lanatban a bunker helyett fabarakkban
tartották meg, mely már nem adott a tel
jes sikerre lehetőséget. Az adjutáns által
továbbrúgott bomba pedig arra volt jó,
hogy mások haljanak meg Hitler helyett.
A barakkból kijutott összeesküvők a rob
banás hallatán azt hitték, minden sike
rült, a hatalom átvételére tett lépéseik
csak arra voltak jók, hogy a hóhérok
még több információ birtokába jussanak.
A megtorlás ezrek életét követelte.
A fájdalmas tanulságokat a túlélők már

csak az emlékirataikban fejthették ki.
Csakis a legfelsőbb katonai vezetők let
tek volna képesek Hitlert félreállítani,
ő k ehelyett majdnem az összeomlásig az
esküjükkel összeegyezhetetlennek tartot
ták a szakítást a tömeggyilkossal.
A meghiúsult kísérlet megmutatta,
hogy Hitler jóval korábbi félreállítása
embermilliókat szabadíthatott volna meg
az iszonyú pusztulástól, a hiábavaló vér
áldozattól.
Windisch Aladárné
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A második félévi számokban közölt
cikkek közül először M. Kipjan: „Néhány
tanulság és következtetés azokból a had
műveletekből, amelyeket az Egyesült Ál
lamok és Anglia fegyveres erői folytattak
a második világháborúban." c. tanulmá
nyát említjük meg (1979. 7. sz. 70—77. o.)
A tanulmány természetesen csak a leg
fontosabb hadműveletekkel foglalkozik,
s emellett ezeknek a hadműveleteknek
az értékelése vitákat vált ki a hadtörté
nészek körében.
Az El-Alamein térségében lefolytatott
hadművelet. 1942. október végén—no
vember elején a brit csapatok két hétig
tartó támadás folyamán szétverték a né
met—olasz hadseregcsoportot és kiűzték
őket Egyiptomból. A következő három
hónapban elfoglalták Kireneikát, Tripolitániát és elérték Tunisz határát. A hely
zet Észak-Afrikában és a Földközi-ten
geren a szövetségesek javára változott
meg. Különös figyelmet érdemel a várat
lanság biztosításának. módja. Mivel a
nyílt sivatagi terepen az álcázás nehéz
volt, a főcsapás irányát és a támadás idő
pontját nehéz volt titokban tartani. A
balszárnyon folytatott építkezésekkel, is
mételt erő- és anyiagösszpontosítással el
vonták a figyelmet és a főcsapást a jobb
szárnyon mérték, ahol jelentős erőfölényt
biztosítottak.
Az áttörés 9 km-es szakaszán több
mint ezer löveget összpontosítottak, ame
lyeknek több mint fele 76 mm-es és en
nél nagyobb kaliberű volt. A támadást
okt. 20—23. között nagyerejű légi előké
szítés előzte meg. Ugyanakkor a 20 perces
tüzérségi előkészítés nem volt elég haté-

kony. A védelem tűzrendszerét nem zi
lálta szét kellően, a támadó csapatok el
maradtak a tűzhengertől, a műszakiak a
támadás időpontjáig nem fejezték be az
átjárók elkészítését az aknazáron. Mindez
lassította a támadás ütemét. A siker ki
fejlesztéséhez túl korán vetették be a
páncélosokat, amikor még az elhárító tü
zérség nem volt megsemmisítve, s ennek
következtében nagy veszteségeket szen
vedtek. Mindez azt eredményezte, hogy
a támadást le kellett állítani, s csak no
vember 2-án kezdődött újra, amikor is a
4. indiai hadosztálynak sikerült beékelőd
ni az ellenséges védelembe 8 km mélyen.
A résbe törtek be a főerők a siker kifej
lesztése céljából.
Az El-Alamein alatti hadműveletet a
polgári történetírásban hallatlanul túlér
tékelik. Egyes hadtörténészek szerint ez
volt a „szövetségesek legjelentősebb szá
razföldi hadművelete", sőt azt is állítják,
hogy azonos jelentőségű a sztálingrádi
csatával. Valójában a támadást itt egy, a
légierőktől és a flottától támogatott had
sereg folytatta viszonylag keskeny, 60 km
széles part menti sávban. Rommel had
serege mindössze 80 ezer emberből állt,
míg a Sztálingrád alatti hadseregcsoport
több mint 1 millióból. A német—olasz
csapatok vesztesége El-Alamein alatt
55 ezer embert, 320 páncélost és kb. ezer
löveget tett ki, míg Sztálingrád alatt több
mint 800 ezer embert 2000 páncélost,
10 ezer löveget és aknavetőt, 3000 katonai
repülőgépet.
Az 1943. július-augusztusi szicíliai deszanthadművélethez
egyesített angol—
amerikai erőket hoztak létre. 1943. július

— 352 —

10-én éjjel kezdődött a deszantok partra
szállása. A gyenge ellenállás következté
ben az angolok már az első napon 100 km
széles és 12—15 km mély hídfőt foglaltak
el, az amerikaiak pedig három 12—13 km
széles és 12—15 km széles és 3—5 km
mély hídfőt. Augusztus 17-re a szigetet
megtisztították az ellenségtől.
