hozzon mogával.
Például:
1. szolgálatvezető: 1 drb. erdei fűrészt.
2. szolgálatvezető: 1 drb. drótvágó ollót.
3. szolgálatvezető: 1 drb. rajlámpát.
4. szolgálatvezető: 1 drb. nyújtott töltetet.
5. szolgálatvezető: 1 drb. kézi fűrészt.
6. szolgálatvezető: 1 drb. kézi baltát.
7. szolgálatvezető: I drb. csákánybaltát.
8. szolgálatvezető: 1 drb. lőrésrobbanlót.
9. szolgálatvezető: 1 drb. kis burkoló hálót.
Ha negyven szolgálatvezető van az alakulatnál, akkor mind a negyvennel
hozassunk más és más anyagot. Így az alakulat készletében lévő valamennyi felszerelési tárgyból lesz egy-egy darab az értekezleten.*
Az értekezlet ne legyen hosszabb 2—3 óránál és tanteremben vagy más tágas helyiségben legven. Egy nagy legénységi asztal legyen a term közegén vagy
jól látható helyen. Erre rakjuk rá egymásmellé a szolgálatvezetők által hozott különböző lelszerelést. Az előadó minden anyagot külön-külön ismertessen a szolgálatvezetők előtt. Utána ezt kérdezze vissza a szolgálatvezetőktől.
Például: Az előadó vegyen a kezébe 1 drb. lőrésrobbantót.
Mi ennek a neve? Tóth tizedes.
Amikor minden anyag nevét megtanulták, utána röviden ismertesse, hogy
melyiket mire használják, hogyan kell helyesen kezelni, tárolni stb. így a szolgálatvezetők előtt minden anyag ismeretessé válik, mindegyiket rendeltetés szerint
használják fel.
Mennyiben könnyítsük meg az alosztályparancsnok munkáját és mennyiben
segítsük elő a kiképzést?
Például: Holnap foglalkozás: lövésszakasz támadásban. Az alosztályparancsnok előző nap délután kiadja a parancsot a szolgálatvezetőknek. Reggel 9.50
h-ia az első rajt, mint robbantó csoportot szerelje fel nyújtott töltettel, gyakorló robbanó faszelencével, drótvágó ollóval stb.
Ha a szolgálatvezető rendszeresen részt vett az értekezleten, biztosan nem
okozott neki nehézséget e parancs végrehajtása.
Néhány szóval szeretnék még az alosztály raktárról is beszélni. Milyen módszerekkel próbáljunk csinos, Ízléses, tiszta és egyöntetű raktárképet kialakittatni.
Rendezzünk be egy mintaraktárt. Az első értekezlet után az összes szolgálatvezetőt vigvük be a 'raktárba. Böveri hagyjunk időt, alaposan nézegessük meg a mintaraktárt. Ajánlatos e minta-raktár megszervezésénél személyesen is közreműködni.
Az anyag helyes csoportosítására nagy gondot fordítsunk.
Külön állványrészen legyen a zubbony, nadrág, ing, hiradó, műszaki, vegyiharc stb. anvag.
Ezek után a szolgálatvezetőkben onkent adódik a versenyszellem kialakulása.
Mindegyik olyan raktárt akar, mint amilyent látott.
A következő értekezlet keretén belül meglepetésszerűen nézzünk meg egy
másik raktárt, szintén az összes jelenlevő szolgálatvezetővel együtt. A több szem,
többet fog látni. A talált hibákat hozzuk felszínre, hogy a szolgálatvezetők konkréten lássák, milyen hibák adódnak a raktárban. Közben egy-egy szolgálatvezetőt
kérdezzünk meg. hogy milyen hibákat vett észre.
A leírt néhány módszertani mozzanat nagy lépésben fejleszti a fiatal, katonai tapasztalattal nem rendelkező szolgálatvezetőket. Legyünk segítségükre, hogy
minél rövidebb időn belül a helyes anyaggazdálkodás s anyagismeret birtokában
a dolgozó népünktől kapott értékes anyagot a lehető legjobban tudják felhasználni.
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(A hadműveleti iratok alapján.)

A franciák szeretik az 1914. évi marnei csatát „le miracle de la
Marne"-nak, a „marnei csodának" nevezni. Mikor már úgy látszott, hogy
a győzelmes német hadak minden ellenállást elsöpörve rövidesen elfoglalják
Parist, mikor a francia hadsereg már minden eresztékében recsegett-ropogott,
Jöttre tábornok, a francia főparancsnok Gallieni tábornok tanácsára kétségbeesett ellentámadást rendelt el, s megtörtént a „csoda". Az ellentámadásból keletkezett marnei csatában a németeket visszavetették, az egész, több mint négyéves háború tartamára megállították, s végül is döntőleg megverték.
A Magyar Tanácsköztársaság
1919. évi háborújában is van egy
„csoda", a miskolci ütközet, amelyet sokkal több joggal nevezhetünk „miskolci
csodának", mint a marnei csatát. A francia hadsereg ugyanis, hd megtépve is,
ha visszavonulóban is de a csatát megelőző napokban megvolt, a magyar
Vörös Hadsereg azonban egy-két héttel az ütközet előtt még jjapiroson sem
volt meg. Stromfeld ezredes, a Vörös Hadsereg kiváló vezérkari főnöke ugyanis
a cseh, de főleg a román támadás és annak nyomában járó^lenforradalmi
megmozdulások következtében jóformán teljesen összeomlott es megsemmisült hadsereg újjászervezésére, a Vörös Hadsereg felállítására csak május 8-án
adta ki az első intézkedést és a fiatal Vörös Hadsereg már 12 nap múlva, május 20-án Miskolcnál fényes győzelmet aratott. Ezzel megteremtette a lehetőségét annak, hogy új hadművelet induljon meg, amely szétpattantotta az országot
övező ellenséges gyűrűt, felszabadította Észak-Magyarország nagv részét és megcsillogtatta az orosz Vörös Hadsereggel való egyesülés lehetőségét.
Ezzel a tanulmánnyal egyik célunk a miskolci ütközet katona-politikai
előzményeinek és magának az ütközetnek a leírása. A másik az, hogy eleget tegyünk a Rákosi Mátyás elvtárs által kitűzött feladatnak, amely szerint „a magyar kommunista mozgalom becsületbeli tartozása, hogy a kommün emlékét
. megszabadítsa attól a mocsoktól és rágalomtól, melyet az ellenforradalom olv
szívósan szórt rá".
Az osztrák -magyar haderő 1918 őszén az olasz hadszíntéren összeomlott.
A Budapesten október 31-én kitört őszirózsás polgári demokratikus forradalom teljesen pacifista alapon állott, nem szervezett hadsereget, s minden
ellenállás nélkül tűrte, hogy a cseh, román és jugoszláv imperialisták elfoglalják
az ország területének nagyrészét. Az 1919. március 21-én megalakult kommunista Forradalmi Kormányzótanács álláspontja ezzel szöges ellentétben állott,
azonnal megkezdte a Magyar Vörös Hadsereg szervezését és elhatározta, hogy
az imperialista rabló hadseregek további előnyomulásának fegyverrel áll ellen.
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Ez az előnyomulás nem váratott magára sokáig. A román támadás az
erdélyi határról április 16-án megindult; a jóformán egyetlen komolyabb erő,
a Székely Hadosztály, elárulta a forradalom ügyét. Parancsnoka, Kratochvill
ezredes, tárgyalásokba bocsátkozott az ellenséggel s bár azok lealázó feltételeket szabtak, hadosztálya nagy részét azzal, hogy a románok mindenkit hazabocsátanak falujába, rábírta arra, hogy tegyék le a fegyvert. A fiatal Magyar
Vörös Hadsereg még szervezetlen volt és igen nagy kezdeti nehézségekkel küzdött. Nem volt egységes harctéri vezetés, eddig a Hadügyminisztérium szobájából vezették a harcokat. Az előnyomuló románok április 30-án elérték a Ti
szát és — a következőket Rákosi Mátyás elvtárs védőbeszédéből idézzük „ugyanekkor a szerbek és franciák elfoglalták Makót, Hódmezővásárhelyt,
a csehek is támadásba mentek át, É^zak-Magyarország jelentékeny részét elfog
falták és egyesültek a román haderőkkel... A szociáldemokraták fel akarták
használni a helyzetet a kommün likvidálására és már kész tervvel jöttek, amelynek egyik része végre is volt hajtva, mert Böhm kiadta a parancsot, hogy szün
tessük be a harcot. A szociáldemokrata párt jobbszárnyának és centrumának
az volt a fixa ideája, hogy a proletárdiktatúrát vissza lehet csinálni és lehet
kezdeni elölről... Ha a kommunista párt sarkára nem áll . . . m á j u s 2-án vége
is lett volna a magvar proletárdiktatúrának".
A kommunisták azonban sarkukra álltak, délutánra összehívták a munkástanácsot, amely előtt minden kendözés nélkül ismertették a sötét helyzetet.
Ismét idézünk az ott elhangzott beszámolóból: „menekülő, gyáván szaladó csapatok, teljesen szétzüllött hordák, melyek csak fosztogatni tudnak... megadják
magi kat, de nem a románoknak, hanem a letargiának... veszélyeztetnék Budapestet, ha meg nem tennénk velük szemben az intézkedéseket". Aztán feltettek
a kérdést, a gyűlés válasszon a proletárdiktatúráról való lemondás, vagy a harc
között, amely lehet, hogy a Wiénerneustadtig való visszavonulással jár, de dicsőséges lesz. A gyűlés túlnyomó többsége a harcot választotta, s határozatának megfelelően már másnap megkezdték 18 munkászászlóalj mozgósítását
a budapesti gyárakban.
A franciáknak, akik a magyar ügyben való eljárásra az entente-tól teljhatalmat kaptak, az volt a meggyőződésük, hogy a proletárdiktatúra úgyis ma
gától összeomlik, ezért a románokat megállították a Tiszánál; a csehek is egyelőre beszüntették az előnyomulásukat s nem mozdultak délen sem az entente
erők. A forradalom, — ahogy Lenin mondotta, — lélekzethez jutott.
A hadműveleti szünetet a hadügyi népbiztosság és a hadseregparancsnokság alaposan kihasználta. Az eddigi Keleti Hadsereg Parancsnokság 6-án
este átvette a vezetést az ország egész területén hadműveleti alkalmazásra kész
csapatok felett és Stromfeld ezredes már május 8-án rendelkezett a hadsereg
újjászervezésére. Meghatározta a gyalogság, lovasság, tüzérség és- a többi fegyvernem hadrendjét, magasabb kötelékekbe osztotta be a mnnkás- és nemzetközi
zászlóaljakat, elrendelte az anyagi felszerelést s kitűzte a határidőt/hogy mindennek egy héten belül, május 15-én készen kell lennie. Helyre kellett ez alatt
az idő alatt állítani a csapatok fegyelmét is, fokozni kellett a kiképzést, Stromfeld kilátásba helyezte, hogy már 16-án repülőbizottságok ellenőrzik a végrehajtást, azt, hogy ezeket a szinte emberfeletti követelményeket hogyan hajtotta
végre a magyar munkásosztály, a magyar dolgozók.
Stromfeld a hadsereget három hadtestbe és két önálló hadosztályba szer
vezte; hadtestparancsnokokká népbiztosokat nevezett ki, a többi parancsnoki állást régi hivatásos tisztekkel töltötte be, akik mellett politikai megbízottak működtek. A politikai megbízott fő feladata az ellenőrzés és a fegyelem megszilárdítása volt, éppen úgv, mint az orosz polgárháborúban. (Lásd: 1. sz. vázlatot.)
Az 1. hadtestparancsnokság Cegléden-állomásozott, parancsnoka Vágó
Béla népbiztos volt. A hadtest feladata a Duna-Tisza közti szerb-francia és
a Tisza menti román arcvonal védelme.
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Az 1. hadtest arcvonalához Szolnoktól északra csatlakozott az 5. hadosztály. Parancsnoka Szakáll Kálmán ezredes, a parancsnokság állomáshelye Füzesabony volt. A hadosztály feladata a Tisza-vonal, valamint a Tisza és Pétervásár
közötti arcvonal védelme volt.
Az 5. hadosztályhoz nyugatról csatlakozó 3. hadosztály az Ipoly torkolatig
tartotta a frontot. Parancsnoka Ferjencsik Ottó ezredes, a parancsnokság állomáshelye Aszód volt.
A 2. hadtestparancsnokság Székesfehérvárott állomásozott, a hadtest feladata északon a Dunavonal, nyugaton az osztrák határ, délen a szerb demarkációs vonal megfigyelése volt egész a Dunáig.
A 3. hadtest, melynek parancsnoka Landler Jenő népbiztos volt, Aszód környékén gyülekezett, egyelőre mint tartalék; ebbe tartoztak az újonnan felállított
munkás alakulatok, ez volt a legerősebb, legütőképesebb hadtest, melynek a hadseregparancsnokság döntő szerepet szánt. (A május 2.-iki határozatnak megfelelően már 5-én éjjel Budapestről elindult az első hét munkászászlóalj, amelyet
8-án újabb négy követett.)
Mivel a fegyverszüneti egyezményt semmibe véve a csehek is megindultak
a demarkációs vonalról dél felé és el akarták foglalni a megmaradt ország
egyetlen komoly teljesítőképességű szénvidékét, Salgótarjánt, a 3. hadtest kötelékébe tartozó 6. hadosztály azt a parancsot kapta, hogy Kisterenye környékén vonuljon fel, törjön előre Losonc irányába és foglalja vissza a demarkációs vonalat.
Rendkívüli dolog! A hónap első napján a hadsereg még teljesen szétzüllött állapotban volt s 10-én egyik hadosztálya már támadásra kapott parancsot!
Ugyanakkor hirek érkeztek arról, hogy az entente seregek Szeged és Zágráb környékén hétről-hétre erősödnek és megbízható hirek mutattak arra, hogy
támadásuk küszöbön áll.
Stromfeld ezredes 10-én így ítélte meg a helyzetet: „Az általános külpolitikai helyzet, valamint az ellenségről beérkezett hirek lehetségessé teszik,
hogy az ellenséges csapatok általában dél felől az előnyomulást a legközelebbi
napokban (május 12-én?) megkezdik. A hadseregparancsnokság szándéka ebben
az esetben az összes rendelkezésre álló erők egységes felvonultatása és az ellenség támadólagos megverése. Ez a cél az összpontosított erők gyors felvonulását követeli meg, mert elsősorban a meglepetés sikerére kell számítani",
i
Az volt a terve, hogy a felvonulási körletbe, Kecskemét környékére naponta 24 száztengelyes vonat szállítja a csapatokat éspedig elsőlépcsőben a 3.
(Landler) hadtestparancsnokságot, az 1. (kilenc zászlóalj) és a 4. (tizennégy
zászlóalj) vörös hadosztályt.
A 6. hadosztály sikeresen végrehajtotta a Salgótarján védelmét célzó támadást. A hadosztály sikeres támadása eredményeképpen a csehek a demarkákációs vonal, Losonc-Fülek felé hátráltak.
Időközben állandóan folyt az új hadsereg felállítása, erősítése. Egyik
munkászászlóaljat a másik után szerelték fel, s gyorsan a hadrakelt sereghez
szállították, ahol ezred
illetve dandárhadosztály kötelékbe vonták őket össze.
Elosztották a hadianyagot, megszervezték a tüzérséget és a többi fegyvernemet,
állandó gyakorlatozással emelték a kiképzés színvonalát. A katonatanácsokat
feloszlatták, helyükbe a később jól bevált politikai megbízotti intézményt állították. A politikai megbízottak hatáskörét pontosan körvonalazták. Ezek és
a parancsnokok kitűnő összműködése megszilárdította a meglazult fegyelmet.
Stromfeld ezredes 11-én a helyzet után érdeklődő Forradalmi Kormányzótanácsnak már a kővetkezőket jelenthette: „nyolc hadosztályunk van, ebből öt
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a demarkációs vonalakon, három pedig Hatvan környékén tartalékban; utóbbiak
a legjobban felszerelt, legfegyelmezettebb, legmegbízhatóbb erők.
Gyalogságuk
zömét a munkásaiakulatok képezik. Ami az ellenséget illeti az a demarkációs
vonalakon velünk mindenütt legalább egyformán erős, de tartalékai erősebbek:
Zágrábtól északra legalább három entente hadosztály, a Duna-Tisza között pedig három entente és két gyenge szerb hadosztály áll tartalékban. A románoknak csak egy hadosztályuk van a második lépcsőben. A jelek arra mutatnak,
hogy az entente rövidesen támadni fog; a Magyar Tanácsköztársaságnak tehát
létérdeke, hogy a szovjet erők Kolomeából Stryjen át Csap felé törjenek elő,
s a magyar csapatokat legálább a román fronton tehermentesítsék".
A Forradalmi Kormányzótanács ezt a kérést továbbította a Szovjet Hadvezetőséghez, mely — noha akkor a fiatal szovjet állam élet-halálharcát vívta
— igyekezett is annak eleget tenni. A szovjet csapatok megkísérelték az átkelést a Dnyeszteren, de a túlerővel szemben a támadást nem koronázta siker.
A Magyar Tanácsköztársaság a nyomasztó túlerővel szemben magára maradt.
Éppen ezért Stromfeld ezredes május 12-én elrendelte a sikeresen haladó
6. hadosztálynak, hogy előnyomulását a demarkációs vonalon (Ajnácskő-FülekRapp) túl ne folytassa. (Lásd 1. sz. vázlat.)
Május 13-tól 18-ig az ellenséges helyzet csak annyiban változott, hogy
a csehek megszállták Feledet és Balogfalvát, Miskolctól délkeletre pedig román
járőröket észleltek, ami azt jelentette, hogy a csehek és románok már közvetlen
összeköttetésben vannak egymással. A gyűrű bezárult.
A Magyar Vörös Hadsereg újjászervezése lázas erővel folyt tovább. Lovak hiánya miatt a hadosztályok szállító oszlopait nem tudták országos járművekből összeállítani, ezért a hadseregparancsnokság mozgó élelem- és lőszervonatokat létesített vasúti kocsikból, ügy tervezték, hogy ezeket olyan közel
viszik majd a csatatérhez, hogy a csapatok közvetlenül onnan vételezhetnek fel.
A sereg jóformán óráról-órára szaporodott; de nemcsak szaporodott, hanem
úgy a demarkác:ós vonalon álló 50 zászlóaljnak, mint a tartalékban álló 36
zászlóaljnak és 24 ütegnek ütőképessége, harckészsége is napról-napra emelkedett. A hadseregparancsnokság számítása szerint az átszervezés teljes befejeztével hatalmas erő, 110 zászlóalj és 60 üteg áll rendelkezésre. Ebből két új hadosztályra is tellett, az egyik hadosztály felállítását május 24-ére, a másikét
31-ére tervezték. Ezzel az erővel a Tanácsköztársaság már a siker reményében vehette fel a küzdelmet az ellenséggel szemben.
Stromfeld ezredes ez alatt az idő alatt a hadmüveleteket illetőleg teljes elhatározásra jutott. Elhatározását a Forradalmi Kormányzótanács is jóváhagyta. Mivel az entente erők várt támadása 15-én még mindig nem következett
be, Stromfeld úgy határozott, hogy a fegyverszüneti egyezményt semmibe sem
vevő cseheket Miskolc környékén Ls visszaűzi a demarkációs vonalra de erőket
tart kéznél a dél felől még mindig várható entente támadás elhárítására. Ügy
tervezte, hogy Miskolcot és környékét erélyes támadással a Landler vezette 3
hadtest foglalja vissza, az l. és 5. hadosztállyal. Az 5. hadosztály a helyszínen
volt, az 1. hadosztályt pedig — mely háromnegyedrészben mtnkáscsapatokból
állt és Vámosgyörk-Aszód körzetben gyülekezett, — meglepetésszerűen, gyorsan szándékozta Miskolc környékére vetni, ami a nagy teljesítőképességű
Budapest—Miskolc-i vasútvonalon lehetséges is volt.
A hadművelet rendkívül gyors előkészítésére jellemző, hogy az 1. hadosztály parancsnoka, Kerekes alezredes* csak május 12-én vette át az 1. hadosztály parancsnokságát
13-án és 14-én nagy gyorsasággal megszemlélte
* A Horthy korszak megfosztotta rangjától, a demokrácia
tette elő.
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a hadosztály gyalogságát és amennyire lehetett, megismerkedett alparancsnokaival, 15-én megkapta a szállítási parancsot, 16-án 14 órakor már indult is
a hadosztály első szerelvénye, 17-én délután a vasúti szállítás már befejezést
nyert, 18-án délig a csapatok megérkeztek elhelyezési körleteikbe, ahonnan
20-án már meg is kezdődött a támadás.
17-én olyan megbízhatónak látszó hirek futottak be a hadseregparancsnokságra, hogy az jónak látta elrendelni a 6. hadosztálynak Kecskemét környékére való szállítását, mert az entente seregek támadása Szeged irányából valószínűnek látszott. Stromfeld ezredes azonban ennek dacára sem ejtette el a Miskolc vissza f oglalását célzó támadás gondolatát. A hadseregparancsnokság támadási parancsa a 3. hadtest részére május 15-én úgy szólt, hogy az 1. hadosztállyal Kisgyőr-Borsodnvék körletből (lásd 2. sz. vázlat) 19-én kezdje meg
a támadó előnyomulást Miskolc felé. A hadseregparancsnokság közölte a hadtestparancsnoksággal, hogy Miskolc körletében Zenkone olasz tábornok parancsnoksága alatt kb. 8 zászlóalj és 3 üteg yan, de lehetséges, hogy Szikszó környékén még két-három zászlóalj áll. A támadás gyors és meglepetésszerű végrehajtása céljából a hadseregparancsnokság elrendelte, hogy az 1. hadosztály
csapatai minél előbb gyülekezzenek Emőd-Harsány-Vatta körzetben és úgy csoportosuljanak, hogy zömmel Harsány-Miskolc, részekkel pedig Mályi-Kistokaj
irányában az' előnyomulást május 19-én megkezdhessék. A fe'adat sikeres keresziülvitele után a hadosztálynak egyelőre a Sajó-Hernád-Szlkszó-Sajószentpéter-Bélapátfalva vonalat kell biztosítani.
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A 3. hadtestparancsnokság 17-én úgy intézkedett, (lásd 1. sz. vázlatot),
hogy az 1. hadosztály, melynek alárendelte a 10. dandárt és az 5. hadosztálynak Cserépfalva területén levő két zászlóalját is, foglalja vissza Miskolcot. Az
5. hadosztálynak Füzesabonytól északra álló erői (7 zászlóalj 2 üteg, 1 páncélvonat) már 19-én nyomuljanak elő, foglalják el Bélapátfalvát és vezessék be a felderítést Borsodnádasdra és Szilvásváradra. Miskolc visszafoglalása után az 5.
hadosztály általános iránnyal Putnok felé folytassa az előnyomulást, majd biztosítsa a Sajó vonalát Sajókazinc és Hanva között. Az 1. hadosztálynak a hadtestparancsnokság elrendelte, hogy Miskolc elfoglalása után előnyomulását kisebb erőkkel Sajószentpéterig folytassa, Miskolc keleti irányából való biztosítása céljából egy különítmény szállja meg Ongát, s az rendeljen ki erős biztosító egységet Szikszóra. A hadosztály ezenkívül biztosítsa a Sajó vonalát Sajókazincig. A hadosztály zöme gyülekezzék Miskolc-Diósgyőr-Harsány-Emőd körzetben. A 39. ezredet Besenyőre, illetve Mezőkövesdre hadtesttartaléknak vonta'
előre.
Az 1. hadositály parancsnoka, Kerekes alezredes a támadás kezdetének
24 órával való elhalasztását javasolta, mert alig ismert és gyakorlatlan alparancsnokaival a támadás lefolyását a helyszínen alaposan meg akarta beszélni
A halasztásba a hadseregparancsnokság bele is egyezett, így Kerekes alezredes
19-én alparancsnokaival a támadás részleteit a helyszínen alaposan megbeszélte, megszervezte a felderítést és harcelőkészítést, szóval a támadást alapo
san előkészítette.
A hadosztályba szervezetszerüleg a 32. dandár (a 32. gyalog- és a 7.
munkásezred), a 31. dandár, (a 8. munkás- és 9. munkásezred) és 11 üteg tar
tozott.
A hadosztályparancsnokság támadó intézkedése ismertette a 2. számú
vázlaton feltüntetett ellenséges helyzetet. A hadosztályparancsnok a támadás
közelebbi céljaként Mályi község gyors lerohanását határozta meg. Az intézkedés szerint a 7. munkásezrednek egy zászlóaljjal arcban, egy zászlóaljjal
a vasúti töltés mentén oldalban kellett támadnia Mályira. A 32. dandárparancsnokságnak ezt a támadást Borsodnyék környékéről két üteggel kellett támogatnia, páncélyonatával pedig Miskolcra előre törnie.
A 8/II. és III. zászlóaljnak Aranyosról 7 h-kor kellett indulnia és
a Mályin lévő ellenséget nyugat felől oldalba és hátba támadnia.
A 9. munkásezrednek a Vattán elhelyezett tüzérségével együtt 7 h-kor
kellett indulni Harsányból a Miskolc-i műúton.
A 32. gyalogezrednek 6 h-kor kellett indulnia Ernődről, követve a har
sányi oszlopot (9. munkásezred és a tüzérség).
A hadosztálynak a vázlaton szaggatottan jelzett vonalból 9 h-kor Miskolc felé a következő csoportosításban kellett előretörnie (második mozzanat):
A 32. dandár (a 32. gyalog- és a 7. munkásezred, 2 üteg és a páncélvonat) a Hejőpataktól keletre lévő területen, általános iránya Kistokaj-Szirma.
A 31. dandár a 8/11. és III. zászlóaljjal az Avas hegyre 9. ezredével
a Magas hegyre. A dandárnak 4 üteget rendeltek alá.
Tartalék a műúton a 32. gyalogezred.
A 10. dandárnak a Tisza és Sajó vonal további biztosítása mellett 9 h
kor kellett indulnia Önöd északi kijáratától és Sajópetri, CJj Jenke pusztán át
jobbra lépcsőzve kellett előnyomulnia; feladata volt: a hadosztály támadását
jobbról biztosítani.
A hadosztály balszárnyát a 8/1. zászlóalj és egy üteggel biztosította.
A zászlóalj Kisgyőrről Nagykőmázsán át 7 h-kor indult és azt a parancsot
kapta, hogy ha az ellenség a Miskolctól délre lévő magaslatokon harchoz fejlődik, azt támadja oldalba és hátba.
118.

