
amerikai nyomásra a KNDK-t nyilvání
totta agresszornak, nem vette figyelem
be Jugoszlávia, valamint több afrikai és 
ázsiai ország ellenvetéseit), mélyen be
nyomultak Észak-Koreába. 

Ekkor került sor a kínai önkéntesek 
harcba lépésére. McArthur tábornok, aki 
az egész hadműveletet irányította, az 
USA kormányának szigorú utasítása el
lenére is egészen a koreai—kínai és a 
koreai—szovjet határig nyomult előre. 
Kína kormánya, amely már korábban 
jelezte, hogy nem tűr meg határai köze
lében amerikai csapatokat, aktívan be
kapcsolódott a háborúba. A nagy számú 
kínai önkéntessel (egyes adatok szerint 
1 millió, Fleming szerint csak 400 ezer) 
megerősített és korszerű szovjet fegyve
rekkel (MIG—15, T—34/85 stb.) ellátott 
néphadsereg 1950. októberében—novem
berében sikeres ellentámadásokat hajtott 
végre. A következő évben a harcok gya
korlatilag a 38. szélességi fok körül zaj
lottak, a front megmerevedett és kezde
tét vette az állóháború. 

A súlyos harcok közepette megindul
tak a fegyverszüneti tárgyalások — első
sorban a Szovjetunió és néhány afrikai, 
ázsiai ország javaslatára — a harcoló fe
lek között. Ezek a tárgyalások sajnos 
csak 1953-ban vezettek eredményre és a 
koreai népnek addig még borzalmas 
szenvedéseket kellett átélnie. (Észak-ko
reai városok terrorbombázása, vízierő
művek lerombolása stb.) 

A háborút lezáró fegyverszünet a 38. 
szélességi fokot mint határt rögzítette a 
két Korea között. A háború, amely nem 
érte el célját — a KNDK megsemmisí
tését — súlyos veszteségeket követelt 
mindkét fél részéről. Az amerikai had-

H. Ponichtera: A politikai nevelőmun
ka a 2. lengyel hadseregben az 1945. évi 
harccselekmények alatt" (1. sz., 5—36. o.). 
Az ideológiai nevelő és popaganda-agi-
tációs tevékenység kutatásával eddig .ke
veset foglalkoztak a történeti irodalom

sereg 144 173 halottat, sebesültet és hadi
foglyot, a dél-koreai hadsereg 1 312 836 
halottat, sebesültet, hadifoglyot, míg az 
ENSZ erők 17 266 főt veszítettek. A 
KNDK hadserege és a kínai önkéntesek 
mintegy 1 540 000 főt veszítettek. 

Groehler munkájában jelentős helyet 
biztosított a harci események, a hadmű
veletek leírása mellett a két szemben 
álló oldal haditechnikai felszerelésének a 
bemutatására, összehasonlítására. Sajnos 
nem mindig a konkrét mutatók feltünte
tésével. 

A 32—33. oldalon számszerűen közli a 
szerz$ a háború kitörésekor a déli, illet
ve az északi hadserég létszámát, fegyver
zetét. (A dél-koreai hadsereg létszámába 
beleszámítja a rendőrséget is.) Ebből az 
összehasonlításból kiderül, hogy a népi 
Korea hadserege létszámban és fegyver
zetben is felülmúlta Li Szin Man had
seregét. Természetesen egész más az 
arány ha, mint ahogy a szerző is tette, 
figyelembe veszi Dél-Korea potenciális 
szövetségesének és támogatójának az 
Egyesült Államoknak Japánban állomá
sozó hadseregét. 

Nagyon bőkezűen bánt a szerző a „leg
nagyobb", „legsikeresebb" jelzők haszná
latával. Egy-egy ütközet után olyan sú
lyos amerikai veszteségekről adott szá
mot, amelyet csak több ütközet és több 
év múlva szenvedett el összességében az 
amerikai hadsereg. 