A szicíliai hadműveletet három hóna
pig készítették elő. A hadseregcsoport
478 ezer emberből állt, akik közül az első
lépcsőben 160 ezer ember, 600 páncélos,
1800 löveg és 14 ezer gépkocsi szállt part
ra. A partraszállást 4 ezer harci és 900
szállító repülőgép, több mint 3 ezer hajó
biztosította. Az olasz—német hadsereg
csoport Szicíliában 255 ezer emberből
állt.
A támadás előkészítésénél nagy figyel
met fordítottak a váratlanság tényezőjé
nek biztosítására. Az ellenség megtévesz
tése céljából a főcsapást Szardínia ellen
imitálták, s ennek a hadműveletnek a
terve „az ellenség kezébe került", amely
végre is hajtatta a szükségesnek vélt át
csoportosításokat. Ennek ellenére a had
művelet lassan folyt, az ellenségnek sike
rült evakuálni alapvető erőit.
A polgári történetírásban, különösen
egyes angol és nyugatnémet szerzők túl
értékelik a szicíliai hadműveletet és azt
állítják, hogy ez arra kényszerítette a né
meteket, hogy beszüntessék a támadást
Kurszk alatt és ide összpontosítsák a fő
figyelmet. A tények azonban mást mu
tatnak. Július 10-én, vagyis közvetlenül a
partraszállás után, Hitler főhadiszállása
olyan utasítást adott ki, hogy a ..Citadel
la" hadművelet folytatódik és a végleges
döntés a támadás leállításáról csak 19-én
született meg, amikor már az a veszély
fenyegetett, hogy az orjoli kiszögellésnél
szétzúzzák a német csapatokat. Továbbra
is a szovjet—német fronton maradt a né
met hadsereg zöme (a hadrakelt sereg
72%-a). Július folyamán innen egyetlen
hadosztályt sem vontak el, sőt egyet át
irányítottak Nyugatról.
A normandiai partraszállás és az azt kö
vető támadás Nyugat-Európában nagyon
kedvező körülmények között zajlott le.
A szovjet hadsereg nagy támadó hadmű
veletet folytatott az egész arcvonalon és
lekötötte a Wehrmacht alapvető erőit
(228 hadosztály és 23 dandár). Két évig
halogatták a partraszállást, és akkor ke
rült rá sor, amikor bebizonyosodott, hogy
a szovjet hadsereg egyedül is legyőzi a
németeket. A hadműveletre a nagy erőés anyagi fölény volt a jellemző.
A hadművelet 1944. június 6-án éjjel
kezdődött. A néhány óráig tartó közvet
len légi előkészítés folyamán a német vé
delemre 9400 tonna bombát dobtak, majd

ezt követte három légideszant hadosztály
ledobása a parttól 10—15 km-re, hogy
együttműködjenek a partraszállókkal. Az
első napon mintegy 5 lövészhadosztály
szállt partra. Június 6—12 között a szö
vetséges csapatok egyesítették a hídfőket
egy 80 km széles és 17 km mély híd
főbe, majd június végére ezt kitágítot
ták 100 km szélesre és 20—40 km mélyre.
A normandiai partraszállás a második
világháború legnagyobb deszanthadművelete volt. A hadvezetésnek sikerült
megoldani olyan kérdéseket, mint a de
szant előkészítésének álcázása, a kiszállí
tás váratlansága, a flotta, a légierő és a
szárazföldi csapatok nagy erői együttmű
ködésének megszervezése a partraszállás
kor, nagy mennyiségű csapat és anyag
átszállítása a csatornán és partraszállítá
sa nem kiépített parton. A váratlanság
tényezőjének biztosításában nagy szere
pet játszottak a hadműveleti álcázás ér
dekében végrehajtott intézkedések, ame
lyek megtévesztették az ellenséget a
partraszállás helyét és idejét illetően.
Külön figyelmet érdemel, hogy a hadmű
velet tervét titokban készítették elő, ha
mis adatokat terjesztettek, más helyekre
imitálták a „nagy" partraszállás előkészí
tését, megsemmisítették az ellenség hír
adó eszközeit. A partraszállás sikerét
nagyban meghatározta a szövetségesek
túlereje (gyalogság 2—2,5-szeres, páncé
losok 4—6-szoros, légierő 10—20-szoros).
A védelmi hadművelet az
Ardennek
ben, 1944 decemberében zajlott le. A n é 
met támadás célja az volt, hogy szétzúzza
a szövetségeseket Belgiumban és Hollan
diában, s arra kényszerítse az Egyesült
Államokat és Angliát, hogy különbékét
kössenek. Ezzel Németország erői felsza
badultak volna a Szovjetunió elleni harc
ra. A támadás váratlanul érte a szövetsé
geseket. Csapataik szét voltak húzva. A
németek december 16. és 18. között nagy
csapással áttörték a védelmet és decem
ber 25-re 90 km-t nyomultak előre. A
szövetségesek vesztesége 77 ezer embert
tett ki. December végére a német táma
dást sikerült megállítani, de a szövetsége
sek helyzete súlyos maradt. Ilyen körül
mények között került sor a közismert,
Churchill—Sztálin levélváltásra, amely
nek eredményeként a szovjet hadsereg
általános támadásának időpontját előre
hozták, Ez a támadás arra kényszerítette
a németeket, hogy nagy erőket dobjanak
át a keleti frontra. Ez lehetővé tette a
szövetségesek számára, hogy március
10-ig a Rajna és a Maas közötti területet
megtisztítsák, elérjék a Ruhr-t és beke
rítsék az ellenség 325 ezer katonáját.