A Cserépfalván elhelyezett két zászlóalj Alsóhámor felé támadt, külön
intézkedés szerint.
Lőszert a csapatok az Emőd-i vasútállomáson lévő lőszervonatból vételeztek fel.
A Miskolc elleni támadás május 20-án reggel a fenti terv szerint indult
meg. Mályi község rajtaütésszerű elfoglalása fényesen sikerült, a meglepetés
teljes volt és a csehek rövid harc után visszavonultak. A páncélvonat meglepetésszerűen már 10 h-kor befutott a miskolci pályaudvarra, ahol nagy zür-zavart
keltett.
A sikeres kezdet után azonban a támadási terület keleti részében, a nyílt
terepen az ellenséges géppuska- és tüzérségi tűz nagyon megnehezítette az előnyomulást és a csapatok komoly veszteségeket szenvedtek. Ennek, valamint
a Csaba és Tapolca területéről indított cseh ellentámadásnak ellenére azonban
a támadás
13 h-kor elérte üj-Jenke-puszta, Szirma, Görőmböly-Tapolca é9
a Diósgyőrtől délre fekvő Poklos-tető vonalát.
A munkásezredek dicsőséggel estek át a tűzkeresztségen, határtalan lelkesedéssel harcoltak és a tüzérség támogatása mellett az egész arcvonalon
meghátrálásra kényszerítették a cseheket. A munkásezredek 20-án este elérték
Miskolc déli szegélyét, majd másnap reggel bevonultak a városba.
A gyors előnyomulás, a súlyos harcokban való győzelem, a rendes étkezés elmaradása, a szabadban, az éppen elért harchelyzetben való éjjelezés
olyan teljesítmények voltak az alig pár napja együtt álló fiatal forradalmi csapatok részéről, melyek tapasztalt, harcedzett csapatnak i s becsületére váltak
volna.
A Miskolc-i csata a Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének győzelmével végződött. A miskolci csata május 20-ára nem fejeződött be, meri
a csehek és románok rövidesen kemény ellentámadást indítottak a városért, de
•ezekben a harcokban is győzedelmeskedett a vörös lobogó.
A miskolci győzelem után a Hadseregparancsnokság nem fukarkodott az
elismeréssel:
„Csak a legnagyobb elragadtatással és bámulattal adózhatunk minden
•dicséretet megérdemlő csapatainknak... Bámulatos ezeknek a proletároknak
vasfegyelme, bátorsága, nagyszerű magatartása, harckészsége és ami még ennél is fontosabb a tűz állásának az a biztonsága, amely mindenkit meglep,
aki ezeknél a csapatoknál az előnyomulást végigcsinálta." Majd: „A Landler
hadtest nagyszerű proletár katonái minden dicséretet felülmúló lendülettel el
foglalták Miskolcot. Az új Vörös Hadsereg nagyszerű proletár katonáinak ez
a sikere biztos záloga a jövő győzelmeinknek. A proletárság örök hálája illeti
meg önfeláldozóan harcoló vöröseinket..."
A Tanácsköztársaság dicsőséges Vörös Hadseregének nagyszerű haditettei, a Vörös Hadsereg katonáinak izzó hazaszeretete, az imperialista ellenség
iránti gyűlölete, a vörös katonák hősiessége és önfeláldozása szolgáljanak példaképül fiatal Néphadseregünk minden katonája számára.
Néphadseregünk minden egyes harcosa ismerje meg és tanulmányozza
dicső elődjének a Tanács-Magyarország Vörös Hadseregének történetét, szeresse,
ápolja hagyományait és ha ellenségeink, a világ békéjére törő imperialisták,
megtámadnák épülő szocialista hazánkat, harcoljanak olyan elszántan népünk
védelmében, ahogy a hős vörös katonák harcoltak.
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SZTÁLINGRÁDI

CSATA

(1942. VII. 17—1943. II. 2.)
Nyolc éve zajlott le a Volga nyugati partján Sztálingrád előterében,
majd magában a városban a második világháború egyik legnagyobb csatája.
A nagy háborúk történetében egyedülálló győzelmet aratott itt a sztálini
hadművészetei mesterien megvalósító Szovjet Hadsereg. Az itt aratott történelmi győzelem fényes ünnepe a sztálini hadvezetésnek, a nagy hadvezér
zseniális tervének és bölcs előrelátásának, az élenjáró szovjet haditudomány
tökéletességének.
Most, amikor az a feladatunk, hogy elsajátítsuk a sztálini haditudomány alapjait, a szocialista hadászat legfőbb elveit és azok ragyogó megvalósítását, nélkülözhetetlen számunkra ennek a csatának a megismerése.
C É L O K ÉS T E R V E K
Hitler hatalmas katonai sikerekkel akarta az általános
helyzetet
megszilárdítani, ú j tervet do'gozott ki, hogy célját, a Szovjet Hadsereg szétzúzását és ezzel a Szovjetunió megsemmisítését elérhesse. Terve az volt,
hogy délnyugati irányban elérve a Volgát, elszakítja a Szovjetunió központi
részeit a Kaukázustól, majd északi irányban támadva, tovább Moszkvát elszakítja a mögöttes területeitől s a várost elfoglalja, ezzel „kapitulációra"
kényszeríti a Szovjet Hadsereget.
A Szpvjetunió hadvezetése ezzel szemben az ország területének felszabadítását, a fasiszta területrablók megsemmisítését tűzte ki célul. Ehhez
terve az volt, hogy szívós elhárító harcokkal megtöri az ellenség támadó
erejét, majd döntő csapást mér az ellenséges főerőkre, figye'.embevéve azt,
hogy az időtényező kétségkívül a Szovjetuniónak kedvez s minden perc
erősödését, a fasiszta hadseregekkel szembeni fölényét emeli.
Értékelés.
A német terv levegőben lógó, megfelelő erő és eszköz hiányában megvalósíthatatlan utópia volt, mely imperialista, hódító, igazságtalan célokat
szolgált.
A szovjet terv az erők, eszközök és egyéb tényezők reális, objektív
értékelésén alapult, nemes, igazságos, felszabadító célt szolgálva.
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A fasiszta tervet a szovjet erők lebecsülése, a saját erők túlértékelése,
az erőtényezők figyelmen kívül hagyása, az időtényező teljesen helytelen
értékelése, a politikai és erkölcsi erők teljes semmibe vétele é6 az anyagi tényezők túlértékelése jellemezte.
A Sztálin-i terv reális volt, mert a magasfokú erkölcsi és politikai öntudaton, az erő és egyéb tényezők szigorú és tárgyilagos mérlegelésén alapult.
A tervek már magukban hordták a hadműveletek várható eredményét.
Ilyen körülmények között kezdődött el a Sztálingrád-i csata.
A SZTÁLINGRÁDI CSATA

LEFOLYASA.