Mindent egybevetve megállapíthatjuk, 
ha valaki megfelelő kiegészítő ismeretek 
birtokában veszi kezébe a könyvet, hasz
nos ismeretekkel gyarapíthatja politikai, 
hadtörténelmi ismereteit. 

Szakoly Sándor 

ban. A 2. hadsereg berlini és prágai had
műveleteiben sem vizsgálták a politikai 
tisztek nevelőmunkájának hatását a har
cokra, holott a harcfeladatok végrehajtá
sára nagyon is jelentős befolyással volt 
a politikai nevelőmunka eredményessége. 

WOJSKOWY PRZEGLAD HISTORYCZNY 
(Lengyelország) 

1979. 1—4. szám 
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Konkrétan vizsgálja a luzsicei és prágai 
fronton 1945 április—májusban a katonák 
intenzív politikai felkészítését. Megismer
tették őket az ellenség védelmi rendsze
rével és harcmódjával. A 2. hadsereg új
ságjaiban, röpLapjaiban aktuális cikkeket 
közöltek, állandó tájékoztatást adtak a 
harchelyzetről, az ellenség erejéről, a fe
gyelem fontosságáról. Tudatosították a 
lengyel nép történelmi jogát Lengyelor
szág nyugati területeihez, ennek vissza
szerzésében a szovjet katonák segítségét, 
a szovjet—lengyel fegyverbarátság fon
tosságát, ismertették az Ideiglenes Kor
mány tevékenységét a demokratikus át
alakulás megvalósításáért Lengyelország
ban. 

A 2. hadsereg politikai apparátusa a 
luzsicei és prágai hadművelet első nap
jától minden erejével mozgósított a harc
ra, népszerűsítette az egyes katonák hős
tetteit, bátorságát, a nehéz helyzetekben 
való helytállást. Nyíltan szólt a veszte
ségekről, mely különösen magas volt a 
politikai tiszti állomány körében. Levél
tári adatokra támaszkodó részletes elem
zést ad a tanulmány. 

H. Dobiegala: ,,A Westerplatte Hősei" 
elnevezésű 1. harckocsidandár felállítása 
és kiképzése, valamint átcsoportosítása a 
Szovjetunióból Lengyelországba" (1. sz., 
37—79". o.). 1943 augusztusában alakult 
az 1. lengyel hadosztály és ennek kereté
ben az 1. harckocsiezred. Ennek bázisá
ra épült az 1. harckocsidandár. Parancs
noka, Zygmunt Berling lett,' helyettesei 
pedig Wlodzimierz Sokorski és Karol 
Swierczewski. Ismerteti a dandár szer
vezeti struktúráját, személyi állományá
nak összetételét, felszerelését, kiképzési 
programját, majd 1944 elején átcsopor
tosítását a Szovjetunió területéről a Bug, 
majd a Visztula mellé. 1944 elején foly
tatódott a dandár katonai és politikai ki
képzése (134 órás program szerint), majd 
ennek pozitív értékelése után újabb át
csoportosítás következett s 1944 augusz
tusában a dandár 2542 fővel készen állt 
a harcokra. Közli a dandár állománytáb
lája szerint a beosztottak névsorát. 

Stefan Ciesielski: „Toborzás a lengyel 
hadseregbe Kanadában 1940—1942. kö
zött" (1. sz., 80—101. o.) A kanadai len
gyel közösség demográfiai jellemzése 
után a Lengyel Nemzeti Szövetség tag
létszámát, politikai aktivitását vázolja. A 
kanadai hadseregben mintegy 4000 len
gyel harcolt, az amerikaiban kb. 400 ezer. 
A tanulmány azt vizsgálja, hogy miért 
nem találták meg ezek a lengyelek a len
gyel hadseregbe vezető utat. A lengyel 
emigrációs kormány 1940 júniusában ki
dolgozta hadászati-politikai koncepció
ját, mely szerint tovább folytatja a har