Ezek hamarosan megadták magukat. Et
től kezdve a szövetségesek gyakorlatilag
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ellenállás nélkül nyomultak előre, április
végén—május elején elérték az Elbát és
találkoztak a szovjet csapatokkal.
Befejezésül a szerző röviden még a
távolkeleti hadszíntérrel is foglalkozik.
V. Nyikitin: „A csapatok üzemanyaggal
való ellátása a Kurszk alatti ellentáma
dásnál" c. írása (1979. 8. sz. 25—30. o.) a
nagy hadművelet hátterének egy érdekes
részletét mutatja be. 1943 tavaszán, a
nyári hadjáratot megelőzően, az Állami
Védelmi Bizottság nagy figyelmet fordí
tott a támadó hadműveletekhez szükséges
anyagi eszközök, köztük az üzemanyag
tartalékok létrehozására. Kurszk—Orjol
térségében pl. hatalmas mennyiségű har
ci technikát összpontosítottak. Itt volt
mind az öt harckocsihadsereg a harc
kocsi- és gépesített hadtestek, valamint a
védelem áttörésére szánt nehéz harci ez
redek jelentős része (kb. 5 ezer harckocsi
és önjáró löveg), kb. 5 ezer repülőgép.
Ezenkívül a Nyugati, Brjanszki Központi,
Voronyezsi és Sztyeppéi Front csapatai
nak volt 150 ezer gépkocsija, sok traktora
és más technikája. Ilyen hatalmas menynyiségű gépet csak akkor lehetett haté
konyan kihasználni, ha idejében és kellő
mennyiségben biztosították a benzint, a
dízelolajat és az olajat
Az üzemanyagtartalékok
biztosítása
mindig attól függött, hogy az ország
ezekből mennyit tudott adni a hadsereg
nek. Az olajipar lehetőségei 1943-ban
korlátozottak voltak mert a nehézipar
más ágazataitól eltérően itt a termelés
még nem érte el az 1941-es szintet.
Ugyanakkor az új technika beözönlése a
hadseregbe állandóan emelte a mennyisé
gi és minőségi követelményeket.
Az Állami Védelmi Bizottság 1942
szeptemberében határozatot hozott, hogy
növelni kell a kőolajtermelést a Volga, az
Ural, Kazahsztán és Közép-Ázsia térsé
gében, de 1943-ban ennek ellenére nehéz
ségek voltak. Ezért 1943 tavaszától a
szükségleteket részben helyettesítő anya
gokkal elégítették ki. Pl. dízelolaj helyett
kerozin-ásványi olaj keveréket használ
tak, az autóbenzinhez kerozint, sőt dízel
olajat kevertek. Az autókhoz használtak
benzin-szesz keveréket is.
A tartalékok létrehozásának egyik esz
köze a szigorú takarékosság volt. A Vé
delmi Bizottság arra kötelezte az Üzem
anyag Ellátó Főnökséget, hogy az emlí
tett frontoknál több mint 100 ezer tonna
üzemanyag- és kenőanyagtartalékot hoz
zon létre. Ilyen kis területen ennyi anya
got tárolni igen nehéz volt. A frontoknak
nem volt ennyi tároló kapacitásuk, a
népgazdasági bázisok ritkák voltak, és az
ellenség jelentős részüket tönkretette. Az
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anyagot messziről kellett odaszállítani, és
a vasúti szállítás korlátozott volt.
Végül is az üzemanyaig tárolását, a tá
rolás lépcsőzését minden fronton más
ként oldották meg. Az Üzemanyag Ellátó
Főnökség a Sztálingrád alatti ellentáma
dás tapasztalatait figyelembe véve a
Moszkva alatti raktárakban és repülőte
reiken jelentős repülőbenzin tartalékot
hozott létre (kb. 10 ezer hordó), amit légi
úton sürgősen célhoz lehetett juttatni.
Ezenkívül tartalékoltak 150 tartályautót
és 200 teherautót abból a célból, hogy a
támadó csapatok rendkívüli szükségleteit
ezekkel elégítsék ki.
A legnagyobb nehézségek mind a köz
pontban, mind pedig a frontoknál a re
pülő- és autóbenzintartalékok létrehozá
sa terén alakultak ki. A tavaszi nagy tá
madó hadműveletekben és a hajózó le
génység felkészítése idején a benzintar
talékok erősen lecsökkentek. Ezért a tá
madás kezdetekor az öt frontnál csak
13 ellátmány benzin volt a Védelmi Bi
zottság által előírt 20 helyett. Az ellen
támadás idejére csak úgy sikerült a szük
ségletet kielégíteni, hogy lecsökkentették
azoknak a frontoknak az ellátását, ame
lyek nem vettek részt a támadásban.