A sztálingrádi csata, mely valójában a csaták és ütközetek egész
bonyolult sorát foglalja magába, négy főrészre osztható:
1. A szovjet erők védő hadműveletei a város előterében és a városban (1942 júl. 17—nov. 19.).
2. A szovjet erők támadása, a fasiszta erők bekerítése (1942. nov.
19—30.).
j
3. A bekerített erők felszabadítását célzó törekvések meghiúsítása
(1942 dec.).
4. A bekerített fasiszta hadsereg megsemmisítése (1943 jan. 10—
febr. 2.).
I. Védelmi hadműveletek.
Az első mozzanatot magát is két részre bonthatjuk:
a) mozgóvédelem a város előterében,
b) állóvédelem a városban.
A németek terve az volt, hogy két hadseregcsoporttal összpontosított
csapást mérnek a Donhoz vezető közlekedési utakat védő szovjet erők két
szárnyára s azokat bekerítve, átkelnek a Donon, majd megállás nélkül törnek e'őre Sztálingrádig. A két hadseregcsoportot a 6. és 4. páncélos hadsereg
egységei, 22 gyalogos, 4 páncélos és 3 gépesített hadosztály alkották. Ezenkívül a Richthofen légiflotta 900 repülőgéppel támogatta őket.
A szovjet csoportot a tartalékból e'őrehozotí 62. és 64. hadsereg egységei alkották, összesen 10 lövészhadosztállyal.
A Szovjet Hadsereg itt működő egységei tehát úgy számszerűleg,
mint támogató eszközök tekintetében jelentős mértékben hátrányban voltak
az ellenséggel szemben. Ennek ellenére hősies harcaikkal többször is eredeti
terveinek "megváltoztatására kényszerítették a német hadvezetőséget^ így
biztosították a védelem kiépítésére, megerősítésére s a tartalékok felvonultatására szükséges időt.
A fasiszták végeredményben az eredetileg tervezett két hét helyett
súlyos veszteségteljes támadások árán is csak 8 hét alatt értek el Sztálingrád külvárosáig anélkül, hogy az állandóan erőszakolt kéto'.da'i átkaro'ások sikerre! jártak volna. (1. sz. vázlat.) A szovjet erők hősiesen verték
vissza az ellenség minden csapását, de mindig idejében vonták ki magukat
a megsemmisítéssel fenyegető átkarolásból.
A város közvet'en megközelítő vonalaiért szeptember 3-án indult ík
meg a harcok. A Szovjet Csapatok itt már az állóvédelemre tértek át. Céljuk* az volt, hogy minden körülmények között megtartsák a várost, illetve
« vo'gai hídfőt, ezzel magukra vonják, továbbra is lekössék az ellenség főereiét, míg az időközben felvonuló hadászati tartalékok döntő ellentámadásra
indulnak majd a fasiszta erők ellen.
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Védelmi harcok a város előterében. 1942. VII. 17—IX. 3.

A Sztálingrádért folytatott harcok négy teljes hónapon keresztül tartottak. A fasiszták az időközben beérkezett csatlós csapatokkal együtt több
mint 50 hadosztály fölött rendelkeztek, tehát döntő fölényben voltak úgy léts z á m , fegyverzet, mint egyéb ,anyag (harckocsi, repülő, stb.) szempontjából
a védekező 62. hadsereg csapataival szemben.
A Szovjet Csapatok a város közvetlen környékén vívott harcokban
hatalmas veszteségeket okoztak az ellenségnek. Szeptember 13-án sikerült
ugyan a németeknek a várost teljesen körülzárni s Északon elérve a Volgát,
a 62. hadsereget elvágni a sztálingrádi arcvonal csapataitól, de ezt az eredményt 24.000 halott, 185 löveg és 200 harckocsi árán érték el.
Ekkor kezdődött meg teljességében a városért folyó harc. (2. sz. váz
lat.) A fasiszták 12 hadosztályból, 500 harckocsiból és 1435 lövegből két
hatalmas támadó csoportot alakítottak, melyeket 1000 repülőgép támogatott.
Naponta indították támadásaikat a németek az arcvonal különböző
szakaszain s négy alkalommal vezettek többnapig tartó általános támadást,
melyben 4—500 harckocsi támogatásával 10 hadosztály vett részt. A tüzérség több tízezer tonna lőszert, a légierők egymillió bombát használtak fel.
Hasonlóan nagy tevékenységet fejtett ki azonban a szovjet tüzérség
is. A hősiesen védekező 62. hadsereg sikeres elhárító harcainak eredménye-
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Allóvédelem a városban. Helyzel IX. 13—IX. 19.

Jkgjegyzós
Helyzeti*.is-ón
Német támadások

Helyzet xi.19-én

A német tárnaUdsok

X! végére kifulladtai/
védelembe estek, kezdeményezést a 62.
hds.ragadta meg.
2. sz. vázlat

képpen a fasiszták a városért vívott ütközetek két hónapja alatt több, mint
59.000 katonát és tisztet vesztettek halottakban, ezenkívül 525 harckocsit,
4071 géppuskát, 282 löveget és 380 gépkocsit.
A sztálingrádi csata elsőrésze november 19-ével, a Szovjet Hadsereg
ellentámadásának kezdetével fejeződött be.
összegezés. (A védelmi csata tanulságai.)
a) A jól megszervezett és helyesen végrehajtott védelem jelentősége
a korszerű támadó harceszközök fejlődése ellenére sem csökkent.
b) A támadó harceszközök hatásának és sebességének megfelelően
kell fokoznunk a védelem mélységét lépcsőzetesen kiépített állásokkal. Ezeket
az állásokat a fontosabb irányokban, ha csak kisebb erőkkel is, de meg kell
szállnunk.
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c) Nem kell félnünk az arcvonalnak áttörésétől. A feladat ilyenkor a
betörés szárnyain lévő ellenállási pontok szívós kézbentartása. A visszavonulásra kényszeritett csapatoknak is ezeket kell megerősíteni s nem szabad
a következő, amúgyis megszállva tartott védelmi vonalra visszahúzódniok.
Fel kell készülni a betört ellenséges erőknek a betörés szárnyai felőli leszakítására.
d) Erős páncélos támadások esetén fokozott szerep vár az erős hadműveleti tartalékokra, melyeket gépesített, harckocsi és páncéltörő egységekből állítunk össze.
e) A védelem mindig aktiv legyen.
f) A védelmi harcban előnyösen lehet kihasználni a helységeket, városokat. Ezeket kellő időben meg kell erősíteni.
II. SZOVJET TAMADAS, A FASISZTA ERÖK BEKERÍTÉSE.
1942 októberében Hitler egyik parancsában a következőket jelentette
ki:
„Az 1942. esztendő nyári és őszi hadműve'etei befejeződtek... Az
oroszok ereje az utolsó harcok eredményeképpen jelentős mértékben csökkent. Ezen a télen már nem lesznek képesek harcbavetni olyan erőket, mint
az elmúlt küzdelmekben tették."
Október végén a németek elvesztették a kezdeményezést. 50 hadosztály állt szemben a sztálingrádi 'arcvonalon a védő Szovjet Csapatokkai,
de nagyobb tartalékok nélkül.
1942 november 7-én mondott beszédében Sztálin elvtárs a következőket mondotta:
„A Szovjet Hadsereg ellenálló erejét az ellenség már saját bőrén tapasztalta. De még meg lógja ismerni a Szovjet Hadsereg megsemmisítő
csapásainak az erejét is."
Hitler nagyzoló kijelentései levegőben puffogó frázisok voltak. Sztálin
elvtárs megállapítása viszont a tényeken nyugodott. Beszédekor már befejezésfelé közeledtek azok az előkészületek, melyeket a Szovjet Hadsereg a
fasiszta erők szétverése céljából tett.
A hadműveletek alapelgondolása a Sztálingrád körzetében lévő német főcsoport kétoldalról összpontosított csapássa! történő bekerítése vo't.
Az egyik csapást a Don középső folyásának körzetéből, a másikat a
Sztá'ingrádtól délre fekvő tavak területéről tervezték* A két csoportnak Kalács körzetében kellett egyesülni s így a Don és a Volga közötti ellenséget
bekeríteni.
A támadást az északi csoport, melyet a doni arcvonal és a délnyugati
arcvonal egységei alkottak, november 19-én kezdte meg, míg a déli csoport,
melyet a Sztálingrád arcvonal csapataiból állítottak össze, november 20-án
lendült támadásba. (3. sz. vázlat.) Mindkét csoportnak már az első órákban
sikerült az áttörés.
November 23-án a két támadó csoport gyorsanmozgó egységei K a h c s
körzetében találkoztak s ezze! a német erőket bekerítették. A lövészcsapatok
gyorsan felzárkózva, megszilárdították az elért eredményeket s ezzel a bekerítés véglegessé vált.
A gyorsanmozgó egységek ugyanakkor a külső szárnyak biztosítása
céljából a délnyugati arcvonaltól a Csir folyóhoz, míg a sztálingrádi arcvonaltól az Axaj folyóhoz törtek előre.
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A novemberi szovjet támadás terve.

3. sz. vázlat

A szovjet erők ezzel a hadműveletek főfeladatait négy és f él nap
alatt végrehajtották. A német főerőket — 22 hadosztályt, harceszközeivel és
hadianyagával együtt — bekerítették. Ezenkívül megsemmisítettek 95.000
ellenséges katonát és tisztet, foglyulejtettek több mint 72.000 főt.
November 30-ig a Szovjet Csapatok szorosabbra vonták a gyűrűt a
németek körül és tökéletesen elszigetelték őket. A továbbiakban egé .zen
1943 január 10-ig az ellen a csoport ellen csak korlátozott célú hadműveleteket hajtottak végre. A főerőket arra használták fel, hogy a külső arcvonalat megerősítsék és ezzel eleve megakadályozták az ellenségnek minden olyan kísérletét, mely a bekerített csoport kiszabadítására irányul.
összegezés. (A támadó csata tanulságai.)
a) „ A főcsapás irányának meghatározása a hadmüveletek jellegén ük
meghatározását jelenti s majdnem biztosan előre eldönti a háború egész
sorsát."
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1923-ban írta Sztálin elvtárs ezeket a sorokat. Helyességét a sztálingrádi csata is,bebizonyította.
b) A főcsapást, az ellenség érzékeny szakaszainak, arcvonalainak
áttörése után a főerőkre kell mérni.
c) A főcsapás irányának meghatározásához, az időpont helyes megválasztásához nélkülözhetetlenek az aktív, támadólagos felderítéssel szerzett adatok.
d) Az aktiv védelem, mely felőrli az ellenség támadó erejét, megkönnyíti a csapás végrehajtását.
e) A hadműveletek sikerét nagymértékben biztosítja az ellenség meglepése.
f) Az ellenséggel való közvetlen érintkezés esetén, amikor nincsenek,
nyilt szárnyak, a támadó hadművelet első lépése az arcvonal áttörése.
g) A csata sikere nemcsak a túlerőtől függ, hanem a művészettől is,
mely a döntő fölényt a főcsapások irányában hozza létre és ezt a rendelkezésre álló erők célszerű mozgatásával, a hadműveletek merészségével és
mesteri felépítésével kapcsolja össze.
(II.

A FASISZTA

FELSZABADÍTÓ

KÍSÉRLETEK

VISSZAVERÉSE.

A német hadvezetőség a háború továbbfolytatására vonatkozó terveit
Sztálingrád birtoklására alapozta. Ezért a bekerített Paulus vezérezredes
parancsnoksága alatt álló csoportnak azt a feladatot adta, hogy minden körülmények között tartson ki, ugyanakkor Formoszin és Kotelnikovo körzetében összpontosította összes feltalálható tartalékait. (Még Franciaországból
a megszálló csapatok közül is hoztak ide hadosztályokat.)
Tervük az volt, hogy a két csoport Kalács—Marinevka irányábars
végrehajtott csapásával felnyitják a bekerítőgyűrűt s egyesülve Paulus hadosztályaival, megsemmisítik a bekerítést végrehajtó szovjet erőket. (4. sz.
vázlat.)
A szovjet hadvezetőség idejében tudomást szerzett a csapatösszevonásokról s a fasiszta kísérletek megelőzésére december 16-án nagy támadást
kezdett. December 30-ra a szovjet egységek már Kontenirovka, Miilerovó
és Morozovszkij körzetébe jutottak. Ezzel lekötötték az ellentámadásra öszszegyűjött hadosztályokat, azokat harcrakényszerítették, többet bekerítettek
és megsemmisítettek. A délnyugati arcvonal ezen sikeres hadművelete az
ellenséget véglegesen megfosztotta attól a lehetőségtől, hogy a Don középsa
folyásától segítségére siethessen a Sztálingrád körzetben bekerített 6. és 4.
német hadseregnek.
A másik csoport Mannstein vezetésével december 12-én kemény és
elkeseredett harcok után visszavonulásra kényszerítette a Szovjet Csapatokat.
előbb az Axaj, később a Müskova folyó partjára. A támadás lendület? azonban lelassult a Szovjet Csapatok hősies ellenállásán. Eközben éreztetni kezdte
hatását a Millerovo, Morozovszkij körzetig előrejutott szovjet támadás is.
Ezért a német hadvezetőség a támadás félbeszakítására s más helyen való
megindítására határozta el magát.
A beérkezett szovjet gárdaalakulatok azonban december 24-én támadásba kezdtek a Mannstein-csoport ellen s ezt rövid harc után megfutamították.
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A tormoszini és kotelnikovoi német csapatok összevonása, valamint a némel
kísérletek a bekerített csoport felszabadítására.

4. sz. vázlat

Ezzel a német hadvezetőség utolsó eszközét is elvesztette ahhoz,
hogy a bekerített Pau'.us-csoportot felszabadítsa. Hozzájárult ehhez m é g az
is, hogy a Szovjet Csapatok támadása a német arcvonal és ia bekerített csapatok arcvonala közti távolságot úgy megnövelte, hogy eleve reménytelenné
tettek minden gyengébb erőkkel indítandó felszabadí'.ási kísérletet.
összegezés. (A német felszabadítási kísérletek megakadályozásának
tanulságai.)
A csata ezen időszakából levonható legnagyobb tanulság az, hogy
e
gy-egy hadművelet tervezésénél gondolni kell az ellenség várható ellenrendszabályaira s éppen ezért hadműveleteink végrehajtását minden esetben
biztosítani kell.
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Másik tanulság az, amit már egy alkalommal ebben a csatában tapasztaltunk: a főcsapás irányának helyes megválasztása, következetes végrehajtása döntő jelentőségű a csata győzelmes megvívása, sőt az egész háború szempontjából.
IV. A BEKERÍTETT FASISZTA H A D S E R E G

MEGSEMMISÍTÉSE.

A német felszabadításl kísérletek meghiúsítása után a Vörös Hadsereg Legfőbb Főparancsnoksága 1943. január 8-án ultimátumot küldött Paulus vezérezredesnek a bekerített fasiszta erők parancsnokának. Ebben felszólítják a német csapatokat, hogy tegyék .le a fegyvert. Ugyanakkor a legméltányosabb elbánást ajánlották fel az éhség és járványok által tizedelt hadseregeknek A háború utáni szabad .elvonulás, rendjelek és kitüntetések vise!é:
sének joga, élelmezés, a betegek és sebesültek kórházi ápolása.
Hitler parancsára Paulus visszautasította ezt az .ultimátumot.
A Szovjet Hadsereg január 10-én 8 óra 05 perckor indította meg támadását a bekerített csoport felszámolására. 55 perces tüzérségi és repülőtámadás után indultak rohamra a harckocsik, a harckocsideszantok és a
lövészegységek. A támadás első napja is súlyos veszteségeket .okozott a
németeknek: 1500 halott, 1300 fő fogoly csak tisztekben. Ezek a számok
a további napokon csak növekedtek.
A fasiszták elkeseredett ' ellenállása ellenére tervszerűen folyt a
gyűrűbe zárt egységek feldarabolása és megsemmisítése. (5. sz. vázlat.) Tíz
nap múlva tömegesen kezdték megadni magukat a fasiszta csapatok (német,
olasz, román) s január 31-én Paulus tábornagy is fogságba esett. Február
2-án az utolsó ellenálló fészkek is kapituláltak.
A sztálingrádi csata befejeződött.
Az alábbiakban idézzük Voronov tüzérségi marsall és Rokoszovszkij
vezérezredes 'Sztálin generalisszimusznak
küldött
jelentése egy részét,
melyből érzékelni lehet a csata utolsó mozzanatának is hatalmas arányait:
„Teljesen megsemmisült és részben fogságba esett: a 11. hadtest, a
8. hadtest, a 14. páncélos hadtest, az 51. hadtest, a 4. hadtest, a 48. páncélos
hadlest. Ezek állományában a következő egységek voltak: a 44., 71., 86., 79.,
94., 100. könnyű, a 113., 376., 295., 297., 305., 371., 384., 389. gyaloghadosztály, a 3., 29. és a 60. gépesített hadosztály, a 16. és 14. német páncélos hadosztály, az 1. lovas- és a 20. román gyaloghadosztály.
Ezenkívül a fenti ialakulatok támogatására hivatott következő egységek is megsemmisültek.
'
a) a 42., 44., 46., 59., ,61., 65., 72. „ R G K " tüzérezred, az 1/97. „ A P "
osztály, a 2. és az 51. „ R G K " 6-os aknavető ezred; a 9., 12., 25., 30., 37., és
91. légvédelmi tüzérosztály különböző ezredekből és egyéb egységek,
melyeknek a csapattestei más arcvonalakon működtek;
b) a 45., 71., 294., 336., 652., ,672., 685. és 501. önálló műszaki zászlóaljak és egy számozatlan önálló műszaki zászlóalj;
c) a 21., 40., 540. és 539. önálló építőzászlóalj;
d) a 6. híradóezred és feltételezhetően az" 594. hiradóezred;
e) a 7. és 28. tüzér mérőosztályok (AI-R);,
f) sok hadihídoszlop és a kisegítő szolgálat egyéb egységei.
A hadifoglyok száma több, mint 91.000, közöttük több, mint 2500 tiszt
és 24 tábornok. Utóbbiak közül I tábornagy, 2 vezérezredes; a többi altábornagy és vezérőrnagy.
,
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,4 bekerített

ellenséges

csoport

felszámolása

5. sz. vázlat

1943.

I.

lU-töl—II.