cot Nagy-Britannia oldalán a hitleri csa
patok ellen. Sikorski tábornok elhatároz
ta, hogy a felállítandó lengyel hadsereg
be az Amerikában élő lengyelek közt is 
toboroz, katonákat. Ennek politikai, dip
lomáciai és szervezési előkészítését is
merteti, majd a kanadai lengyel misszió 
tevékenységét, s Sikorski kanadai és 
amerikai utazása eredményeit vázolja. A 
kanadai lengyel misszió felállítása nagy 
reményeket ébresztett, de főleg pénzügyi 
okok miatt a toborzott katonák száma 
nagyon alacsony volt. Az egész akciónak 
inkább csak propagandisztikus hatása 
volt, a lengyel népnek hazája szabadsá
gáért folytatott erőfeszítéseit tárta a vi
lág elé. 

Jerzy Nazareioicz: „A hadbíróságok te
vékenysége Lengyelország 1939. évi hon
védő háborújában" (1. sz.. 102—136. o.). 
Az 1939 szeptemberi háborúban a len
gyel nép a hősiesség és bátorság kiemel
kedő példáit mutatta fel. De mint min
den háborúban, ebben is voltak negatív 
jelenségek. A tanulmány kísérletet tesz 
néhány eltitkolt és szégyellt vonás fel
vázolására. Sorra veszi az egyes hadse
regeknél működő hadbíróságok tevé
kenységét, melyekből kirajzolódnak a kö
telességmulasztók, gyávák, árulók, diver
zánsok, dezertálok bűnei, akik kompro
mittálták a haza szabadságáért küzdők 
erőfeszítéseit. 

Kari Greese és Alfred Vorster az NDK 
Nemzeti Néphadseregének új szocialista 
hagyományairól és ezek fejlődéséről ír
tak cikket (1. sz., 137—149. o.). 

Antoni Wolny: „A légideszant csapatok 
szervezése a második világháború ide
jén" (1. sz., 189—209. o.). A légideszant 
csapatok új fegyvernem, a második vi
lágháborúban alkalmazták először. A lé
gi szállítás alkalmazása magasfokú moz
gékonyságot, önállóságot, a harctevé
kenységeknek az ellenség hátába való ki
terjesztését tette lehetővé. Vizsgálja a 
fegyvernem kialakulásának kezdeti lé
péseit — a Szovjetunióban, Németország
ban — még a második világháború előtt, 
majd a háború éveiben, szervezeti, felsze
relési és alkalmazási elveinek és gyakor
latának változásait, tökéletesítését — a 
német, a szovjet, a szövetséges és a len
gyel légideszant csapatok vonatkozásá
ban. A Szovjetunióban 150 ezer fő, Né
metországban 120 ezer fő. Angliában 75 
ezer, az, USÁ-ban 70 ezer katona tarto
zott a fegyvernem állományába. 

Fryderyk Zbiniewicz: ,,A hadtörténe
lem marxista metodológiájának kérdésé
hez" (1. sz., 210—221. o.). Általános átte
kintést ad a marxista történeti kutatás 
eredményeiről és a kutatás helyzetéről 
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Lengyelországban. A történeti metodoló
gia eredményei és hiányosságai érvénye
sek a hadtörténeti kutatás módszertaná
ra is. Első ízben 1965-ben Poznanban 
rendeztek hadtörténészek tudományos 
konferenciát a kutatási módszerek kér
déséről, melynek anyagát 1966-ban köz
readták. A lengyel hadtörténetírás törté
netéről 1975-ben jelent meg egy tanul
mánykötet szintén Poznanban, a kutatá
sokat a krakkói és a poznani egyetem 
hadtörténeti intézeteiben folytatják. A 
Lengyel Néphadseregben a hadtörténeti 
kutatás eszmei-politikai alapjait vizsgál
va kiemeli az események dialektikus
materialista tanulmányozásának fontos
ságát, a pártosságot, a társadalom törté
nelmi tudata alakításában betöltött szere
pét. Hangsúlyozza a komplex kutatás 
fontosságát a hadtudomány minden te
rületén, közösen a katonai szociológia, a 
katonai pszichológia, a pártpolitikai mun
ka elméleti kérdései, a hadigazdaságtan 
stb. kutatóival. A történeti és logikai 
módszer alkalmazását húzza alá a kuta
tás folyamatában. 