Az ellenséges légierő a tartalékok gyűj
tésének legfeszültebb időszakában nagy
mennyiségű autóbenzint semmisített meg
a szaratovi raktárakban és tönkretette a
szaratovi kőolajfinomítót. Az így kiesett
22 ezer tonna benzint részint más üze
mek termelésének emelésével, részint a
frontok ellátmányának csökkentésével si
került a kurszki irányban pótolni.
A második világháború egyik igen fon
tos kérdését tárgyalja I. Krupcsenko: „A
harckocsicsapatok fejlődésének és alkal
mazásának jellemző vonásai" c. tanulmá
nya, (1979. 9. sz. 25—32. o.). A második
világháború harcainak egyik legjellem
zőbb vonása az volt, hogy állandóan nőtt
a harckocsik száma és jelentősége. Míg a
Moszkva alatti ellentámadásban szovjet
részről csupán 774 harckocsi vett részt, a
sztálingrádi csatában szovjet részről már
1463 harckocsi és önjáró löveg, a belorusziai hadműveletben 5200 harckocsi és
önjáró löveg, 1945 elején pedig számuk
csupán az 1. Belorusz és az 1. Ukrán
frontnál több mint 7 ezer volt. A Hon
védő Háború végére a szovjet hadsereg
nek volt 6 harckocsihadserege, 23 önálló
harckocsi- és gépesített hadteste, 59 ön
álló harckocsidandárja, 55 önálló harcko
csi- és 128 önjáró tüzérezrede. Ekkor a
harckocsik és önjáró lövegek száma meg
haladta a 21 ezret.
Gyorsan nőtt a többi államok páncélo
sainak és páncélos alakulatainak száma
is. Míg az El-Alameini csatában angol

részről csupán 1440 egység vett részt, a
normandiai deszanthadműveletben a szö
vetségesek részéről már 6 ezer páncélos
és önjáró löveg harcol/t. A háború végén
az angol—amerikai hadseregnek Európá
ban 27 páncélosezrede és 30 önálló dan
dárja tevékenykedett, amelyekben több
mint 13 ezer páncélos és önjáró löveg
volt.
Az Ardennekben végrehajtott ellentá
madásban a németeknek 900. páncélosa
és rohamlövege vett részt. 1944-ben a
fasiszta Németország hadseregének 31
páncélos- és 16 gépesített hadosztálya
volt. Még a kapituláció előtt két hónap
pal is, 1945 márciusában a Balatonnál
kb. 900 páncélost és rohamlöveget dob
tak be egy viszonylag szűk sávon a szov
jet csapatok ellen.
A harckocsik ilyen arányú növekedése
megváltoztatta a fegyveres harc feltéte
leit, jellegét és folytatásának módszereit.
A harckocsik tömeges alkalmazása a légi
erők támogatása mellett a harci cselek
ményeknek nagy lendületet, manőverezé
si lehetőséget, gyorsaságot biztosított, s
ugyanakkor teljesen véget vetett a pozí
cióharcnak. A harckocsik alkalmazásá
nak két alapvető módszere volt: egy
részt az összfegyvernemi csapatokkal
együtt alkalmazták őket, másrészt pedig
önállóan, a siker kifejlesztésére az ellen
ség védelmének mélységében támadásnál,
vagy ellencsapások mérésére és ellentá
madások végrehajtására védelemben. A
háború folyamán a harckocsik tömeges
alkalmazásának méretei egyre növekedttek egészen a hadműveleti csoportosítá
sokig. Az utolsó szakaszban egy-egy front
között gyakran két, időnként három
harckocsihadsereg és néhány önálló harc
kocsi- és gépesített hadtest is tevékeny
kedett. Ez megnövelte az összfegyvernemi csapatok mozgékonyságát és ütőere
jét, lehetővé tette nagy csoportosítások
gyors létrehozását a kiválasztott irány
ban, megnövelte a fegyveres harc üte
mét. A front most már nem egyenletesen
haladt előre teljes szélességében, mint
korábban, hanem nagy távolságokra elő
redobta bizonyos irányokban a mélységi
csapásmérő harckocsikat, miközben a
fegyveres harc tűzfészkei ezek mögött
maradtak.
A szárazföldi csapatok összes fegyverei
közül a harckocsik és az önjáró lövegek
fejlődtek a leggyorsabb ütemben a máso
dik világháború éveiben. A második vi
lágháború alatt a harcoló országok ipara
kb. 300 ezer harckocsit és önjáró löveget
gyártott. A technikai tökéletesítés a tűz
erő, a védőpáncélzat és a mozgékonyság
növelését eredményezte.
A védelem növelésének módszerei: a
differenciált páncélzat, a páncélzat vas

tagságának növelése, az optimális hajlás
szög meghatározása, a páncélzat minősé
gének javítása. A háború alatt a közepes
és nehéz harckocsik páncélzatának vas
tagsága 2—3 szorosára növekedett.
A manőverező képesség növelését a ha
tótávolság és a gyorsaság növelésével ér
ték el. A támadó hadműveletek mélysé
gének növekedése maga után vonta a
hatótávolság 1,2—1,5-szeres növekedését.