2-ig

A január 10-től február 2-ig tartó általános támadás idején a Szovjet
Csapatok az alább felsoroltakat zsákmányolták:
750 repülőgép, 1550 harckocsi, 6700 löveg, 1462 aknavető, 8135 géppuska, 90.000 puska, 61.102 gépkocsi, 7369 motorkerékpár, 480 vontató és
szállítógépkocsi, 320 rádióállomás, 3 páncélvonat, 56 mozdony, 1125 vágón,
235 hadianyag- és felszerelési raktár és hatalmas mennyiségű egyéb felszerelési tárgy és ingóság.
Sztálin rendkívüli parancsban köszöntötte a Doni Arcvonal csapatait
a jelentés vétele után s köszönetét fejezte ki a Doni Arcvonal minden kato-'
nájának.
összegezés. (A bekerített csoportok felszámolásának tanulságai.)
Az utolsó időszak harcai azt bizonyítják, hogy a szervezettségét, egységét és harckészségét fenntartó bekerítő csoport felszámolása is, különleges'
gondosan előkészített hadművelet végrehajtását követeli meg.
Nehéz ez a harc, mert a légiúton való szállítás lehetővé teszi az ellenséges csapatok ellátását és utánpótlását. Ezért a siker egyik ÍÓfeltétele a szakadatlan légiharc s a szállítógépek működésének, leszállásának megakadályozása.
A harcszünetekben is állandó tűz alatt kell tartani az ellenséget, nehogy az átcsoportosíthasson, pihenhessen. De ezzel egyúttal arra is kényszeríthetjük, -hogy egyébként is szűkös hadianyagtartalékát felhasználja.
Különösen nagy hatása van a propagandának, melyre a bekerített
csapatok lélektani okok miatt sokkal érzékenyebben reagálnak, mint egyéb
helyzetben.
Nagyobb bekerített egységeket sorozatos támadásokkal részekre kell
szaggatni s azután a részeket megsemmisíteni.
A sztálingrádi csata jelentősége.
Az 1918. évi Caricin-i hőstettek harci tradíciói újjászülettek a Sztálingrádért folyó harcokban. A szovjet harcosok megesküdtek Sztálin elvtársnak,
hogy nem adják fel a várost. íme, ezt írták szeretett vezérüknek: „Harcizászlóink előtt, az egész szovjet ország előtt megesküszünk, hogy nem hozunk szégyent az orosz fegyverek dicsőségére, harcolni fogunk az utolsó
lehetőségig. Az ö n vezetése alatt atyáink győztek a Caricin-i harcokban, az
ö n vezetése alatt most mi is győzni fogunk a Sztálingrád alatti nagy csatában."
Sztálingrád védői hívek maradtak esküjükhöz. Kitartottak, hatalmas
veszteségeket okoztak a németeknek és ami a legfőbb, — időt nyertek. Ez
tette lehetővé, hogy Sztálin elvtárs előkészítse a Sztálingrád körzetében tervezett döntő csapást.
Sztálingrád a Sztálin-i hadvezetés, a szocialista hadászat magasabbrendűségének bizonyítéka a kapitalista hadászat felett. Sztálin elvtárs hadvezéri zsenialitása fölényes győzelemre vezette a Szovjet Hadsereget.
Helyzietmér'egelései és tervei a háborús művészet utolérhetetlen mintaképei.
Sztálin elvtárs, a Legfelsőbb Katonai Főparancsnok szünet nélkül
figyelemmel kísérte a harcok menetét is, utasításaival és útmutatásaival
segítette a védőket s megadott számukra mindent, ami a feladatuk teljesítéséhez szükséges volt.
A győzelem kivívása egyik
legfontosabb tényezője volt, hogy a
szovjet nép élén lángeszű vezér állt: Sztálin generalisszimusz.
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Sztálingrád alatti vereség a hitleri hadsereg fénykorának naplemente
volt. E vereség után a németek már nem tudtak magukhoz térni. A sztálingrádi győzelemmel a Szovjet Hadsereg ia kezdeményezést magához ragadta.
Ezzel a győzelemmel megsemmisítették a német hadsereg harckocsikban és
repülőkben mutatkozó fölényét is, amely ,a háború első időszakában fennállott.
A Sztálingrád alatti nagy győzelem hatalmas befolyást gyakorolt az
összes többi arcvonalon is .a harcok menetére.
Sztálingrád alatti győzelemnek rendkívül nagy politikai következményei voltak. Lehűtötte a Szovjetunió elleni háborúba való belépésre készülődő
Japán és Törökország háborús lelkesedését, akik csupán a sztálingrádi csata
Németország részére való kedvező kimenetelére vártak. A sztálingrádi győzelem magasra emelte a Szovjetunió nemzetközi tekintélyét és fegyveres
erejének hírnevét.
Azok a fényes sikerek, amelyeket a Szovjet Hadsereg elért, erejének és
tudásának jelentékeny növekedéséről tanúskodtak. Elsajátította a korszerű
háború vezetésének tapasztalatait, harcedzett hadsereggé vált. A szovjet
katonák a harc mesterei lettek. A tábornokok és tisztek megtanulták, hogyan kell összhangba hozni az öntudatot, a személyes bátorságot és férfiasságot a szaktudással.
A szovjet harcosok saját vérük hullása, nehéz harcok árán tanulták
meg leküzdeni az imperialista ellenséget.
Mi már sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk. Rendelkezésünkre
állanak a Nagy Honvédő Háború tapasztalatai. Elemi kötelességünk, hogy
ezt kihasználjuk, elsajátítsuk a sztálini hadtudomány elveit, s megtanuljuk
azt a szovjet harcosok példája nyomán kiválóan alkalmazni. Így tudjuk majd
adott esetben tökéletesen teljesíteni az alkotmányban meghatározott s esküvel fogadott szent kötelességünket, a haza védelmét.
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VIII.

SZOTS AND RAS
őrnagy

SÍZÉS

ELŐKÉSZÍTÉSE

ÉS

GYAKORLATAí

(Előkészületek a kihelyezésre.)
A „Honvéd" nuiltévi novemberi számában a sisport jelentőségét tárgyaló
cikkben rámutattunk a sízés katonai értékére, valamint arra, hogy a sízésnek a
téli harckiképzés egyik kiegészítő kiképzési ágának kell lennie. Röviden azt mondhatjuk, hogy a sízés a honvédségnél nem sport, hanem kiképzési ág
Sokan azt gondolják, hogy a sízés a hó leesésével kezdődik s csodálkozva,
sokszor mosolyogva veszik tudomásul, hogy szeptemberben már sfedzések t
tartanak.
Pedig ez a helyes. A síkiképzés már szeptember hónapban kell, hogy kezdetét vegye és tervszerű, fokozatosan felépített gondos munkával kell a havon
történő edzéshez felkészülni. Amennyiben ez nem történt volna meg. úgy azt
azonnal meg kell kezdeni, mert jobb később, mint soha.
A síkiképzés előkészítő munkáját két részre osztjuk:
a) A fizikai előkészítés (száraz edzés).
b) Az anyagi felkészülés.
a) A fizikai előkészítést
száraz edzésnek nevezzük.
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Mint minden sportágnál, úgy a sízésnél is fontos a megfelelő, alapos előkészület, sőt a sízésnél talán még fontosabb, mint a többi sportágnál. A sízés
testünk minden részét, izmát és sok szervét, így a szívet, tüdőt stb. is erősen
igénybeveszi és a minden más sporttól eltérő mozgás következtében, más sportok
által igénybe nem vett izmokat és izületeket mozgat meg. Minden előkészület
nélkül sízni kezdeni nem ajánlatos, sőt az elő nem készített szervezet részére
igen káros és egészségi szempontból igen komoly, káros következményei lehetnek. Az előkészítő
szárazedzéseknek, hazánkban
rövid
hetekig
tartó
jó
hóviszonyok következtében
még
nagyobb
jelentősége
van,
mert
ezen
idő alatt kell megtanulni és beidegzeni mindazokat a speciális símozdulatokat
és testteitásokat, melyek a sízéshez és annak elsajátításához szükségqsek. Ezáltal
a havon való síkiképzést gyorsítjuk, időt nyerünk az alaposabb munkához és
ezáltal a kiképzés magasabb színvonalát biztosítjuk, valamint a telet hosszab> bitjük meg azáltal, hogy a kezdeti nehézségeket a fokozottabb munkára való
hozzászoktatást, alapmozdulatokat már szárazon elvégeztük és elsajátítottuk.
Mint már említettük a hazai hóviszonyoknál, a tél teljesen kiszámíthatatlan és bizonytalan, sokszor 2—3 hétre korlátozódik a sízésre alkalmas időjárás,
ezért még nagyobb jelentősége van a szárazedzésnek. Honvédségi szempontból
nézve a kérdést, mivel téli kiképzésünk követelményei mellett síkiképzésre aránylag kevés idő áll rendelkezésre, így szárazföldi előkészítő edzés nélkül az eredmény elképzelhetetlen. Elképzelhetetlen azért is, mert mire megismerkednénk a
sízés alapgyakorlataival s hozzászoktatnánk testünk izmait és egész szervezetünket egy szokatlan, nehezebb munkára, már vége is lenne a télnek.
Azonban óva intjük a bajtársakat attól a tévhittől, hogy a sízés elsajátításához a szárazedzés is elég. Ahogy betűk tudása nélkül nem tudunk megtanulni olvasni, úgy hó nélkül sem tanulhatunk meg sízni. Röviden összefoglalva,
a száraz edzés célja: az izmok és izületek, valamint a tüdő és szív előkészítése
céltudatos munkával egy erőteljesebb teljesítményre, valamint a sízés alapgyakorlatainak megismerése és beidegzése.
A szárazföldi edzést három részre oszthatjuk:
1. Altalános hatású szabadgyakorlatok.
2. Alapgyakorlatok, illetve célgimnasztikai gyakorlatok
3. Erdei terepfutás.
l-hez: Az általános hatású szabadgyakorlatnak feladata a test összes
izmainak megmozgatása, fellazítása, előkészítése és ügyesítése. Ez különösen
fontos azok részére, akik rendszeres testgyakorlásban nem részesültek. A gyakorlatokat úgy állítsuk össze, hogy azok a test összes izmajt megmozgassák,
tehát lt-gyen benne láb-, kar-, has-, hát-, oldalizom- és csuklógyakorlatok. Az
oktató bajtársaknak az alábbi általános hatású szabadgyakorlatokat ajánljuk:
•

Altalános hatású szabadgyakorlat.

I Láb.
1. Járás élénk lépéssel.
2. Könnvű futás '(szkippelés) mérsékelt és magas térdemeléssel.

3. Járás lábujjhegyen kiemelkedéssel (erős kisérő karlengetéssel, lendítéssel a test mellett).

4. Indián futás. (A szökdelés magasságát fokozatosan emeljük.)
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o

5. Járás énekkel.
o

2*

6. Páros lábon szökde'.és (zárt lábakkal).
7. Páros lábon szökde'.és (kettő helyben, kettő
oldalsó terpeszállásban).

?x

II. Kar.

I. Zárt állásban, páros karlendítés előre, hátra,
fel és le (4 ütem); ugyanez térdrugózással
(4 ütem).

1.2

1. Guggoló támaszból és lábnyujtással törzshajlítás előre talajérintéssel.
2. Guggoló támaszban
kettő-fekvőtámaszban
kettő rugózás.

3.4

T örzs-váll.

1. Karlendítés előre és oldalt (4 ütem).
Törzshaj'.ítás előre *
jobbra

'

'

balrc

}
AJ) (

V

4x
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4x

u(

4x

eS

'°

4

Törzshajlítás hátra
Mint első 4 ütem
Törzshajlítás balra
e s

' ° 4
Törzshajlítás jobbra

1. Oldalsó terpeszállásban vállkörzés (4 ütem)
Könyök körzés
Karvágás

VI. Törzs-láb.

2 x és

I. Rugózás guggoló fekvőtámaszban, kettőzött
ütemben (hajlított láb a mell alá).

lábcsere

VII. Törzs-oldal, (fordító)

2% b. esj-ro

I. Oldalsó terpeszállásban törzsfordítás, páros
karlendítés kettőzött ütemben balra és jobbra.

VIII. Törzs-oldal (hajlító)

2 * 6 es) -rci

2. Törzshajlítás balra és jobbra kettőzött ütemben.

IX Láb-törzs.
1. Bál oldalsó terpeszállásban térdrúgózás és
törzsfordítás jobbra, majd jobb támadó
állásban.

X. Láb.

I

Váltott lábon szökdelés.

2-höz: Az alapgyakorlatok vagy célgimnasztikai gyakorlatok a sízés alap- és
összetett mozgássorozatainak gyakorlatai, melyekkel a különleges
símozdulatokat, símozgásokat, tartásokat és ezekhez a mozgásokhoz szükséges izmokat
készítjük elő és idegezzük be helyben és mozgásközben, a terepet kihasználva
lejteken, bokrok és fák között. Az itt felsorolt célszerű alapgyakorlatok általában
minden oktató által használt és ismert, jónak talált gyakorlatokat foglalja magában. A betanításnál és levezénylésnél a sorrend betartására igyekezzünk, mivel
a fokozatos és tervszerű felépítés igen fontos.

Sí alapgyakorlatok helyben.
J Sikló állás.

Siklóállásból rugózás puha, ruganyos térddel
a lábfejek irányában (fokozatosan mélyülő
rugózás).
2

Rugózás.
Mindkét láb párhuzamosan egymás mellett
zárva, térd könnyedén hajlítva, csípő a térdek
vonaláig előrenyomva, felsőtest előredől, kissé
görbe hát, fej természetesen előrenéz, karok
könyökben hajlítva.
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3. Rugózás kiemelkedéssel.

Rugózásból térdnyujtással kiemelkedés lábujjra
(a felsőtest a kinyúlás pillanatában is előrehajolva marad).

4. Felugrás.
Rugózásból térd erőteljes kilökésével, lábujjon
át kis felugrás (felsőtest előredől, puha talajérés után rugózás).

5. Félugrás térdfelrántással.

Rugózásból felugrás térdfelrántással, combok
kai mellérintés, talajra érés puha rugózással.

•lobb kar előre, mellső rézsútos magas, bal kar
hátsó rézsútos mély tartásban (rugózással karlendítés. csere mélytartáson át).

7 Terpesztett siklóállásba ugrás.
Siklóállásból rugózással terpesztett állásba ugrás. (Széles terpesz, sarkak kifelé szorítva, lábfej rézsut befelé, teljes talp a talajon, térd
csípő előrenyomva, karok mint sí alapállásban.)

8. Élezés.
Sí alapállásból (térdek összetéve) a térdekkel
jobbra és balra nyolcast írunk le, a talpak szélén váltogatva élezés (bokaerősités).

9. Terpesztett állásban törzsfordítás jobbra és balra.

és fordítva
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Terpesz siklóállásban karok oldalsó kőzéptartásban, törzsfordítás balra, testsúly a jobb
térdre, bal térd mérsékelten hajlítva, ugyanez
fordítva

10. Terpeszteti siklóállásban
testsúly áthelyezés.
Jobb térd erősen hajlítva. Jobb kar és váll jobb
térd fölé, bal láb mérsékelten, hajlítva. Vá'.lfordítással testsúly-áthelyezés, a bal térdre,
váltás kiemelkedéssel (térdrúgó, l.ábemelgetés).

11. Kis terpesztett állásban
rugózás váltott karlendítéssel.
Mint a 6. számú gyakorlat (jobb kar lendítésnél téstsú'.y-áthelyezés a jobb lábra, ugyanez
fordítva, sarok a talajon marad.

12. Támasztott siklóállás
bokahorog.

Jobb láb kitámasztás jobbra előre, teljes talp
a talajon, testsúly a helyben maradt lábon,
boka kifelé szorítva, majd lábzárás és testsúly
mindkét lábra helyezése. Ugyanezt fordítva.

13. Támasztott siklóállás,
testsúly átvitel, lábzárás.

*

2

Jobb láb kitámasztás, kiemelkedés, váll és csipő
átfordítással, testsúly áthelyezése a jobb lábra,
bal láb zárása a külső élen. Ugyanez fordítva.

14. Irány változtató ugrás.
X

X .

Páros lábbal szökdelés jobbra és balra az elképzelt sí orra körül (mély térdhajlítás és
e'.őredüléssel, vállkifordítás).

15. Kissé terpesztett sí alapállásban rugózás.
Testsúly áthelyezés rugózással és váltogatott
karlendítéssel, váltásnál
kiemelkedés,
majd
erőteljes térd- és saroknyomás.