Tadeusz Stawicki: „A kurszki csata a 
német felderítés szemével'' (1. sz. 222— 
231. o.). A Reinhard Gehlen által aláírt 
titkos jelentésekből közöl néhány fontos 
levéltári forrásanyagot, az 1943 téli had
járat során a kurszki csata szovjet erőire, 
támadási céljaira vonatkozó német fel
derítési adatokból. 

A tudományos élet hírei közt beszá
molót találunk Piotr Staweckitől a Len
gyelország újjászületésének 60. évfordu
lója alkalmából tartott tudományos ülés
ről. 

A 2. szám a Lengyel Népköztársaság 
születésének 35. évfordulójára megjelen
tetett ünnepi szám. Woyciech Jaruzelski: 
„A ZBoWiD — a Szabadságért és De
mokráciáért küzdők Szövetsége, a len
gyel fegyveres erők jelentős erkölcsi tá
masza" (2. sz., 16—18. o.) és Michal Zy-
mierski: ,,A ZBoWiD tagjai — az alkotó 
munka emberei" (2. sz., 19—22. o.) a má
sodik világháborúban, az antifasiszta 
harcokban helytálló lengyel hazafiak 
példájáról, mai helytállásukról és a Len
gyel Néphadseregnek nyújtott erkölcsi 
támogatásukról szóltak a ZBoWiD VI. 
kongresszusán tartott felszólalásokban. 

Stefan Zwolinski: „A Lengyel Néphad
sereg részvétele az ország szocialista fej
lődésében" (2. sz., 23—63. o.). Az 1944 jú
liusi Manifesztum 35. évfordulója alkal
mából tekint vissza Lengyelország társa
dalmi és gazdasági fejlődésére és ebben 
a hadsereg szerepére. 1945 májusában 
400 ezer katonája volt a lengyel hadse
regnek, akiknek a harctevékenységek be

fejezésével legfőbb feladatuk Lengyelor
szág határainak megvédése, a földalatti 
bandákkal való leszámolás, az aknamen
tesítés és az újjáépítés volt. Részt vett a 
hadsereg az államhatalmi szervek mun
kájának megszervezésében, a hírközlés, a 
vasútvonalak és vasúti hidak helyreál
lításában. Segítséget nyújtott a mezőgaz
daságnak, Varsó és az ország újjáépíté
séhez, az ipar és a kereskedelem talpra
állításához, a közbiztonság megteremté
séhez. Aktív propagandamunkát folyta
tott a választások célkitűzéseiért a civil 
lakosság körében, a földreform megvaló
sításáért — Lengyelország demokratikus 
felépítése, a békés építőmunka érdeké
ben. Sorra veszi a szocialista fejlődés ál
lomásait, a hadsereg részvételének szám
szerű adatait és. jelentőségét. A lengyel 
hadsereg 1955-től a Varsói Szerződés szi
lárd támaszaként a szocializmus, a béke 
és a biztonság védelmezője. Békemissziót 
teljesített több mint 13 ezer katonája Ko
reában. Kambodzsában, Laoszban, Viet
namban, Nigériában, Szenegálban és a 
Közel-Keleten. 

Jan Lawski: ,,Lengyelország határvé
delmi szervezete 1945—1948 között" (2. 
sz., 64—93. o.). A határok katonai bizto
sítása nagy jelentőséggel bírt az ország 
gazdasági fejlődése szempontjából. Meg 
kellett szervezni a határőrséget, ellen
őrizni a határmenti forgalmat, megaka
dályozni a reakciós földalatti szerveze
tekkel a kapcsolattartást. A Karol Swier-
czewski vezette 2. lengyel hadsereg kapta 
1945. május 7-én a parancsot az ország 
nyugati határvédelmének a megszerve
zésére. A sajtó örömmel közölte: azok vi
gyáznak az ország határaira, akik azt sa
ját vérükkel szabadították fel. Ismerteti 
a nyugati, délnyugati határok melletti 
diszlokációt, majd az 1945 novemberében 
létrehozott határőrség új szervezetét. Ér
tékeli az 1945—1948 közötti felelősségtel
jes szolgálatuk eredményeit. 