Németországban a hatótávolság nem nö
vekedett, sőt egyes típusoknál csökkent.
Ez annak a következménye, hogy az új
páncélosok kialakítása arra az időre esik,
amikor Németország áttért a hadászati
védelemre. A fő figyelmet ekkor a védő
páncélzatra és a tűzerőre, és nem a ható
távolságra fordították.
A háború alatt új harckocsikat és ön
járó lövegeket hoztak létre, a Szovjet
unióban pl. a T—44, JSz—1, ISz—2,
ISz—3 típusokat. A Szovjetunióban, Né
metországban és Angliában megszüntet
ték a könnyű harckocsik gyártását. A
páncélos technika fejlődésében új irány
zat volt a háború alatt az önjáró tüzér
ségi lövegek létrehozása.
A háború folyamán a szervezeti for
mák is változtak. A szovjet csapatoknál
a feladatoknak megfelelően a következő
formák voltak: önálló harckocsi (önjáró
tüzér) zászlóaljak, ezredek és dandárok,
valamint harckocsi- (gépesített) hadtes
tek és harckocsihadseregek.
A harckocsiegységek és magasabbegy
ségek fejlesztésének fő iránya az volt a
számbeli fejlesztés mellett, hogy harci
önállóságuk biztosítva legyen. A hadmű
veleti mélységben ténykedő harckocsi- és
gépesített hadtestek tüzérségi biztosításá
hoz hozzájuk tartozott három önjáró tü
zérezred, a harckocsihadseregnek pedig
több mint 800 lövege és aknavetője volt.
A harckocsi- és gépesített hadtestek és
harckocsihadseregek alkalmassá váltak
arra, hogy önálló harcot folytassanak
messze elszakadva a front erőitől. Szer
vezeti kereteik közé harckocsik, gyalog
ság, önjáró és tábori tüzérség, ellátó rész
legek tartoztak.
Mivel a háború alatt a védelem szilárd
sága egyre növekedett, az áttörés egyre
nehezebbé vált. Ennek következtében a
gyalogságot közvetlenül támogató harc
kocsik és önjáró lövegek száma is egyre
nőtt.
A háború tapasztalata azt mutatta,
hogy a megerősített védelem gyors áttö
réséhez 1 km-es szakaszon 30—40 közvet
len támogató harckocsi és önjáró löveg
volt szükséges. Ezt azonban csak egyes
hadműveletekben sikerült biztosítani. Ha
a harckocsik száma ennél sokkal keve
sebb volt, a frontparancsnokok kénytele
nek voltak igénybe venni a harcászati
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övezet áttörésének befejezéséhez a harc
kocsihadseregek erőit is.
Viszonylag ritkán érintett kérdést tár
gyal V> Szozinov: „A légvédelmi csapa
tok alkalmazásának hadműveleti formái
és azok fejlődése" c. cikke (1979. 10. sz.
17—25. o.)
A légvédelmi csapatok alkalmazásának
hadműveleti formái a Honvédő Háború
első szakaszában születtek meg. Ehhez
megvoltak az objektív feltételek: a szov
jet parancsnokság nagy légvédelmi erő
ket összpontosított azoknak a kerületek
nek és objektumoknak a védelmére,
amelyek az ország gazdasági és katonai
potenciáljának az alapját képezték, és
amelyek ellen legvalószínűbb volt az el
lenség hadműveleti jellegű támadása; a
háború előtt létrehozták a légvédelmi
csapatok nagy' hadműveleti-harcászati
egységeit, a háború menetében pedig
a hadműveleti és hadműveleti-hadászati
egységeit, a légvédelmi hadseregeket és
frontokat, amelyeknek a parancsnoksága
biztosítani tudta a stratégiai fontosságú
körzetek és objektumok védelmét ellátó
összes légvédelmi csapatok és eszközök
irányítását; a légvédelmi egységek és ma
gasabbegységek keretei között nagy va
dászrepülő erők voltak (vadászrepülő
hadosztályok, hadtestek és hadseregek),
amelyek az akkori követelményeknek
megfelelő, jelentős hatósugarú (300 km)
gépekkel rendelkeztek; a légvédelmi csa
patok fel voltak szerelve rádiólokátorok
kal.
A hadműveleti forma alkalmazásának
alapelemei a kezdeti időszakban Moszk
va, Leningrád, Voronyezs, Sztálingrád és
más nagy városok védelmének megszer 1
vezésénél mutatkoztak meg. Az egységes
elképzelés és terv szerint működő légvé
delmi egységek és magasabbegységek
rendszerint meg tudták akadályozni azo
kat a határozott céllal indított német tö
megtámadásokat, amelyeket egy-két légi
flottával (760—2000 repülőgép) hajtottak
végre.
Különösen értékesek a Moszkva védel
ménél szerzett tapasztalatok.
1941 júliusának második felében a LP
moszkvai övezetéhez tartozott 602 va
dászrepülőgép, 1044 közepes és kiskalibe
rű légelhárító löveg, 336 légelhárító gép
fegyver. Ez az erő nemcsak a város vé
delmét tette lehetővé, hanem több, a vá
roson kívül levő objektum védelmét is.