Sí alapgyakorlatok mozgás közben.
a) Futás kígyóvonalban síkon és lefelé enyhe lejtőn.
b) Ugyanez, de erősebb lejtőn. Kanyarodásnál testsúly kihelyezése a völgy
felé. Futás mélyebb térdhajlítással.
c ) Ugyanez, de kanyarodónál a völgy felőli lábbal mély térdhajlítás, váll
és kar belendüléséve! kidü'.és a völgy felé.
d) Ugyanez, de mély guggoló járásban.
e) Ugyanez, de páros lábbal szökdeléssel.
f ) Ugyanezek a gyakorlatok, de bottal.
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g) Botokkal kitűzött kapuk között ugyanezek a gyakorlatok, helyes kar,
erőteljes térd- és bokamunka a kanyarban.
3-hoz: Az erdei terepfutás célja a sífutás mozdulatának, a bot helyes használatának elsajátítása, az állóképesség, szívósság biztosítása és fokozása.
A futást tartsuk változatos terepen, lehetőleg erdőben, utakon, avarban,
fák között vagy réten, de mindig törekedjünk a puha, rugalmas talajra. Az edzés
általában gyaloglásból és rövidebb-hosszabb tempófutásból álljon. A futások hoszsza a résztvevők teljesítőképességétől, valamint edzésben való előrehaladottsági
foktól függ. Tervszerű, fokozatosan emelkedő teljesítménnyel építsük fel edzésünket. Az állóképességet és kitartást célzó munkánkkal párhuzamosan idegezzük be
a sífutás mozdulatát és stílusát is. A stílusmunkát i mindig enyhén emelkedő
lejtőn tanítsuk. Itt lehet érzékelni és beidegzeni a hátul lévő lábnak lépcsőn
való menéséhez hasonló erőteljes elrugaszkodását, utána követő finom lazítását,
a felsőtest e'.őredű'.ését, áz elől lévő láb térdben hajlított és előre irányuló fokozódó mozgását, a lépések ritmusával harmonikusan együttmozgó váll- és karmunkát.
A negyedik-ötödik edzés után botot is vigyünk magunkkal és fokozatosan
annak használatát is kapcsoljuk bele futásunkba. Itt ügyeljünk, hogy a lökés
pillanatában a kar hátul teljesen kinyúljon/tenyerünk belülről hátrafelé forduljon
és a fogás egy pillanatra megszűnjön, majd a bot a karral együtt a legrövidebb
•úton betüzéshez lendüljön előre. Ha kemény talajra. érünk, azonnal menjünk át
lépésbe, mert elmerevedést okoz. Ha futás közben merevséget érzünk, azonnal
lassítsuk a futás ütemét, lazítsuk izmainkat és csak utána folytassuk futásunkat.
Az edzéseket, mint ahogy már említettem, jóval a hó leesése előtt kezdjük meg.
Eleinte heti egy, majd két vagy három alkalommal (felhasználva a vasárnap
délelőttöt) két, majd három órai időtartammal. Igen ajánlatos hetenként több
alkalommal a laktanya udvarán, vagy kivonulás alatt a terepen 20—25 perces
gimnasztika és sí-alapgyakorlatok beidegzitése céljából a gyakorlásra időt
biztosítani.

Irányelvek az edzés

végrehajtására.

Az edzést mindig járással, rövid könnyű futással és feltétlenül énekkel
kezdjük (a kiválasztott gyakorlóhelyre való menet alatt). Ezt általános hatású
szabadgyakorlatok kövessék, hogy az átdolgozott, bemelegített és felkészített
szervezettel megkezdhessük a sízés alapgyakorlatainak beidegzését helyben, majd
mozgás közben, kihasználva a terep lejtőit. Igen helyes, ha az általános hatású
szabadgyakorlatok közé időnként egy-egy céltorna gyakorlatot iktatunk be. A gyakorlás mindig folyamatos és lendületes legyen, s ne hagyjuk a bajtársakat ácsorogni és fázni. A betanítás előbb lassú ütemű legyen és a helyes mozgás beidegzítését célozza, míg a begyakorlást gyorsabb ütemben is végezhetjíikí»Az így
fokozatosan és tervszerűen felépített munkával előkészített szervezettel rátérhetünk a járásra és futásra a terepen. Eleinte a hangsúly az általános hatású
szabadgyakorlaton és az alapgyakorlatok beidegzítésén legyen s a futásra 30—
40 percet szánjunk. Későbbi edzések folyamán fokozatosan vigviik át a súlyt a
futásra (1—1 óra 30 perces) időben és a terep megválasztásában. Az állóképesség fokozására iktassunk be erősebb emelkedőket. Negvedik-ötödik edzésnél
már a botokat is használjuk, először csak középen fogva szoktatás céljából, majd
rendesen hasznílva, bottechnika elsajátítása végett. Nagy súlyt helyezzünk az
egyenletes, ütemes, helyes légzésre. Futás közben időnként végezzünk mély
légzéseket.
Az edzést fejezzük be mindig csillapító, levezető futással, lábmunkával,
légzési gyakorlattal és énekkel.
Az előkészítő munkánk nem lenne teljes, ha a sí elméletével az edzésben
való fokozatos előrehaladás közben nem foglalkoznánk. Mindenkinek meg kell
ismerkednie, mielőtt hóra kerülne, a sífelszereléssel, annak használatával és
karbantartásával, síruházattal, célszerű ruházati cikkekkel és az alkalomnak
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megfelelő helyes öltözködéssel, annak karbantartásával, a kötésnek a sícipőhöz
való igazításával és egy igen fontos tényezővel, a viaszolással. Meg kell ismerni
a sízésnél használatos szavakat és alapfogalmakat.
b)-hez: Az előkészítő munka másik fontos része az anyagi felkészülés.
Igyekszem röviden, érthetően dióhéjba foglalni a teendőket és mint emlékeztetői
a bajtársaknak leírni.
Az anyagi felkészülés teendői két csoportra oszthatók:
1. Sífelszerelés biztosítása.
2. Síkihelyezés megszervezése és biztosítása.
1-hez: A sífelszerelés tekintetében első teendő számbavenni a rendelkezésre álló sífelszerelés mennyiségét, minőségét és állapotát. Amennyiben felszerelés nincs, vagy csak igen kis mértékben áll rendelkezésre, igényléssel forduljunk a felettes parancsnoksághoz.
A meglévő és kapott sítalpakkal az eljárás a következő:
CJj' sítalpat, de a régit is igen ajánlatos használat előtt pár héttel forró
lenolajjal bekenni. Régi sítalpakat vizsgáljuk alaposan meg, hogy a nyár folyamán nem vetemedett-e meg, élvédök és annak csavarjai megvannak-e, vizsgáljuk
meg a kötések és szíjak állapotát, a síbotok hegyét, a tányért és a csuklószíjat.
A talált rongálódásokat és hiányokat hozzáértő szakemberrel hozassuk rendbe.
A rendbehozott felszerelést helyes tárolással raktározzuk el.
Gondosan vizsgáljuk át a sícipőket is, főleg a talpvarrást, cipőnyelvet,
fűzőlyuKakat és ha szükséges, végeztessük el 3 javításokat. A cipőket használat
előtt vízhatlanítani kell. Erre a legalkalmasabb, ha benzinben felolvasztott steari§t
kis lenolajjal keverve öntünk a cipőbe, s ha már megfagyott, újságpapírra! és
ronggyal töröljük ki. Ezzel az oldattal a varrásokat is bekenhetjük. A cipő talpát
lenolajjal, a tetejét bőrzsírral kezeljük, majd a cipőt papírral kitömve tároljuk.
A bőrzsír használatával óvatosak legyünk, s csak akkor alkalmazzuk, ha már
a használat folytán a kiszáradás jelei mutatkoznak a bőrön, mert a bőr könnyen
nyúlóssá, puhává válhat és a vizet átengedi. Naponkénti kezelésre a fehér vagy
barna cipőkrém is megfelel. A cipőt bekenni, olajozni
vagy zsírozni csak száraz

állapotban

lehet.

A síviaszok állapotát és mennyiségét is ellenőrizzük, s ha kell, egészítsük
ki a szükségletnek megfelelően.
2-höz: A síkihelyezés megszervezésénél felmerülő feladatok:
A sízésre alkalmas terep kiválasztása, oktatói keret összeállítása, a kiképzésre alkalmas emberanyag kiválasztása, száraz edzési lehetőségek biztosítása,
a síkiképzésben részesülők orvos által történő megvizsgálása, téli óvócikkek biztosítása, orvosi, illetve eü. szükséglet előkészítése és a síkiképzési tervezet pontos
elkészítése.
A kihelyezés helyének szemrevételezésénél a síterepre, az elhelyezésre és
az ellátásra nagy gondot fordítsunk. Itt részletesen ki kell térni a fűtési, főzési
és étkezési lehetőségekre, ivóvízre, világításra, politikai és elméleti foglalkozások
megtartására alkalmas hely biztosítására, eü. szolgálat ellátására stb. Vegyük
fel*az érintkezést a helyi hatóságokkal, szállítást végző szervekkel, ellátó alakulatokkal, erdőigazgatósággal, s az ellátás biztosítása végett a helyi nemzeti
vállalatokkal.
Jó előre biztosítsuk a tartalékanyagot és a javításhoz szükséges szerszámokat.
,
, '
,
Az előkészítő és szervezési munkához tartozik meg a kiválogatott oktatoi
keret előkészítése is az oktatásra, melyet, ha alkalom adódik, havon is végezzünk el.
,
Ezen rövid tanulmány célja az oktató bajtársaknak támpontot adni ahhoz,
hogy hogyan lehet a rendelkezésre álló időt síkiképzésre legeredményesebben kihasználni. Ha az itt megadott támpontok figyelembevételével és felhasználásával fogjuk a síkiképzést megszervezni és végrehajtani, akkor minden valószínűség
szerint az eredmény sem fog elmaradni.
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TEREPEUTASRÓL

Az atlétika egyik legszebb és egyben legértékesebb száma $ terepfutás. Különösen nagy jelentősége van a katonai kiképzés szempontjából, azért szükséges
közelebbi megismerése.
A terepfutás, mint atlétikai versenyszám, a mult század végén kezdett elterjedni Európában. Magyarországon is gyorsan ismeretessé vált és 1896 április
12-én már megrendezték az első terepfutó versenyt a Cinkotai-út környékén. A verseny iránti nagy érdeklődést mutatja, .hogy a szakadó eső ellenére is 23-an indu'tak
a versenyen. A verseny győztese 36 perc alatt futotta meg a 10 km-es távolságot,
ami aránylag jó ,idő, és arra enged következtetni, hogy a futók már rendszeresen
készültek fel rá.
A kezdeti fellángolást azonban .sajnos nem követte a tömegek bekapcsolása
annak ellenére sem, hogy az ehh^z szükséges előfeltételeket (olcsó felszerelés, szabadban bárhol űzhető, stb.) könnyen biztosítani lehetett volna. Ennek a magyarázatát megtalálhatjuk az akkori társadalom szerkezetében, ha összehasonlítjuk az
egyes osztályok viszonyát a sporttal. A,sport akkor nálunk még csak a kiváltságos
osztályok testedzését, illetve szórakozását jelentette. A terepfutás is mint új sport,
érdekes volt és megpróbálták. Amikor azonban látták, hogy nem is annyira „úri"
jellegű, mint inkább több szorgalmat és önmegtartóztatást kíván, gyorsan elvesztette számukra a vonzóerőt. Hogy ezekután a .tömegekhez nem juthatott el, az
érthető, hiszen az akkori testnevelésnek egyáltalán nem volt célja a sportolással
" fellépő ku'túrigény feltámasztása a dolgozókban. Ellenkezőleg, gondosan ügyeltek
inindig arra, hogy az úgynevezett „baloldali elemek" lehetőleg ne jussanak sporthoz, vagy .legalább is ellenőrzés alatt végezzék azt.
Ebből a szempontbói a legnagyobb veszélyt természetesen az egymásután
megalakuló munkásegyesületek jelentették (1906-1908: MTE, 1910: TTE, 1911:
Vasas), melyekben hamar felismerték a sport fontos szerepét a munkásmozgalom
harcában. Ezekben az egyesületekben a sportolás természetesen sokkal nehezebb
körülmények között folyhatott, mint a polgári egyesületekben. Itt főleg csak azokat
a sportágakat űzhették, amelyekhez nem kellett külön pálya, és a fel^zere'és is
olrsó volt. Ezért a legkedveltebb számok a gyaloglás (turisztika), hosszútávfutás,
illetve ennek a szabad mezőn végzett formája, a terepfutás lettek. Hogy ezekben
a rnunkásegyesületekben az elnyomás ellenére is komoly sportélet alaku't ki, azt
bizonyítja az 1914-es országos mezei bajnokság, ahol a vörösinges MTE futók
lettek az elsők, megelőzve a polgári egyesületek futóit.
Magyarországhoz hasonlóan, a század elején már úgyszólván minden országban rendeztek terepfutó versenyeket. A forradalom előtti Oroszországban is
már 1909-ben megtartották az első terepfutást, a moszkvai Hodin-mezőn, .5 versztnyi (5334 m) távolságon. Elterjedni azonban ott sem tudott, a nálunk is tapasztalt
okok m ; att.
Döntő változást e téren is csak a Nagy Szocialista Forradalom hozott,
amikor a testnevelés a szocia'ista nevelés szerves része lett és azon belül a terenfutás annak egyik legfontosabb eszközévé vált. Felismerve a terepfutás igazi értékét, ,mind nagyobb és nagyobb tömegek kapcsolódtak be a rendszeres üzésébe és
és ma már többmillióan vesznek részt az évenként megrendezésre kerü'ő szakszervezeti Komszomo! versenyeken. így p!. 1947-ben több mint 7 millió indulója volt
a különböző köztársaságok, területek és városok terepfutó versenyeinek. Ezek a
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versenyek, a nagy tömegek indulása révén, a minőségi sport fejlődését is biztosítják, miután az ottani győztesek részére minden évben megrendezik külön a Szovjetunió terepfutó bajnokságát.
Különös szerepet kapott a terepfutás a francia munkásifjúság életében is, a
már hagyományossá vált „L'Hunianité" versenyek révén. Ezeken a versenyeken
való indulás minden haladószellemü francia, de rajtuk kívül a többi nemzetek
munkássportolóinak is a legnagyobb dicsőség és egyben kötelessége is. A „L'Hu
manité" terepfutó versenyeken természetesen indulnak 1935 óta — a Nagy Honvédő
Háború éveinek a kivételével — a szovjet, és a felszabadulás után, 1948-tól a
magyar versenyzők is. Kifejezve ezzel az egyiivétartozásükat a nemzetközi munkásmozgalommal.
A terepfutás, amint elnevezése is mutatja, a mezőn, szántóföldön és erdőben végzett futásból, valamint a természet által felállított akadályokon való áthalolásból, illetve azok leküzdéséből áll. Az a körülmény, hogy a terepfutás a különféle terepszakaszok megismerését, az azon való mozgás elsajátítását, valamint a
helyes és gyors tájékozódást segíti elő, a csapatkiképzés szempontjából nagyjelentőségű és úgyszólván nélkülözhetetlen, annál is inkább, mert a terep a harckiképzés legfontosabb helye, ahol a katona megvívja élet-halálharcát az ellenséggel.
Csoportban való űzése és a felmerülő akadályok közös leküzdése révén, a bajtársiasság érzetéi fejleszti. A megszokott környezettől eltérő és változatos terepen való
futás egyúttal szórakoztató és feltétlenül jó hatással van a kedélyállapotra.
Az általános testnevelés is mindjobban felismeri a terepfutás értékét a szervezetre és ezért minden sportág alkalmazza-. Az atlétika, labdarúgás, sízés, ökölvívás, birkózás stb. előkészületeinél, mint az állóképesség megszerzésének legjobb
eszköze szerepel. Mint kiegészítő sport is nagyon fontos szerepet tölt be, az egyoldalú sportolás hiányosságainak a kiküszöbölésében. Az úgynevezett teremsportok
számára is nélkülözhetetlen, miután azok is mind hirtelen végrehajtott gyors mozgásokból állanak, tehát a szívnek és a tüdőnek a fokozatos megterhelését kívánják.,
Ezeknek a fontos szerveknek a legjobb erősítője a futás és ezek között is a terepfutás, miután az a várostól távol, szabadban, tiszta levegőn történik. A terepfutás
a szív működését gazdaságosabbá teszi, mert a szívverés lassúbbá, de erőteljesebbé válik és ugyanakkor a vérnyomást is csökkenti. Természetesen a tüdő
funkciója is kedvezően megváltozik, a lélegzetvétel megritkul és mélyebb lesz, a
vérkeringés fokozódik és a vér felfrissül.
A terepfutás gyakorlása révén a szervezet edzetté, szívóssá és állóképessé
válik. A pszichofizikai képességeink közül az állóképesség .az, melyet a legnagyobb
mértékben növelhetünk és feljavíthatunk. Miután ez a képesség még az érettebb
korban is kiválóan fejleszthető, sőt, mint .atlétikai versenyág is a 30—40 éves korban éri el a tetőfokát, a katonai kiképzés szempontjából sem közömbös. A fiatal
újonctól kezdve az idősebb parancsnokig, mindenki számára kitűzhetjük célul, a
saját állóképességének a javítását. Gles Baklanov vezérőrnagy, a Szovjetunió
hőse. haditapasztalatában ezt írja: „Egy pillanatig sem szabad megfe'edkezni az
állóképesség kialakításáról. Bármilyen szakképzettsége van is a harcosnak, hozzá
kell szoktatni a legnagyobb erőmegfeszítéshez." Ez a megállapítás valóban helyes
és helytálló, de ezen túlmenően alkalmazni kell mindennapi életünk összes területére is Hiszen megfelelő állóképesség nélkül a termelés bármelyik ágában azonnal
nehézségek támadnak, viszont annak növekedésének arányában mindig később
következik be a munkateljesítmény csökkenése.
Az állóképesség kialakításánál nem szabad azonban egy fontps szempontot
figyelmen kívül hagvnunk,- éspedig azt, hogy milyen célból van szükségünk az
állóképesség fokozására. Különbséget kell tennünk egyes munkafajták között, de
föltétlenül külön kell választani a harcos kiképzés célkitűzéseit a mindennapi élet
szükségletétől is. Mindennapi munkánk elvégzéséhez általában elegendő ál'óképességel szerezhetünk bármelyik sportág rendszeres gyakorlása által. A harci feladatok
elvégzéséhez azonban ennyi állóképesség legtöbbször kevésnek bizonyul. Feltétlenül szükség van egy magasabbfokú állóképességre, hosszabb ideig tartó munka141.