Ryszard Nazarewicz: ,,A londoni len
gyel közösség politikai-katonai koncep
ciója Lengyelország felszabadításának 
előestéjén" (2. sz., 94—122. o.). Az 1943. 
évi konferenciákon (Quebec, Moszkva, Te
herán) a második front megnyitásáról és 
a háború utáni tervekről tárgyaltak. A 
moszkvai konferencia előtt, 1943. október 
6-án, Washingtonban Jan Chiechanowski 
átnyújtotta a londoni emigráns kormány 
memorandumát, melyben azt az előter
jesztést tették, hogy az USA képviselje 
Lengyelország érdekeit a Szovjetunióval 
szemben. A Mikolajczyk vezette lengyel 
emigráns kormány szovjetellenes politi
kát folytatott és a „két ellenség" teóriát 
hirdette, harcot a hitleri megszállók és a 
Szovjetunió ellen. A teheráni konferen-
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cián azonban a szövetségesek megegyez
tek a lengyel határokat illetően, ami a 
Mikolajczyk-kormányt a földalatti moz
galom és az Armia Kraj owa tevékeny
ségének erőteljes inspirálására késztette. 

Wladyslaw Honkisz: „Politikai nevelő 
tisztek a harcmezőn" (2. sz., 123—141. o.). 
A lengyel politikai tisztek a leninoi 
csatában estek át az első tűzkeresztsé
gen. Mind a katonák harci felkészítése, 
mind a politikai tiszteknek a harcmezőn 
való helytállása azt bizonyította, hogy 
a. politikai nevelőmunka színvonala ki
váló volt. Végigkíséri az 1944/45. évi har
cokban a politikai felkészítés módszereit 
és eredményeit és a harcokban .részvevő 
politikai tisztek tevékenységét. Bátorsá
gukért, hősies példamutatásukért nagyon 
sok kitüntetést kaptak. 

Czeslaw Krzeminski: „A lengyel légi
erő korszerűsítése 1945—1975 között" (2. 
sz., 142—156. o.). Levéltári forrásokra tá
maszkodva vizsgálja a lengyel légierő 
fejlődésének egyes szakaszait. 1945—1947 
között alakították ki a békeszervezetét és 
teremtették meg a légierő kádereinek ki
képzéséhez a feltételeket. 1947. február 
1-én 9832 katona tartozott a légierő állo
mányába 663 repülőgéppel, melyből 23% 
vadászrepülő, 23,5% csatarepülőgép, 
16,6% bombázórepülőgép volt — az isko
la- és egyéb speciális gépek mellett. 
1948—49-ben tovább folyt a lengyel légi
erő tökéletesítése, főleg új Jak, II és Tu 
gépeket kapott a Szovjetuniótól. 1951 a 
lengyel légierő gyors mennyiségj és mi
nőségi fejlődésének éve volt. A lengyel 
népigazdaság 6 éves tervében a repülő
gépipar szovjet licencek alapján meg
kezdte a Ldm—1 (MiG—15), Lim—2 
(MiG—15 bis) és a Lim—5 (MiG—17) gé
pek gyártását. 1955-re termelésével a 4. 
helyre került Európában. A 60-as évek
ben a Junak—2 és —3, a Lim—5, —6, az 
Iszkra, az An—2, Jak—12 vadászgépekét 
gyártották. A 70-es évek elején megkezd
ték a Mi—2 helikopterek gyártását is. Je
lentős előrelépést hozott, hogy a Varsói 
Műegyetemen megnyitották a repülőimér
nöki képzést. Az ország védelmi képes
ségének növelése érdekében 1972-ben 
Honi Légvédelmi Parancsnokságot szer
veztek a repülőcsapatok parancsnoksága 
mellett, ezek feladatait és parancsnokait 
mutatja be, valamint a csapatok felsze
relését. A lengyel légierő káderei magas-
szintű képzettséggel rendelkeznek, me
lyet a Varsói Szerződés gyakorlatain bi
zonyítanak és tökéletesítenek. 