A moszkvai védelem tervének alapját
a körkörös, mélyen tagolt védelem kiépí
tése képezte, amely a legfontosabb irá
nyokban meg volt erősítve, és amelyben
szorosan együttműködtek az összes fegy
vernemek: a vadászrepülők, a légelhárí
tó tüzérség, a légelhárító gépfegyverek,

a fényszórók és a léggömbzárak. Az ob
jektumvédelemről áttértek az övezet-ob
jektum módszerre, amikor a nagy terüle
ten elhelyezkedő objektumok védelme
egységes csoportosításban valósult meg.
Leningrád védelménél is létrehozták a
blokád idején a Légvédelmi Parancsnok
ság csapatainak hadműveleti csoportosí
tását, amelybe beletartozott a LP 2. had
teste, a hadműveleti szempontból neki
alárendelt 7. vadászrepülő hadtest. Ezek
ből jött létre 1941 novemberében a LP
leningrádi hadtest-körzete, 1942 áprilisá
ban pedig létrehozták a légvédelem le
ningrádi hadseregét. Ezzel kialakult a
hadműveleti méretű, e'gységes védelmi
rendszer. Szoros együttműködés alakult
ki a LP leningrádi hadserege, a Lenin
grádi Front és a Balti Flotta légierői kö
zött. Az 1. német légiflotta Leningrád
lerombolását célzó hadműveletei 5 hóna
pig (1941. július-november) tartottak. A
nagy veszteségek végül arra kényszerítet
ték a németeket, hogy jelentősen csök
kentsék a berepülések számát. A hitleris
ta hadvezetés többször megpróbálkozott
a Balti Flotta Kronstadtban állomásozó
hajóinak megsemmisítésével is. Az ellen
séges légifelderítés jellegéből kiindulva
az elhárítás felkészült a támadásra, je
lentős erőket összpontosított a hajók vé
delmére. A hadműveletben 300 bombázó
gép vett részt vadászrepülők fedezete
mellett. Ennek ellenére nemcsak hogy
nem sikerült megsemmisíteni a hajókat,
de még jelentős kárt sem okoztak, ugyan
akkor a támadók jelentős vesztességeket
szenvedtek.
A továbbiakban a szerző még részlete
sen tárgyalja a sztálingrádi légvédelmet,
és a légvédelmi erők alkalmazásának sa
játosságait a kurszki csata idején.
Ugyancsak viszonylag ritkán tárgyalt
kérdést taglal I. Tretyjak: ,.A csapatok
átcsoportosításának hadműveleti biztosí
tása a mandzsúriai hadművelet előkészí
tése idején*' c. írása (1979. 11. sz. 10—
15. o.). A mandzsúriai hadműveletet olyan
hadszíntéren kellett előkészíteni, amely
természeti körülményeit, méreteit, mély
ségét és infrastruktúráját tekintve jelen
tősen különbözött a nyugatitól.
1945 tavaszáig a Bajkálontúli és a Tá
volkeleti Fronton hét összfegyvernemi
hadsereg volt, amelyek keretei közé 40
hadosztály tartozott. A csapatok összeté
tele és csoportosítása megfelelt a védelem
követelményeinek. Nagy támadó hadmű
veletekhez azonban ezek az erők nem
voltak elegendőek. Jelentős erőket kellett
átcsoportosítani és csapásmérő csoporto
kat kellett létrehozni a bajkálontúli, az
amúrmelléki és tengermelléki irányban.
1945 májusában—júliusában a Legfel-
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sőbb Főparancsnokság megvalósította a
2. Ukrán Front és a volt Karéliai Front
tábori parancsnokságának átirányítását.
A Bajkálontúli Frontra irányították a
39. hadsereget Königsberg térségéből, az
53. és a 6. gárda-harckocsihadsereget Prá
ga alól, az 1. Távolkeleti Frontra pedig
az 5. hadsereget Kelet-Poroszországból.
Ezenkívül a Távol-Keletre irányítottak
sok harckocsi, tüzér-, repülő-, és műszaki
és más egységet, magasabbegységet. Az
átirányított csapatok és eszközök számát,
az átszállítás távolságát tekintve ez volt
a háború történetében az első hadászati
átcsoportosítás, amely 9—11,5 ezer km
távolságra történt.
A Japán elleni háború előkészítése ide
jén kb. 136 ezer vagon ment nyugatról a
Távol-Keletre és a Bajkálon túlra.
Ezzel egyidejűleg a távol-keleti vasuta
kon és vizi utakon végrehajtatták a csa
patok frontok közötti átcsoportosítását is.
Ez az említetteken kívül még kb. 30 helyi
lövész-, lovas- és harckocsihadosztályt
érintett, beleszámítva a Mongol Népi
Forradalmi Hadsereg lovasságát is.
Mindezek az átcsoportosítások alapjá
ban véve rejtve történtek. Ha a japánok
nak sikerült is megállapítani azt, hogy
fokozatosan növekszik a csapatok száma
a mandzsúriai határ mentén, és hogy
megkezdődött a csapatok átcsoportosítá
sa, nem tudták felfedni a támadás idő
pontját, a csapások irányát és erejét. A
fogságba esett japán tábornokok szerint a
támadás augusztus 9-i időpontja teljesen
váratlan volt számukra.