bírásra. A szervezetnek ezt az egyenletes és állandó jó erőállapotát, az állóképességnek ezt a magasabb fokát, legjobban a rendszeresen végzett terepfutásokkal szerezhetjük meg.
A terepfutásnak különös jelentősége van a különböző foglalkozások következtében fellépő ártalmak kiküszöbölésében. így pl. kiválóan alkalmas a nagy
figyelmet kívánó, vagy állandó szellemi munkát végzők idegfeszültségének a levezetésére. Természetesen ebben az esetben a futás terepét is ennek megfelelően
válasszuk ki. Az ilyen munkát végzők számára ne túlságosan változatos és sok
akadályt tartalmazó terepet, hanem egyenletes és kevés figyelmet kívánó, tehát a
futás mintegy automatizálódását biztosító pályát jelöljünk ki. Ezzel szemben az
egyhangú és gépies munkát végzőknek feltétlenül a legváltozatosabb terepet jelöljük ki, mert ezáltal nagymértékben csökkenteni tudjuk az egyhangú foglalkozásoknak a fiziológiai hatását.
Mindezeknek előrebocsátása után szükséges a terepfutásnak, mint a katonai
testnevelés egyik legfontosabb ágának az előkészítését tárgyalni. Ezen tanulmánynak nem célja egy részletes edzéstervnek az ismertetése, azt egyébként is minden
honvéd bajtárs megtalálhatja az alakulatoknak kiadott kiképzési tervezetben, hanem általánosságban, a legfontosabb irányelvekre hívja fel a figyelmet.
A terepfutó-edzés felépítésének a legfontosabb alapkövetelménye a fokozatosság. Az edzéstervezet összeállításánál minden körülmény között be kell tartani
a következő részeket, szakaszokat:
a) általános előkészítő edzési időszak,
b) állóképességet fokozó edzési Időszak és
c) különleges edzési időszak.
Ezeknek a szakaszoknak az időtartama természetesen különböző és azt
mindig a futók felkészültségi foka szabja meg. Ennek megfelelően szükséges azokat
megrövidíteni, vagy meghosszabbítani.
Az általános előkészítés ideje legalább 2—3 hétig tartson, heti 2 edzésselAmint az elnevezése is mutatja, ezen idő alatt kell mindazokat a legfontosabb
alapkövetelményeket elsajátítani, melyek nélkül az edzés további helyes felépítése
nem lehetséges. Az első feladat ebből a szempontból a helyes futómozgás elsajátítása, valamint annak a különböző terepszakaszokon való alkalmazása. A mozgás
könnyebb elsajátítása végett, az öltözet ezen idő alatt, ha csak lehetséges, könnyű
sportöltözet legyen.
A futások ebben az időszakban mindig könnyű iramúak legyenek és minden
Ízületben lazán végrehajtott mozgásból álljanak. A lépés hossza a testalkatnak
megfelelő hosszúságú legyen (először ne erőltessük se a rövid, se a hosszú lépést),
ezzel elkerüljük a korai elmerevedő mozgást. A talajfogás mindig egész talppal,
annak külső élén mintegy átgördülve, laza bokatartással történjen. A karmunka
a testtel párhuzamos mozgással, mérsékelt erejű legyen, a vállak felhúzása és a
könyök mellhez való szoritása nélkül. Ezzel biztosítani tudjuk a helyes lélegzés
végrehajtását. A fejtartás is természetes, tekintet kb. 8—10 m-re magunk elé a
talajra irányuljon. A lélegzés egyenletes, a futás ritmusának megfelelő ütemben
és lehetőleg az orron keresztül történjen. A mozgásokat mindig sík terepen végezzük.
(Lásd 1., 2. sz. ábrákat.)
Amikor a futómozgást sík terepen már kielégítő módon elsajátítottuk, áttérhetünk a különböző talajú és lejtőjű terepen szükséges futó mozgás megtanulásáraLzeket röviden a következőkben foglalhatjuk össze. Emelkedőnél a lépések hosszát
rövidíteni kell. A testtel előredűlve, térdben kissé hajlított lábbal kell a futást
végezni. Meredekebben emelkedő lejtőnél a futás iránya ferdeszögben (kígyóvonalban) történjen, a testsúly ilyenkor az emelkedő felőli lábon legyen. Lejtön lefelé
való futásnál egyenes testtartással, a hasizom gyenge megfeszítésével és a lejt
fokának megfelelően megrövidített -lépéssel a testsúlyt vigyük hátra. Egészen enyhe
lejtőnél a lépéseket bátran kiengedhetjük, ezáltal a lépések hossza megnő. Puha
talajon (friss szántás, homok, stb.) egész talppal, térdben hajlitott lábbal, egész
rövid lépéssel, míg a kemény talajon talpizmon fussunk, a sarokcsont sérülése elke142.

rúlése végett. Köves, sziklás terepen célszerű a gyors lépésre való áttérés. Csúszós (zsombékos, laza) terepen lehetőleg lábujjon, rövid lépéssel, a karok, illetve
az egész testsúly mélyrehelyezésével fussunk, az egyensúly könnyebb biztosítása

2. sz. ábra.
végett. Szántóföldön, ha a barázdákkal párhuzamos a futásunk iránya, a barázdákban, ha arra merőleges, akkor a barázdák tetejére lépve, mindig a kemény részt
keresve fessünk. Erdőben és ismeretlen terepen
állandóan
a földet
kell
figyelni, hogy kikerüljük az esetleg ottlévő követ, vagy fagyökeret. Bokrok között
természetesen kézzel és karral állandóan védeni kell az arcot a sérüléstől. Ilyen
esetben a futók, a visszacsapódó ágak miatt nagyobb távközre kövessék egymást. A
terepakadályokat, melyek a futás közben elénk kerülnek, kb. 60—70 cm-es magasságig ugorjuk át, a közepes magasságúakon (90—110 cm) egyik lábbal fellépve,
majd a másikra leugorva haladjunk át, míg az ennél magasabbakon a kéz és láb
segítségével másszunk át. Általában mindig a legbiztosabb módot válasszuk.
A különböző terepszakaszokon való mozgás begyakorlása után áttérhetünk
a terepfutó edzések legértékesebb részére, az állóképesség tulajdonképpeni fokozására. Ennek az időszaknak legalább 3—4 hétig kell tartani, heti 2—3 edzéssel.
Ebben az időszakban a hosszabb távolságok egyenletes lefutása a főfeladat. Természetesen az első hét edzéseinél, futás közben, még iktassunk be pihentetés céljából többször gyaloglást is. A későbbiek folyamán azonban mindig kevesebb legyer>
a gyaloglás és hosszabb a futás. Általában ebben az időszakban már érvényesíteni
kell az állóképesség megszerzésének legfontosabb szabályát: ne fussunk addig,.
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ameddig a fáradtság érzete nem jelentkezik, hanem próbáljuk azt a bizonyos „holtpontot" egy kicsit mindig jobban kitolni. Hiszen ha mindig annyi mumkát végzünk,
amennyivel a szervezetünk könnyen megbirkózik, akkor az megszokottá válik és
nem fejlesztjük az állóképességünket. Itt kapcsolódik be a munkába egyik legfontosabb képességnek, az akaraterőnek is a fejlesztése.
Amikor a hosszabb távolságok egyenletes iramú lefutásával az állóképességünket tulajdonképpen megalapoztuk, rátérhetünk az iramkészségnek a megszerzésére. Ennek a készségnek a megszerzését, illetve fokozását legjobban az egész
futótávolság egy részének, az úgynevezett résztávnak a többszöri lefutásával érhetjük el. Az egyes futások iközött természetesen megfelelő pihenő beiktatása szükséges.
A hosszabb futások közben beiktatott 100—150 m-es vágtaszerü futásokkal
a gyorsaságot megfelelő mértékben feljavíthatjuk. Ezzel nemcsak a hosszú és
egyenletes iramú futásra, hanem az egyes futószakaszokon belüli iram felgyorsítására is alkalmassá edzzük a szervezetet.
A terepfutás edzésének ezen szakaszában, az utolsó héten, ruházatban is végeztessük a futást, a nehezebb követelményekhez való szoktatás miatt.
Az állóképesség legnagyobb fokát természetesen az utolsó, különleges időszakban kell elérni a futóknak. A terepfutások ezen 2—3 hetes idejében a legnagyobb feladatok megoldására (harci) is képessé kell tenni őket. A terepfutások
kizárólag a harcoskiképzés . célkitűzéseit elősegítő feladatokból álljanak és mint
közelebbi célt, a haditorna verseny előkészítését szolgálják. Ennek megfelelően az
edzéseket mindig katonai ruházatban és az előírt felszerelés fokozatos vitelével
végeztessük. Bár a nehezebb felszerelés és a mozgást akadályozó öltözet miatt a
futótechnika részben módosul, azonban a helyes mozgás alapelvei, a terepen való
mozgás szabályai változatlanok maradnak.
Befejezésül röviden foglalkozni kívánunk még a haditornaversenyekre való
előkészülettel is. A kiképzés szempontjából egyáltalán nem közömbös számunkra,
hogy jól vagy rosszul készülünk fel arra. Hiszen ezáltal jól le tudjuk mérni kiképzési fokunkat és tisztán láthatjuk azt, hogy megfelelünk-e a harcossal szemben
támasztott követelményeknek. A csapatkiképzés sokoldalú elfoglaltságot követel,
de minden parancsnok kötelessége, a többi kiképzési ághoz hasonlóan, a testnevelésre is időt biztosítani. A haditorna-versenyeken minden előkészület, edzés nélküli
részvétel, a rossz versenyeredményeken kivül, mivel ezek a versenyek igen nagy
munkatöbbletet jelentenek a szervezet számára, inkább káros, mint hasznos következményei vannak a szervezetre. Ez pedig merőben ellenkezik a testnevelés célkitűzéseivel.
Az idei év haditorna-versenyein előreláthatólag sokkal több induló lesz,
mint az előző években. Az indulók nagy száma és a versenyekre való alapos felkészülés feltétlenül megkívánja, hogy már most, de legkésőbb március elején a
terepfutó edzéseket megkezdjük, mert a terepfutással tudjuk leginkább biztosítani
azt a szívós c-dzettséget és állóképességet, mely a haditorna-versenyek és az egész
év kiképzési fáradalmainak fölényes leküzdéséhez szükséges.
Forrásművek:
I. A. Krjacsko: Hogyan sportolnak a Szovjetunióban.
I. P. Szergejev: Gyorsabban, magasabbra, messzebb.
Sporttörténeti jegyzet. (Dr. Földes Éva) Testnev. Főisk.
Atlétikai jegyzet. (Dr. Bácsalmási Péter) Testnev. Főisk.
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12.

KÖTET

A 12. kötet Sztálin elvtársnak azokat a műveit tartalmazza, amelyeket 1929 áprilisától 1930 jumusáig irt. Ez a korszak a tőkés világban a nagy gazdasági világválság
időszaka volt a Szovjetunióban pedig a hatalmas gazdasági fellendülés időszaka, a szo
cializmus altalános támadása kifejlődésének az időszaka. Számunkra tehát mind a nemzetközi helyzet, mind a szociaazmus építésének feladatai szempontjából óriási jelentőséggel bír Sztálin elvtárs 12. kotekenek tanulmányozása.