Ryszard Majewski: „A szovjet hadse
reg 1945 februári alsó-sziléziai hadműve
lete" (2. sz., 157—191. o.). Az 1. Ukrán 
Front Visztula—Odera hadműveletének 

előkészítését, csapásmérő erőit, felszere
lését, utánpótlásának biztosítását, a szem
ben álló német „Közép" hadseregcso
port felállását, vezetését, az erőviszonyo
kat emberben és fegyverben, valamint a 
harctevékenységek részletes leírását ta
láljuk a tanulmányban, a hadművelet
ben részvevő alakulatok és parancsno
kaik név szerinti felsorolásával. 

A történelmi adalékok rovatban emlí
tésre méltó Marian Spychalski marsall 
visszaemlékezése a lengyel nemzeti bi
zottság 1944 májusi Szovjetunióban tett 
látogatására Sztálin marsallnál és a len
gyel hadsereg katonái között (2. sz., 192— 
206. o.). 

Leonid Buján: Az Armia Ludowa osz
tagainak a szovjet hadsereg egységeivel 
1944 július—november közötti együttmű
ködésére hoz adatokat (2. sz., 207—232 
o.). 

Czeslaw Dega a vietnami háború 
problémáit vizsgálja 1945—1975 között 
(2. sz., 259—273. o.). Négy periódusra oszt
ja Vietnam 30 éves háborúját: 1. 1945— 
1954 között a francia—vietnami háború, 
2. a Diem-diktatúra és az USA interven
ciós politikájának érlelődése 1955—1964, 
3. az amerikai harctevékenységek Viet
namban 1965—1973 között, 4. a Thieu-
diktatúra és a vietnami nép harca az or
szág egyesítéséért, 1973—1975. 

Az 1939. évi honvédő háború 40. évfor
dulója alkalmából több tanulmány fog
lalkozik az 1939-es év eseményeivel. így 
Marian Porwit: „Az 1939. évi lengyel 
honvédelem megítélése" (3. sz., 11—23. o.) 
c. cikkében a lengyel harctevékenységek 
valóságos képét akarja felvázolni és ér
tékelni. A „Westerplatte", „Bzura", „War-
szawa" és „Kock" elnevezésű, szinte 6 
napos szériákban lezajló csatákat elemzi 
a hadtörténetírás által feltárt tények 
álapján a német agresszorok szárazföldi, 
légi túlsúlyát felmutatva. A következte
tésekben eddig mutatkozó hibák messze 
kiható következményeire mutat rá és a 
nyugati hadtörténészekkel folytatandó 
viták fontosságát hangsúlyozza az ese
mények valóságos megítéléséhez. 

Czeslaw Pilichowski: „A hadifoglyok 
ellen elkövetett hitleri bűntettek a má
sodik világháború idején" (3. sz., 24—43, 
o.). Már a Lengyelország elleni hitleri ag
resszió előkészítése során kidolgozták a 
hadifoglyok munkaerejének igénybevéte
lét a német gazdaság számára. Az 1939 
szeptemberi német támadás során 450 
ezer, illetve más adatok szerint 694 ezer 
hadifoglyot ejtettek, közülük külön tá
borokba, gettókba vitték a zsidókat. Is
merteti a hadifogoly- és koncentrációs 
táborok szervezetét, a kényszermunkára 
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vitt hadifoglyok, deportáltak és a meg
halt foglyok létszámadatait, a Barbaros-
sa-terv végrehajtása után a szovjet fog
lyok ellen elkövetett bűntetteket. A 
Nürnbergi Nemzetközi Bíróság háborús 
bűntettnek minősítette a német fasiszták 
kegyetlen kizsákmányoló és megsemmi
sítő politikáját. 