Az átcsoportosítás biztosítása érdeké
ben kidolgozott komplex intézkedések,
betartásuk szigorú ellenőrzése, elérte a
célt. Sikerült titokban tartani a hadászati
átcsoportosítás méreteit és jellegét, sike
rült időre befejezni.
A szovjet csapatok csoportosítása és
szétbontakoztatása idején a japánoknak
komoly erőik voltak a határ mentén, je
lentős haditengerészeti és légierők álltak
a rendelkezésükre. Csak a tengermelléki
irányban ott állt a Kvantung Hadsereg
1. frontjának 200 ezer fős csoportja,
amely jelentős csapást mérhetett a felvo
nuló szovjet csapatokra. Ezért intézkedé
sek történtek arra vonatkozóan, hogy ha
tár megfelelően védve legyen egy esetle
ges japán támadással szemben. A tenger
melléki irányban 70 km mély védelmi
rendszert építettek ki májustól kezdve,
amely három védelmi övezetből állt. A
védelmi munkákat a határ iménti övezet
csapatai végezték, amelyek állandó harc
készültségben voltak. A frontok csapatait
közelítették a határhoz, ahol azok előre
elkészített erődítményeket foglaltak el.
Minden hadseregnek pontosan kidolgo
zott terve volt az esetleges támadás visz11 Hadtörténelmi Közlemények
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szaverésére. 1945. júliusának elejére ezek
a védelmi rendszerek a tengermelléki ha
tár mentén mindenütt kiépültek és kel
lően biztosították a szovjet csapatok össz
pontosítását, majd szétbontakoztatását.
Befejezésül megemlítjük még V. Klercov: „A szovjet hadsereg és flotta tech
nikai ellátása a Nagy Honvédő Háború
ban" c. érdekes adatokat tartalmazó öszszesítését. (1979. 12. sz. 22—29. o.) A má
sodik világháború veszélyének növekedé
sével rövid idő alatt kellett sürgős intéz
kedéseket foganatosítani annak érdeké
ben, hogy modern haditechnikával és
fegyverekkel tudják ellátni a hadsereget.
1941 júniusára elkészültek az új típusú
géppisztolyok, nagy kaliberű géppuskák,
a nagyhatású csöves és reaktív tüzérségi
rendszerek, a világ legjobb nehéz harc
kocsija a KV, és a legjobb közepes harc
kocsija a T—34, a világszabványnak meg
felelő JAK—1, MIG—3, LAGG—3 va
dászgépek, az IL—2 csatarepülő, a PE—2
bombázó.
A Nagy Honvédő Háború kezdetére a
hadsereg megkapta az első szállítmányo
kat ezekből a modern fegyverekből:
105 ezer különböző típusú géppuskát,
100 ezer PPS géppisztolyt, 82 ezer külön
böző típusú löveget és aknavetőt, 1861
harckocsit, 2739 repülőgépet stb.
A háború kezdeti időszakában evakuál
ni kellett a nyugati területek ipari be
rendezéseit és az egész ország iparát át
kellett állítani haditermelésre. Bár a leg
fontosabb gazdasági területek kiestek,
1942 végére sikerült elérni a hadiiparkorábbi kapacitását. A hadra kelt sereg
egyre fokozódó méretekben kapta a tech
nikát és a fegyvereket. Ennek következ
tében a legfontosabb fegyverek száma
1941 decembere és 1942 novembere kö
zött a következőképpen alakult: a löve
gek és aknavetők száma 21 983-ról 72 505re, a harckocsik és önjáró lövegek menynyisége 1731-ről 6014-re, a repülőgépeké
2495-ről 3088-ra nőtt.
A fasiszta Németország és szövetségesei
1942 novemberében a következő techni
kai eszközökkel rendelkeztek a szovjet—
német fronton: 51 680 löveg és aknavető,
5080 páncélos és rohamlöveg, 3500 repü
lőgép.
1942 végére tehát a szovjet csapatok
az alapvető fegyverfajták
tekintetében
fölényben voltak.
A hadászati védelemből hadászati tá
madásba való átmenet azonban új köve
telményeket állított, és szükségessé tette
azt, hogy a csapatokat tömeges méretek
ben lássák el legújabb fegyverekkel és
technikával. Emellett figyelembe kellett
venni azt is, hogy 1942 végétől a német
hadvezetés is lázas igyekezettel látta el a

hadsereget új technikával. A modernizált
közepes T—III és T—IV páncélos helyett
rendszeresítettek két új nehézharckocsi
típust, a T—V („Párduc")-ot és a T—VI
(„Tigris")-t. Ezenkívül rendszeresítették a
88 mm-es „Ferdinánd" rohamlöveget, a
105 mm-es „Arstrum" önjáró tarackot és
a 150 mm-es tábori tarackot, amelyet a
T—IV páncélos alvázára szerelték. Ezek
homlokpáncélzata 55 és 100 mm volt. A
légierőnél megjelentek az új Focke—
Wulf—190 A és a Heinkel—129 gépek.
A technikai fölényt visszaállítani azon
ban nem sikerült.