I
A nemzetközi helyzet.
Sztálin elvtárs a Bolsevik Párt XVI. Kongresszusán: 1930 júniusában a nemzetközi helyzet jellemzesét azzal kezdte, hogy emlékeztetett a tőkés országok két és félévvel korábbi helyzetére. Ekkor még mindenhol növekedett az ipari és mezőgazdasági termelés. „Dicsfény övezte az Északamerikai Egyesült Államokat, mirtf a legvirulóbb kapitalizmus országát. Győzelmi himnuszokat zengtek a „felvirágzásról". Térdre hulltak a
dollár előtt. Dicsőítették az új technikát, a tőkés rációnál zálást Azt hirdették hogy elkövetkezett a kapitalizmus „felgyógyulásának" és a sziklaszilárd tőkés stabilizációnak
korszaka." Az imperialistáknak a Bolsevik Pártba befurakodott ügynökei, Bucharinnal az
élükön, szintén a „stabilizálódott" tőkés mennyország dicshimnuszát zengedezték.
Ez volt tegnap — mondotta Sztálin elvtárs. Azóta azonban kitört a kapitalista
ipari országok gazdasági válsága, amely összefonódott az agrárországok mezőgazdasági
válságával, és a válság a legerősebben éppen a kapitalizmus fellegvárát, az Egyesült
Államokat sújtotta Ez a válság már a kapitalizmus általános válságának talaján keletkezett, ami különösen pusztító jelleget kölcsönzött neki. Hatalmas méretekben növekedett a tömegnyomor és a munkanélküliség. Koldusbotra jutottuk a parasztság milliós
tömegei is. Ugyanakkor pedig Braziliában kétmillió zsák kávét dobtak a tengerbe Amerikában kukoricával fűtöttek szén helyett, Németországban pedig disznókkal etelték fel
a rozsot.
Felszínre tört és kiéleződött az imperializmus valamennyi ellentéte: a vezető tőkés
országok közötti ellentétek, az I. világháborúban győztes és legyőzött országok közötti
ellentétek, az imperialista államok és a gyarmati és függő országok közötti ellentétek és
a tőkés országok burzsoáziája és proletáriátusa közötti ellentétek. A forradalmi mozgalom
erősen fellendült a gyarmatvilágban, de a kapitalista anyaországokban is erősen növekedett a kommunista pártok befolyása. Egyre nagyobb munkástömegek ébredtek annak a
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tudatáia. hogy a kommunista párt az egyetlen párt, amely győzelemre tudja vinni felszabadító harcukat a kapitalizmus ellen. A nemzetközi helyzet elemzését Sztálin elvtárs
azzal a tudományos előrelátással fejezte be, amelyet a marxizmus-leninizmus tökéletes
ismerete és alkalmazni tudása biztosít. Rámutatott arra, hogy a burzsoázia a belpolitika
terén a további fasizálásban fog kivezető utat keresni és erre a célra ki fog használni
minden reakciós erőt, beleértve a szociáldemokráciát is. Rámutatott arra is, hogy a burzsoázia a külpolitika terén új imperialista háborúban és a szovjet állam elleni új intervencióban fog kivezető utat keresni.
Nyomatékosan aláhúzta azonban azt is Sztálin elvtárs, hogy a második intervenció
a Szovjetuniónak még sokkal nagyobb arányú győzelmével és a kapitalistáknak még hatalmasabb vereségével fog végződni, mint az első intervenció.
„A mi politikánk békepolitika — mondotta Sztálin elvtárs — és a keres
kedelmi kapcsolatok megerősítésének politikája, minden ország irányában... Ezt
a békepolitikát fogjuk folytatni a jövőben is minden erőnkkel, minden eszközzel.
Nem akarunk egyetlen talpalatnyi idegen földet sem. De a mi földünkből sem
adunk egy rögöt sem senkinek." (281—282. old.)
Nem hagyott Sztálin elvtárs afelől sem kétséget, hogy a Szovjetunió békepolitikája távol áll mindenfajta pacifizmustól, sőt élesen harcol a burzsoá és szociáldemokrata pacifizmus becsempészésének minden kísérlete ellen. „Mi nem ellenzőnk
mindenfajta háborút, .— írta Sztálin elvtárs Maxim Gorkijnak. — Mi az imperialista
háborút ellenezzük, mert az ellenforradalmi háború. De hívei vagyunk a felszabadító,
imperialista-ellenes, forradalmi háborúnak, noha mint ismeretes, az Slyen háború sem
mentes a „vérontás szörnyűségeitől" sőt bővelkedik bennük."
II.
A honvédelem kérdései.
A nemzetközi helyzet elemzéseiből levont következtetések a Bolsevik Párt kőte
lességévé tették az ország honvédelmi ereiének szakadatlan növelését. Ez volt az egyik
fő feladata már az első ötéves tervnek is. Ez volt egyik döntő szempontja az ipar és
a mezőgazdaság területi átszervezésének, az imperialisták támadásaitól sokkal kevésbbí
veszélyeztetett területeken az ipar és a mezőgazdaság nagyarányú kifejlesztésének.
„Azonnal hozzá kell látnunk egy második szén- és kohászati bázis megteremtéséhez, — mondotta Sztálin 'elvtárs, — Ennek a bázisnak az Ural-Kuznyeck kombinátnak kell lennie, amely a kuznyecki kokszosítható szenet az uráli
érccel egyesíti." (347—348. old.)
Kihangsúlyozta Sztálin elvtárs azt is, hogy a közlekedés nagyarányú fejlesztésének milyen komoly jelentősége van az ország védelme szempontjából.
Óriási elfoglaltsága mellett nagy gondot fordított Sztálin elvtárs arra is. hogy
sohase szakadjon meg eleven kapcsolata a szocialista haza védelmének magasztos feladatát teljesítő szovjet Fegyveres Erők Harcosaival. A Fekete-tengeri flotta „Vörös
Ukrajna" nevü cirkálóján tett látogatása után ezt irta Sztálin elvtárs:
„öröm dolgozni ilyen elvtársakkal, öröm ilyen harcosokkal
egysotban
harcolni az ellenség ellen. Ilyen elvtársakkal le lehet győzni a kizsákmányolók
és elnyomók egész világát. Sok sikert kivánok önöknek, barátaim, a
Vörös
Ukrajnán!' (128. old.)
A sztálini szó lelkesítő, szivet megdobogtató ereje, az a biztos tudat, hogy
Sztálin elvtárs személyes jó barátja minden szovjet harcosnak és tisztnek, a Nngv
Honvédő Háborúban aratott világtörténelmi jelentőségű győzelemnek is egyik döntő
tényezője volt.
Nem feledkezett meg arról sem Sztálin elvtárs, hogy minden lehetséges alkalommal aláhúzza a Szovjet Hadsereg internacionalista, felszabadító jellegét. Amikor 1929
augusztusában a kinai ellenforradalmi tábornokok és a japán imperialisták konfliktust provokáltak a Ki nai-Keleti vasúton és ennek visszaverése érdekében fel kellett állítani a Külön
Távolkeleti Hadsereget, ennek harcosait és parancsnokait az Októberi Forraüaioin évfordulóján így üdvözölte Sztálin elvtárs:
„Figyeljék éberen a kínai elleníorradalmárok minden mozdulatát, csápásukra feleljenek megsemmisítő csapással és ezzel segítsenek kínai testvéreinknek,
a kínai munkásoknak és parasztoknak széttörni a földbirtokosok és kapitalisták
jármát." (148. old.)
A politikai stratégia és taktika elveinek kidolgozása közben nagy gondja volt
Sztálin elvtársnak arra is. hogy megvi ágítsn a katonai stratégia és taktika egyes döntő
elvi kérdéseit is. A szocializmus általános támadásának alapelveivel kapcsoiaiuan loubször is tesz jelentős utalásokat a katonai támadás néhány döntő alapelvére.
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„...nem volt és nem is lehetséges sikeres támadás anélkül, hogy az erőket a
támadás folyamán át ne csoportosítanák, az elfoglalt hadállásokat meg ne szilárdítanák, a tartalékokat a siker kiszélesítése és a támadás céliának teljes megvalósításának érdekében ki ne használnák. Szakadatlan előnyomulás esetén, vagyis
ha a szükséges feltételeket nem tartják meg, a támadásnak elkerülhetetlenül ki
kell fulladnia és össze kell omlania. A szakadatlan előnyomulás a támadás halála
Ezt bizonyítja polgárháborúnk gazdag tapasztalata." (333. old.)
III.
A nagy fordulat éve: a szocializmus általános támadása az egész fronton.
A támadás döntő alapelveinek tisztázására azért volt szükség, mert a Szo>etunio
népgazdaságának újjáalakítása ebben az időszakban azt jelentette, hogy a szocializmus
az egész fronton támadásba ment át, a népgazdaság tőkés elemei ellen. Mindazok a jelszavak, amelyeket a párt ebben az időszakban kiadott, a szocializmus általános támadásának jelszavai voltak. „Olyan jelszavakról beszélek, — mondotta Sztálin elvtársi, —
mint az önbírálat jelszava, a bürokratizmus elleni harc kiélezésének és a szovjet apparátus megtisztításának jelszava, az új gazdasági káderek szervezésének és vörös szak
emberek kiképzésének jelszava, a kolhoz- és a szovhozmozgalom fokozásának jelszava,
a kulák elleni támadás jelszava, az önköltség csökkentésének ési a szakszervezeti gyo
korlati munka gyökeres megjavításának jelszava, a Párt tisztítás jelszava stb." (12—
13. old.) A Párt XVI. Kongresszusát is így jellemezte Sztálin elvtárs:
„A Párt XVI. Kongresszusa a szocializmus egész fronton kifejlesztett támadásának, a kulákság, mint osztály felszámolásának és a teljes kollektivizálás megvalósításának kongresszusa." (365—366. old.)
Ezt a döntő időszakot joggal nevezi Sztálin elvtárs a kötet egyik hires cikkének
címében „A nagy fordulat évé"-nek.
Kihangsúlyozta Sztálin elvtárs több ízben azt is, hogy a szocializmus általános
támadásának kifejlesztése során a Párt fel van készülve a nehézségekre, nem fél azoktól, hanem elszántan harcol azok leküzdéséért. Kihangsúlyozza Sztálin elvtárs, hogy a
szocializmus építése során elért eredmények nem könnyen és simán adódnak. Minden
eredményi csak a nehézségek leküzdéséért folytatott kemény harcban lehetett eíérni. Számunkra különösen fontosak Sztálin elvtársnak azok a megállapításai, amelyeket a szocializmus építése során jelentkező nehézségek jellegéről mond.
„Arról van szó. hogy a mi nehézségeink nem hanyatlásból, vagy pangásból
eredő nehézségek, hanem a növekedés, a fellendülés, a haladás nehézségei. Ez azt
jelenti, hogy a mi nehézségeink gyökeresen különböznek a tőkés országok nehézségeitől... A mi nehézségeink olyan nehézségek, amelyek magukban hordják leküzdésük lehetőségeit."
(325—26. ol'd.)
Nehézségek származnak pl. abból, hogy a szocializmus építése során a tömegek
vásárfó képessége folyton növekszik és túlszárnyalja a termelés növekedését. Ez a ne
hézség azonban szintén magában hordja leküzdésének lehetőségét)- a termelékenység
emelésének a szocialista verseny nagyarányú kifejlesztésének módszereivel.
Rámutat több helyen Sztá'.in elvtárs arra is, hogy a nehézségek jórészben onnan
származnak, hogy a megdöntött burzsoázia maradványai és főképpen a kulákság minden
alkalmat és minden rést felhasznál arra, hogy kártevéseivel bénítsa meg a szocializmus
építésének lendületét. De nemcsak a kulákszabotázs, hanem maga az a tény is, hogy a
mezőgazdaság az elaprózott, elmaradott kisárutermelés alapján áll, bénítólag hat a szocializmusnak a városban való építésére. A kivezető út: a kolhozok és szovhozok kifej
lesztésének útja. „Ez az út odavezet, hogy a kisparaszti gazdaságok nagy kollektív,
a technika és tudomány minden vívmányával felszerelt gazdaságokká egyesülnek, amelyeknek módjuk van arra, hogy tovább fejlődjenek, mert ezek a gazdaságok meg tudják
valósítani a bővített újratermelést." (158. old.)
Az évtizedes nevelőmunka és a mezőgazdaságnak a szocialista ipar részéről gépekben műtrágyában nyújtott segítség meghozta az eredményét: egész falvak, járások,
kerületek egyszerre mentek be a kolhozokba. Ettől a folyamattól elválaszthatatlanul ment
végbe a dolgozó parasztság és a szovjet hatalom szoros együttműködésben megvívott
harca útján a kulákságnak, mint osztálynak a felszámolása. A XVI. Pártkongresszuson
már azt jelenthette Sztálin elvtárs: ,.A parasztság zöme véglegesen a kolhozok felé
fordult A kulákság ellenállását megtörtük. A Szovjetunió belső helyzete még jobban
megszilárdult." (282. old.)
A szocializmus általános támadásának fontos frontszakasza volt a szocialista ver
«eny kifejlődését fékezni akaró bürokraták elleni harc is. Sztálin elvtárs a legélesebben
fellépett azok ellen, akik a versenyt, „a szocializmus építésének kommunista módszerét".
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dolgozók millióinak önbírálatán alapuló alkotó kezdeményezését mesterséges keretek
közé próbálták szorítani, szűk mederbe akarták terelni és végül el akarták sorvasztani.
A Bolsevik Párt kiadta a jelszót, hogy a párt — szakszervezeti, szövetkezeti és szovjetszervezeteket meg kell tisztítani az idegen és elbürokratásodott elemektől A Párt négy
Vcnalon harcol a bürokratizmus ellen, — mondotta Sztálin elvtárs, — az önbírálat kifejlesztése vonalán, a végrehajtás ellenőrzésének megszervezése vonalán, az apparátus megtisztítása vonalán, és végül a munkásosztály fiaiból kikerült odaadó funkcionáriusoknak az
apparátusba alulról való kiemelése vonalán." (351. old.)
Ez a sztálini útmutatás a magyar népgazdaság, a magyar állami élet és ezen belül
néphadseregünk számára is döntő jelentőségű harcaink jelenlegi szakaszában.
A szocializmus általános támadása az országon belüli tőkés elemek ellen egyben
éles elvi harcot jelentett a Bolsevik Párton belül mindenfajta elhajlás ellen. „Nem lehet
igazi harcot folytatni az osztályellenség ellen — mondotta Sztálin elvtárs —, ha a hát
országban ott van az ellenség ügynöksége... ezért a Párt soronlévő feladata: engesztelhetetlen harc a lenini vonaltól való elhajlások ellen." (376. old.) Sztálin elvtárs kihangsúlyozta, hogy a harcot két fronton kell folytatni: a kispolgári radikalizmust képviselő
„baloldaliak" (trockisták) és a kispolgári liberalizmust képviselő jobboldaliak (bucharinisták)
ellen. Rámutatott arra is, hogy a kétféle elhajlás lényegileg azonos, és ha időnként vív
nak is egymás ellen „kakas viadal"-t, ez rendszerint azzal végződik, hogy a kulisszák
mögött pártellenes blokkot alakítanak. A trockisták tagadták, hogy a szocializmus a Szovjetunióban a munkásosztály és a parasztság erejéből fel lehet építeni. Szerintük ehhez a világforradalom győzelmére lett volna szükség. Sztálin elvtárs bebizonyította, hogy az ilyen
eszmék terjesztésének valódi célja; a szovjetdolgozók hatalmas munkalelkesedésének fékezése. Tagadták a trockisták azt is, hogy a parasztság zöme bevonható a szocializmus építésének munkájába. Ennek a nézetnek a terjesztésével az volt a' trockisták
célja, hogy fékezzék a kolhoz-mozgalom lendületét és megakadályozzák a kulákságnak,
mint osztálynak a felszámolását. Amikor pedig a kolhoz-mozgalom lendületét már nem
lehetett megállítani, akkor a trockisták „baloldali" túlzásaikkal akarták a középparasztságot szembefordítani a szocializmussal, ebben akaratlanul is segítségükre voltat- egyes
kommunisták, akik megszédültek a kolhozmozgalom első sikereitől. A Bolsevik Párt és
Sztálin elvtárs útmutatása alapján azonban ezeket a hibákat kijavították és a trockista
kártevést meghiúsították.
A jobboldali opportunisták: Bucharin és csoportja formálisan elismerték a szocializmus felépítésének lehetőségét a Szovjetunióban, mindössze azt hirdették, hogy ehhez
nem kell támadást indítani a tőkés elemek etlen, mert ezek részben maguktól elhalnak,
részben pedig „belenőnek" a-szocializmusba. Azt sem tagadták, hogy a parasztság zömét
be lehet vonni a szocializmus építésének munkájába de ismét azt hirdették, hogy ehhez
nincs szükség kolhozmozgalomra és nincs szükség a kulákságnak, mint osztálynak a
felszámolására.
Nyilvánvaló
tehát
—
mondotta
Sztálin elvtárs,
— hogy
a jobboldaliak álláspontja lényegében
szintén a szocializmus
felépítésének
lehetőségét és a parasztság zömének a szocializmus építésébe való bevonását tagadja, teljes
azonosságban a „baloldaliak" álláspontjával.
Azok a hatalmas sikerek, amelyeket a Szovjetunió népei a nagy fordulat évében
elérték, teljes egészükben a Bolsevik Párt helyes vezetésének voltak köszönhetők. Sztálin
elvtárs a XVI. Pártkongresszuson megmutatta, hogy mi szükséges a párt helye*
vezetéséhez.
„A Párt helyes vezetéséhez, minden egyében kívül, az szükséges, hogy a Párt
vonala helyes legyen, hogy a tömegek megértsék a Párt vonalának helyességét
és tevékenyen támogassák azt, hogy a Párt ne szorítkozzék a vezérvonal
kidolgozására, hanem napról-napra vezesse e vezérvonal megvalósítását, hogy
a Párt erélyesen harcoljon a vezérvonaltól Való elhajlások és az elhajlások
irányában tanúsított békülékenység ellen, hogy a Párt az elhajlások elleni harcban
kikovácsolja sorai egységét és vasfegyelmet teremtsen." (365 old.)
A lángeszű sztálini vezetés teljes mértékben biztosította ezeknek a feltételeknek
a létrehozását. Sztálin elvtárs műveinek 12. kötete valóságos tankönyve annak, hogyan
kell létrehozni ezeket a feltételeket és hogvan kell a Párt vezetésével győzelemre vinni
a szocializmus általános támadását a tőkés elemek és azok minden fajtájú ügynökei
ellen. A Magyar Dolgozók Pártjának Sztálin elvtárs legjobb magyar tanítványának:
Rákosi elvtársnak a vezetése biztosítja a magyar dolgozó nép számára, hogy a szovjet
példa nyomán mi is győzelmesen fejezhessük be a szocializmus felépítéséért megindított
harcunkat.
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Kozsedub: HAZAMAT SZOLGALOM Uj Magyar Könyvkiadó, Budapest. 1950. 285 o.
Iván Kozsedub önéletrajzában a hős sztálini sólymok, a szovjet repülök életét, kiképzését, a Nagy Honvédő Háborúban vívott hősi harcait írja le.
Kozsedub — hatvankét légiharc győztese,
a Szovjetunió háromszoros hőse — egyszerű szavakkal beszéli el élete történetét
gyermekkorától kezdve a háború befejezéséig. Gyermekkora szorosan kapcsolódik faluja harcához, melyet családja, rokonai,
szomszédai a kulákok ellen vivnak. A szocializmusnak a mezőgazdaságban aratott
győzelme végre meghozza anyagi függetlenségüket, életük fellendülését is. 1934-ben,
mikor a hétosztályos iskolát befejezi, az
egész ország az építés lázában ég: épül a
Kuznyec medence, elkészült a Fehér-tengeri
csatorna, Moszkvában a M e t r ó . . . A kis
Iván pályaválasztás előtt áll: eleinte nem
tudja, milyen foglalkozást válasszon, de az
iparosítási tervek magával ragadják: beiratkozik a közeli gyár iparostanuló iskolájába
Sztálin elvtárs ezidőtájt mondotta hatalmas jelentőségű beszédét a Vörös Hadsereg
Akadémiáján, melyben a technika fontosságára hívta fel a szovjet dolgozók figyelmét. „A technika, olyan emberek kezében,
akik azt elsajátították, csodákat tehet és kell
is hogy tegyen." Ez a beszéd további feladatok megvalósítására serkentette, tovább
tanul, megpályázza
az Ipari Szakiskolát.
Felvétele után belép a Komszomolba és lelkesen dolgozik, képezi magát. Váratlanul
egy egész életére kiható élmény ragadja
meg: Két idősebb társát meglátja a repülőegyesület egyenruhájában. E pillanatban elhatározza, hogy repülő lesz.
A felvételi vizsga sikeres letétele után
ujjongó örömmel vesz részt a Repülőegyesület délutáni kiképzésein, s közben folytatja szakiskolai tanulmányait is. Megismer
kemény férfiakat, kik legyőzték a levegőt,
s ekkor már minden vágya az, hogy egyszer ő is ilyen repülő legyen. Tökéletesen
jellemzi oktatóit könyvében, olyan módszertani megfigyelésekkel,
melyeket későbbi
munkájában kiválóan felhasznált.
Áz út hosszú volt, míg végre gépre került. Sok elméleti és gyakorlati tanulás után
eljött a nagy perc, mikor egyedül ülhetett
be a gép kormánya mögé. Nagy igyekezetében kissé „túljól" sikerül a leszállás; —
nagyot zökken a gép; — de az igyekezet
pótolja az első lámpalázat.
Szívósan gyakorol tovább, s a sikeres
vizsga után nagy örömmel értesül a hadirepülő iskolába való felvételéről. Az első