Jerzy Bonczak: „Higiénia és járványtan 
a hitleri népirtó rendszerben" (3. sz., 44— 
60. o.). Vizsgálja a Wehrmacht katonái
nak egészségügyi helyzetét, a koncentrá
ciós táborok egészségügyi-járványügyi ál
lapotát. A Waffen—SS Higiéniai Intéze
tének kísérleteit a Ciklon B gázzal s a 
népirtás különböző módozatait az egyes 
táborokban. A bakteriológiai, biológiai 
hadviselésre tett hitleri kísérleteket is is
merteti a tanulmány. 

Zenon Jakubowski: „A Polgári Milícia 
és a Biztonsági Szolgálat felállítása és 
fejlődése, valamint részvételük a népi 
hatalom megerősítéséért folytatott harc
ban 1944—1948 között" (3. sz., 61—93. o.). 
1944 augusztusában hozták létre a köz
biztonság megszilárdítása érdekében a 
Polgári Milíciát és alakították ki a mű
ködésének megfelelő szervezeti kereteit. 
A párt és a népi hatalom felhívására 
kommunisták, volt partizánok, az Armia 
Ludowa volt harcosai álltak szolgálatba 
és kezdték meg a harcot az ellenséges 
erők ellen és vettek részt az ország új
jáépítésében. A reakciós földalatti ban
dák és az ukrán nacionalisták ellen foly
tatott fegyveres harcokban a népi milí
cia speciális egységei több mint 4000 tag
jukat vesztették el, míg 1949-re megtisz
tították az országot az ellenséges elemek -

Jan Wróblewski: „A Prusy elnevezésű 
tartalékhadsereg felkészítése az 1939. évi 
bevetésre" (3. sz., 94—114. o.), Rajmund 
Szubanski: „A német* páncéloscsapatok 
1939-ben" (3. sz., 115—129. o.) és Jerzy 
Izdebski: „A 9. gyaloghadosztály mozgó
sítása 1939-ben" (3. sz., 190—212. o.) című 
cikkek az 1939 szeptemberi honvédő há
ború megismerését segítik elő egy-egy 
részkérdés vizsgálatával. Az első cikk a 
„Prusy" tartalékhadsereg szervezeti fel
állását, erőviszonyait, harci eszközeit, 
mozgósítási, hadműveleti tervét és harci 
alkalmazását tárgyalja Varsó körzetében. 
A második cikk az ellenség oldaláról a 
német páncélos hadviselés doktrínájának 
fejlődését, a páncélos csapatok szerveze
ti felkészítését, a páncélozott eszközök 
korszerűsítését ismerteti a harmincas 
években, majd mozgósításukat és1 a Len
gyelország elleni támadásban való rész
vételüket vizsgálja. Jerzy Izdebski ta
nulmányában a lengyel 9. gyaloghadosz

tály mozgósításához szolgáltat részletes 
adatokat. Ismerteti az 1938-tól kidolgo
zott mozgósítási terveket, majd az 1939. 
március 23-i mozgósítás (személyi és 
anyagi) lefolyását és ennek értékelését 
adja levéltári források alapján, 

Jerzy Jaworski: „A lengyel légierő 
1945—1949 közötti szervezete" (4. sz., 3— 
24. o.). A légierő háború utáni történe
tének feldolgozása a maga teljességében 
még várat magára. Ez a tanulmány a fej
lődés legfontosabb időszakának, az első 
öt év történetének feldolgozására tesz kí
sérletet. Vizsgálja a társadalmi feltételek 
megteremtésének körülményeit és a bé
kés fejlődés tapasztalatait. A békeszer
vezetre való áttérés 1945. május 1-én 
18 511 fővel történt, 751 repülőgépe volt 
ekkor a lengyel légierőnek, ebből 107 
Pe—2 típusú bombázórepülőgép, 158 II— 
2 csatarepülőgép, 159 Jak—1 vadászrepü
lőgép stb. Két iskolája volt a légierőnek. 
egy tiszti iskola és egy ezrediskola, ahol 
megfelelő szakkádereket képeztek a lé
gierő számára. 1946—47-ben repülő-mű
szaki iskolákat is szerveztek a techniku
si állomány képzésére. Szovjet segítség
gel és szovjet tapasztalatok felhasználá
sával készítették fel a kádereket. 