• 1943-ban és 1944 első felében a szovjet
csapatoknál is megjelennek az új techni
kai eszközök. A szerző által felsorolt tí
pusok közül megemlítjük a 45 és
57 mm-es tarackot, az 1943-as mintájú
120 és 160 mm-es aknavetőt, az 1943-as
mintájú állványos Gorjunov géppuskát.
Gyökeresen megváltozott a harckocsik
összetétele is. A T—60 és T—70 könnyű
harckocsit, a KV—1 és KV—2 nehéz
harckocsit kivonták. Alapvető típussá a
közepes T—34-es vált, amelyen komplex
modernizálást hajtottak végre. 1943 vé
gén jelent meg az új T—34—85, hatlapú
öntött toronnyal, hosszú csövű, 85 mm-es
ágyúval, amely 1000 méterről átütötte a
100 mm-es páncélzatot. A KV , helyett
rendszeresítették az ISZ—1-et (85 mm-es
ágyúval és az ISZ—2-t (122 mm-es ágyú
val). Ez az utóbbi védőpáncélzatban 1,2szer meghaladta a „Tigris"-t és könnyebb
volt nála 11 tonnával. A szovjet harcko
csigyártás nagy eredménye volt, hogy eb
ben az időben megjelent az önjárólöveg
család első nemzedéke: a könnyű T—70
alapzatán kifejlesztett könnyű SZU—122
és SZU—85, valamint a KV—1-ből kifej
lesztett nehéz SZU—152.
Rohamosan fejlődött a légierő is. A va
dászgépek első nemzedékét, a JAK—1-et,
JAK—7-et, LAGG—3-at, MIG—3-at fel
váltotta a második nemzedék: JAK—3,
JAK—9, LA—5, LA—7; az IL—2-es csa
tagépet az IL—10; a PE—3, PE—8, IL—4
bombázókat a tökéletesebb PE—2, TU—2.
A vadászgépek
repülési
távolsága
1500 km-re, gyorsaságuk 20—30%-al nőtt,
minden gépet rádióval szereltek fel.
1944 elejére a hadseregben, 94,9 ezer
löveg és aknavető, 5,2 ezer harckocsi és
önjáró löveg, 10,2 ezer harci repülőgép
volt. Az új típusok aránya a gyalogsági
fegyverekben 42,3%, a harckocsinál több

mint 80%, a lövegeknél 83%, a légierők
nél 67% volt.
A háború harmadik szakaszában a
technika és a fegyverek tovább tökélete
sedtek. A páncéltörők területén megje
lent az 1944-es mintájú 100 mm-es
BSZ—3 nehéz tábori ágyú, a 85 mm-es
D—44 és ZISZ—3. Ezek 500 méterről
160 mm-es páncélzatot tudtak átütni.
Megjelent a 85 mm-es ágyúval felsze
relt közepes T—44, és a 122 mm-es ágyú
val felszerelt ISZ—3 nehéz harckocsi.
Erre az időszakra kifejlesztették az
önjáró lövegek második nemzedékét,
az SZU—100-at, az ISZU—152-t,
az
ISZU—122c-t. Ezen két utóbbi a korábbi
60 mm-es
homlokpáncélzat
helyett
120 mm-essel rendelkezett.
A németek megkísérelték, hogy az
újonnan kifejlesztett szovjet technikával
új típusokat állítsanak szembe. Kifejlesz
tették a szupernehéz „Tigris—B"-t, vagy
a 68 tonnás „Királytigris"nt, amelyek
150—180 mm-es páncélzattal rendelkez
tek, valamint az önjáró páncéltörő löve
geket, az „Elefánt"-ot, a „Vadász—Párdu
cot" és a „Vadász—Tigrist", amelyeket
88—120 mm-es lövegekkel szereltek fel.
Ezekkel azonban már elkéstek.
A háború végére világossá vált, hogy
a légcsavarral hajtott repülőgépek elér
ték fejlődésük csúcspontját. A vadászgé
pek 600—700 km-es óránkénti sebesség
gel repülték, és 12—13 km magasra
tudtak emelkedni. A régi elveken való
továbbfejlesztésnek nem voltak pers
pektívái. A fejlődés a reaktív hajtó
erő irányába haladt tovább. A háború
végén megjelentek a szovjet reaktív re
pülőgépek első típusai. Ekkorra a németek
is elkezdték a reaktív vadászgépek gyár
tását, megjelent a ME—262, a ME—163,
HE—219 stb. A Szovjetunióban a reaktív
hajtóművek kidolgozása már a háború
előtti években elkezdődött. 1941 augusz
tusában kezdődött az első reaktív harci
repülőgépek tervezése V. F. Bolhovityinov vezetésével. G. J. Bahcsivandzsi pi
lóta 1942. május 15-én repült először
reaktív géppel. 1945 márciusában kezdő
dött meg A. I. Mikoján tervező I—250
és P. O. Szuhoj SZ—5 típusú reaktív va
dászgépeinek a gyártása. A háború végé
re kidolgozták Sz. V. Iljusin IL—22 Sz
reaktív csatarepülőgépének és a LA—7p
reaktív vadászgépnek és a PE—2p reak
tív bombázónak a tervét is.
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