évfolyam végére már annyira elsajátítja
a repülés elméleti és gyakorlati ismereteit,
hogy kinevezik oktatónak az iskolához. Változatos kiképzéssel telnek napjai. Állandóan
elemzi saját maga és tanítványai munkáját,
hogy tökéletesítse módszereit és ezáltal javítsa eredményeit, minél jobb pilótákat neveljen forrón szeretett hazájának.
1941. június 22.: a reptéren riadót rendelnek el. Az első „éles" riadói A fasiszta Németország hitszegő, aljas támadásának napja. Kozsedub azonnal jelentkezik a frontra,
de elöljárói nem teljesítik kérését és marad
továbbra is oktató. Esténként az iskola növendékeivel együtt lázas érdeklődéssel hallgatja a harci híreket és valahányszor az
újságokban,
a hadijelentésekben feltűnik
egy-egy ismerős pilóta, volt növendék neve,
valamennyiüket büszke öröm és az ellenség
iránt érzett izzó gyűlölet tölti el.
A fasiszta csapatok a váratlanság tényezőjét kihasználva, rabolva, pusztítva törtek
előre, Kozsedub szülőfaluja is megszállás
alá került. Hiába vetette be azonban Németország repülőflottájának kétharmadát, a
szovjet légierő szembeszállt a számbeli főlénnyel és keményen helytállt. A levegőben
eddig még soha nem látott ütközetek folytak. A fasiszha légierő oly súlyos veszteségeket szenvedett a szovjet repülők és a
légvédelem csapásaitól, melyeket már nem
tudott kiheverni.
Kozsedub vágya végre teljesült: 1943-ban
kikerül a frontra és megkezdi légi győzelmeinek hosszú sorozatát. A szovjet csapatok minden arcvonalon támadnak. Űzik,
hajtják a fasiszta hadseregeket. Nyugat felé. Első bevetése csalódást okoz; de midőn
először találkozik szembe ellenséges géppel
és izgalmas légipárbaj után lelövi, vad dühhel veti magát a további küzdelembe.
Augusztus 5-§n felszabadult Orel és Belgorod. Kozsedub ép „La—5" típusú gépével bevetésre készen várakozott, mikor
közölték vele, hogy megkapta a Vörös
Zászló rendjelet. S nemsokára eljött élete
nagy napja: Iván Kozsedub tagjelöltet felvették a Pártba. Annyi légi harc győztese,
— a büszke izgalomtól sokáig nem tudott
előtte való éjjel aludni...
Párttagsági
könyvét átveszi — s azonnal felhangzik a
parancs: „Mindenki a gépekhez!" . . . Gyorsan
becsúsztatja zsebébe a Iconyvecskét, felszáll és újabb légi győzelemmel tér vissza;
lelő egy Focke-Wulf 190-et.
A győzelem kivívása azonban nem könynyű. Az ellenség egyre alattomosabb és ravaszabb. Megjelennek az új, tökéletesített
Messerschmittek és az új rombolók oldalukra festett halálfejekkel, csontvázakkal és
egyéb ábrákkal. „Ránk az ilyen hülyeség —
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(rja Kozsedub' — persze semmiféle benyomást nem tett." A német repülők még sem
tudták fölényüket kiharcolni, a szovjet tervezők, Jakovlev, Lavocskin és a többiek
még korszerűbb és még tökéletesebb gépeket adtak a frontnak.
1944 május 7-én, harminchetedik győzelme után a szocialista haza bizalmából ő veszi át Konyev kolhoz-paraszt ajándékát;
egy vadonatúj Lavocskin gépet. Idegen tájak felett suhannak ekkor már a szovjet repülőgépek. A főidről reménykedve nézik a
felhők között szálló vörös csillagos repülőgépeket, a fasizmus igájában nyögő román parasztok.
A hitlerista hadigépezet már recsegettropogott a Szovjet Hadsereg hatalmas csapásai következtében. Néhány hónap és Kozsedub gépe már Berlin felett szállt. És mikor a győzedelmesen előretörő szovjet csapatok kitűzik a győzelem lobogóját a hitlerista fővárosra, a hatvankettedik német gép
zuhan le Iván Kozsedub géppuskasorozatára. A Szovjetunió háromszoros hőse az elcsendesedett harcterek felett rövid időre
hazaszáll szülőfalujába, felkeresi szülei sírját, majd végiglátogatja falubeli ismerőseit,
a kis iskola tantermét... Azután másnap
visszarepül Moszkvába, hogy tovább tanuljon, tovább tanítson és tovább haladjon
előre a szovjet emberek útján.
A Nagy Honvédő Háború gyalogságának
hősi éposza a Volokalamszki Országút, a
páncélosok dicső útjának Bragin a megórökítője a „Moszkvától Berlinig" c. könyvében. A szovjet repülők életének, győzelmeinek, a Párt és Sztálin elvtárs iránt érzett forró szeretetének ez a könyv örökértékű kifejezője. Repülőink számára épp oly
nélkülözhetetlen, akár csak a repülő-segédletek, de minden más fegyvernembeli bajtársnak is kell olvasnia ezt a könyvet,
mert a harcok leírásán kívül olyan módszertani útmutatásokat tanulhatunk e könyvből, melyet a kiképzés bármely ágában és
önképzésünk során jól felhasználhatunk,
fván Kozsedub könyvén keresztül még közelebb kerülhetünk a szovjet repülőkhöz, a
legendás sztálini sólymokhoz
K. Gy.
A TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA
MAI PROBLÉMAI Szikra 1950
185 oldal.
A könyv azt az előadássorozatot foglalja
magában, amelyet 1946—47-ben tartottak
neves szovjet tudósok a moszkvai középiskolák felsőbb osztályos tanulói, valamint
egyetemi hallgatók számára.
Az előadássorozat célja lehető népszerű
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alakban bevezetni az érdeklődőket a fizika,
kémia és a technika legújabb kérdéseinek
és eredményeinek ismeretébe. A könyvben
közölt egyes előadások célkitűzésüket elérik
anélkül, hogy az előadás népszerű modora
a tudományos pontosság rovására menne
Az elsőnek közölt előadás, amelyet a
Szovjetunió Tudományos Akadémiájának
elnöke, Vavilov tartott „Lenin és a modern
fizika" címmel, az új fizikát a dialektikus
materializmus oldaláról vizsgálja meg és
ugyanakkor leleplezi a mai burzsoá filozófia hamisításainak osztályjellegét. Rámutal
ez az előadás arra, hogy Lenin nemcsak
filozófiai munkássága kapcsán foglalkozott
a fizikával. A szovjet technikai fizika —
amely kiválóan állta meg helyét a Nag\
Honvédő Háborúban — fejlődését jelentős
mértékben Leninnek köszönheti. Számo:
fontos szovjet technikai — fizikai intézet
Lenin kezdeményezésére alakult meg és
munkájukat Lenin különös figyelemmel ki
sérte. Vavilov szavait idézve, „Lenintől,
aki egyesítette magában a dialektikus filo
zófia elvont magasságait a forradalmi harc
mindennapi gyakorlatával, a szovjet tudós
megtanulhatja, hogy nem szabad elválasz
tani elméleti munkásságát a szovjet állam
életének feladataitól.
A könyv bizonyítja, hogy a szovjet tu
dósok valóban Lenin tanítványai. Az elmé
let és a gyakorlat elszakíthatatlan egysége
vonul végig az egész előadássorozaton
Alihanov akadémikus „A kozmikus sugarak" című előadásában a világűrből a Földre érkező nagysebességű részecskék világát ismerteti. A kozmikus sugarak tulajdonságainak megismerése tárta fel a tudomány részére az atommagot. Ehhez az
előadáshoz csatlakozik Kapusztyinszkij akadémikus felolvasása „Atomenergia" címmel
Az emberiség előtt álló korszak joggal nevezhető az atomenergia korszakának. A
Szovjetunió jelenlegi ötéves terve egyik
legfőbb feladatának tekinti az atomenergiának a népgazdaság fejlesztésére szolgáló
felhasználását. Ezzel ellentétben az USA
laboratóriumaiban nem keresik
az atomenergiának békés célokra való alkalmazását, hanem a tömegmészárlás céljaira állítanak elő egy újabb fegyvert. Amint az előadás kimutatja, az atombomba az atomenergia rablógazdálkodásszerű és észszerütlen
felhasználásának kirívó példája.
Az utóbbi években mind nagyobb Jelen
tőségre tesz szert a rádiólokáció technikája,
a radartechnika. Berg akadémikus „Radar"
című előadása részletesen ismerteti a radar
elméleti alapjait és gyakorlati alkalmazását
Az elmúlt háború alatt és azóta eltelt
években nagy fejlődést mutatott a rakéta-

közlekedés technikája. A rakétatechnika
történetét és mai állását Miku'in akadémikus előadása mutatja be. A szovjet kutatók nagy és eredményes munkát végeznek
a rakétatechnika fejlesztése terén. A szovjet tudomány és technika itt is betölti vezetőszerepét.
Kovalenkov akadémikus „Automatizálás
és telemechanika" című előadásában ismerteti az automatagépeket és berendezéseket,
valamint a távvezérlés különböző módszereit. A modern technika ma már el sem
képzelhető az önműködő berendezések és a
távirányítás nélkül. A szovjet technika az
automatizálást a feltalálók művészetéből
exakt mérnöki tudománnyá alakította át.
A könyvben közölt előadásgyüjtemény
két utolsó fejezete energiagazdasági kérdésekkel foglalkozik. Csernisev akadémikus
„A szilárd tüzelőanyagok feldolgozásának
új módszerei" címen tartott előadása ismerteti azokat a módszereket, amelyekkel a
szénből különböző értékes folyékony és
gázalakú üzemanyagok nyerhetők. A szovjet tudomány és technika — mint ismeretes,
— különösen nagy előrehaladást tett a szenek földalatti elgázosítása terén.
Kozsizsanovszkij akadémikus „Energiagazdálkodás jövője" című előadása vázolja a szovjet energiagazdálkodás történetét,
feladatait a háborúutáni ötéves tervben és
az előtte álló tudományos kérdéseket. A
szovjet hatalom éveiben szinte elképzelhetetlen méretekben tártak fel újabb meg
újabb energiaforrásokat. Csupán az 1928—
38-ig eltelt tíz év alatt felfedezett szénkészlet meghaladja a kapitalista Európa öszszes országainak jelenlegi szénkészletét.
Hatalmas vízierő-telepek épültek (az előadást még a Davidov-terv nyilvánosságra
hozatala előtt tartották). A Szovjetunió
óriási kiterjedése mellett igen fontos a távoli vidékeken fekvő energiaforrások termelésének továbbítása a messze lévő fogyasztókhoz. Ennek legalkalmasabb formája villamos energiaátvétel, az ezzel kapcsolatos
kérdéseket fejti ki az előadás.
A könyv nemcsak azoknak ajánlható,
akik az emiitett tárgyköröket eddig még
közelebbről nem ismerték. Haszonnal forgathatják a könyvet olyanok is, akik többékevésbbé foglalkoztak már e témákkal.
Hozzásegít a könyv, hogy megismerhessük
a szovjet tudósok és műszaki emberek hatalmas teljesítményeit a tudomány és technika minden ágában. A könyv jelentőségét emeli, hogy mindezt elsőrangú szovjet
tudósok előadásaiból ismerhetjük meg.
N. I. Gy.

Máté György: A BÉKE NEVÉBEN!
Athenaeum kiadás, Budapest, 1950.
238 o.
A kötet a szerző összegyűjtött írásait
foglalja magába, művészi riportokat, tárcákat. karcolatokat, szatírákat. A kommunista
újságíró magas színvonalú, szenvedélyes,
pártosszellemű, szocialista írásműveivel a
mindennapi élet problémáit tárgyalva, éles
fegyverrel az igazság és emberiség meggyőződésével küzd a szocializmusért, a békéért.
Négy
sorozatba csoportosítva hatvan
cikk áll előttünk. A kezdő elbeszélés témája felszabadulásunk nagy napja, az a hatalmas történelmi fordulat, amikor a dicső
Szovjet Hadsereg elhozta a szabadságot a
rabság után, a békét és nyugalmat a rettegés és szenvedések után és így lehetővé
vált, hogy a Magyar Kommunista Párt
munkára, harcra hívja a magyar népet.
Visszaemlékezik munkásmozgalmunk dicső hagyományaira, az elnyomókkal vívott
küzdelmes, áldozatos, harcos évekre, forradalmár hőseinkre és mártírjainkra.
írásai az eleven, lüktető valóságot, a
Párt hatalmas szervező, irányító és nevelő
hatását mutatják be. De mutatják az újtípusú szocialista ember kialakulását is, ifjúmunkást és a munka hősét, a traktorvezetőt és a szövőnőt, akik mind öntudatosabban érzik át feladatukat és hivatásukat, s
építik a dolgozók boldog hazáját. Meleg
szeretet árad e könyv mipden sorából,
amely a Szovjetunióról, hős katonáiról, a
Pártról és a dolgozókról emlékezik. De
annál izzóbb gyűlölettel, gúnnyal és szatírával leplezi le a kártevőket, diverzánsokat,
kémeket, az ellenség ügynökeit és aljas
gazdáikat, a háborús gyújtogató imperialistákat. Viszont a kritika eszközét használja a saját hibáinkkal szemben is, de mindig
építő, javító, nevelő céllal.
Költői nyelvű és szárnyalású írásaiban
tesz hitet a szocializmus eszméje mellett.
Jellemző színekkel mutat rá a két világ közti
gyökeres különbségekre; a szocialista, építő,
békéért küzdő tábor mérhetetlen fölényére, az
imperialistákkal szemben. Jellemző és bizonyító képek ezek: az Ob, Jeniszej meginduló,
gigantikus tervei s velük szemben a Rajna
előkészítése nagy területek háborús elárasztására, vagy a Kolorádó folyó — a kolorádó bogár veszedelmének felhasználása.
Szenvedélyes, keményhangú cikkek ezek.
pártos írások.
Művészi riportokban számol be a testvéri népi demokratikus államokban tett személyes megfigyeléseiről. A kis Albánia dolgozó parasztjai, az új Bulgária munkásai,
Kelet-Németország felszabadult dolgozói, 'a
dicsőséges, régi, forradalmi lengyel induló.
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a „Varszavianka" hangjaival felvonuló lengyel munkások színes képekben, hü leírásokban jelennek meg előttünk.
A Bolsevik Párt történetének lapjaival ad
magyarázatot, biztatást s emlékezik meg a
modenai sortűz áldozatairól. Arról a forradalmi nyugati munkásosztályról, amely
most vívja történelme folyamán legádázabb
küzdelmét az imperialisták mindjobban fasizálódó, uralkodó klikkjével és erőszakszerveivel.
A humor fegyverét is felhasználja a viszszásságok, hibák elleni harcban. De ahogy
kritikája is nevelő, úgy csúfolódó hangja
mögött is ott a célzat: „tanulj belőle, ne
tégy így!"
Máté György írásait mély kommunista
meggyőződés hatja át. A marxi-lenini-sztálini eszme diadalmas igazsága tükröződik
vissza bennük. Szinte tükröt tart elénk,
amelyből előugranak a hibák és más kijavítani valók. A Párt nevelő munkájához
könyvével hatásos eszközzel járul hozzá.
Könyve megkapó, megrázó, szeretetre és
gyűlöletre hangoló, gúnyos mosolyt keltő
hibáink kiküszöbölésére és kemény munkára
serkentő, tanító és nevelőhatású írás.
Irányító, öntudatot sugárzó ereje hozzá'árul annak a felismeréséhez, hogy a béléért, a szocializmus megvalósításáért a
nagy Sztálin legjobb tanítványa, Rákosi
elvtárs vezetésével elszántan és törhetetlen
keménységgel kell küzdenünk.
N. K.
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Karinthy Ferenc:
KOMOVESEK
Athenaeum kiadása, 1950. 188 o.
Szocializmust építő dolgozó népünk életéről és munkájáról szól ez az elbeszélés
A Bakony erdő famunkásai kísérik útjára
a ledöntött fatörzseket a Dunán, amíg eljutnak, az építőfa is, meg a dolgozók is,
az épülő új nagyüzemhez. A két „bakonyi
hajós", Gyalog András és a fiatal Nagy
Pál is beáll az építők közé.
Megismerkedünk a dolgozókkal és az építés vezetőivel. Javában folyik a munka, de
valami még nincs rendjén ezen a helyen.
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Érzik ezt a dolgozók, érzik az öntudatos
elemek, de mégse jönnek rá, hogy miért
a sok selejt a műkőgyártásnál, miért nem
halad úgy a munka, ahogy kellene. Balázs
Ágnes és Konkoly mérnök keresik az okot,
de nem találnak rá a hibára. Persze, nem
működik még a pártszervezet, de Ho.ics mérnök véleménye szerint „nincs elég képzett
pártember, hát erre nincs szükség."
De megérkezik a telepre Bezerédi elvtárs,
a párttitkár. Megalakul a pártszervezet. És
ettől kezdve megindul az igazi építés. A
dolgozók maguk jönnek rá a hibák pkaira. A
vállalatvezetőt felváltja a Párt kiküldöttje,
leleplezik a szabotáló Holics mérnököt cinkostársaival együtt. Átszervezik a munkát,
lendületet kap az új, szocialista munkarendszer, amelyben sorra születnek a sztahanovista munkaeredmények, új káderek kerülnek a vezetés élére az eddig Ismeretlen
dolgozók közül, fényes eredménnyel végzik
a munkát. Sztálin elvtárs születésnapját
boldog örömben ünneplik már a készülő
gyár dolgozói, egységben, elszánt győzelmi
akaratban. Ennyi az elbeszélés rövid tartalma, azonban az események közben nemcsak a gyár épül, hanem új szocialista rendszerünk is. Uj káderek törnek fel a dolgozók széles tömegeiből és a Párt vezetésével országot épít a magyar dolgozó nép.
munkás, paraszt és haladó értelmiség. A
Párt helyes iránymutatása tükröződik viszsza, a Párt szerepe az építésben, és a vezetésben.
Éberségre int és nevel az elbeszélés, arra,
hogy a hibák okát minden munkában meg
kell keresni. At kell szervezni a munkamódszereket, ha szükséges, ki kell javítani a
a hibákat, de ahol szándékos rombolás, szabotázs folyik, ott kérlelhetetlenül le kell
csapni az árulókra.
Karinthy elvtárs, a regény szerzője, azok
közé a fiatal íróink közé tartozik, akik a
Párt felhívására dolgozóink közé mentek
ki, hogy Írásaikkal — a szovjet írókhoz
hasonlóan — segítsenek építeni a szocializmust. A téma: a munka, a hősei: a dolgozók. S ez kel'., hogy legyen iróink központi mondanivalója. Nevelni kelt az embereket és építeni kell az országot. Karinthy
munkája dicséretreméltó.
N. K-
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