Antoni Sarosiek: „A híradó csapatok a 
leninoi csatában" (4. sz., 25—50. o.). A T. 
Kosciuszkóról elnevezett 1. lengyel had
osztály kötelékében híradók is voltak, 
akik a harcmezőn a vezetés, az együtt
működés híradását szervezték. Ismerteti 
a híradó alegységek szervezetét, állo
mánytábláját, felszerelését, utánpótlását, 
kiképzését, majd a Lenin o melletti cso
portosítás hírösszeköttetését a harcfel
adatok alatt, melyet mintegy 700 híradós 
teremtett meg 61 rádióállomással, 400 km 
telefonkábellel, 300 telefonkészülékkel és 
sok egyéb híradóanyaggal. 2 és fél hó
napos kiképzés után teljesítették bonyo
lult feladatukat. Külön táblázatban közli 
a leninoi csatában részt vett híradók név
sorát. 

Lucjan Broniarek: „A Lengyel Kom
munista Párt katonai tevékenysége" (4. 
sz., 51—67. o.). Személyes visszaemléke
zés a Broniarek család forradalmár múlt
jára és a saját tevékenységére a LKP if
júsági szervezetében, majd a párt tagja
ként az intenzív politikai harc időszaká
ra. 1925-től tényleges katonai szolgálata 
alatt is folytatta a politikai munkát. Át
élte az 1926 májusi katonai zendülést a 
hadseregben, vizsgálja a LKP és a Kom-
intern álláspontját a fordulattal kap
csolatban. 1927—28-ban elvégezte a párt 
katonai-politikai tanfolyamát s 1929-től 
Gdansk szabad királyi városban élt, ahol 
a kommunista párt legális tevékenységet 
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folytathatott. Szervezték a hazai lakta
nyákban, a konspirációs munkát, politi
kai felvilágosító előadásokban tudatosí
tották a munkásosztállyal a lengyel nép 
érdekeit a honvédelemben. A hadtörté
nészek számára figyelemreméltó adato
kat közöl a lengyel hadsereg 1926—1930 
közötti történetére vonatkozóan. 

Michal Pirko: „A berlini csehszlovák 
követ 1939 januári jelentése a Lengyel
ország elleni német agressziós tervekről" 
(4. sz„, 176—182. o.). A második világhá
ború történetét megvilágító szamosi for
rásmunkát adtak közre a különböző or
szágokban. A Csehszlovák Tudományos 
Akadémia által német nyelven kiadott 
„Az 1938. évi Müncheni egyezmény" cí
mű dokumentumkötet az 1937. november 

3—1939. március 14. közötti időszak dip
lomáciai iratait tárja fel. A lengyel; ku
tatók számára figyelemreméltó a berlini 
csehszlovák követ, Vojtech Mastný 27 le
vele a külügyminisztériumnak, melyek
ben a harmadik birodalom külpolitikáját 
elemzi a közép-európai országokkal és a 
Szovjetunióval kapcsolatosan. Ezek közül 
az egyik levél konkrétan Lengyelország 
helyzetét elemzi és a német „Ostaktion" 
csoport Walter Brauchitsch vezetésével 
kidolgozott agressziós tervét ismerteti — 
az eredeti dokumentum közlésével. 

Mind a négy számban gazdag könyv
ismertetés-rovatot találunk és a tudomá
nyos élet hírei mellett a második világ
háborús bibliográfia 1978—79. évi újabb 
adatait. (Windisch Aladárné) 
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