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(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1966. 584 o.) 

A Nagy Honvédő Háború történeté-
pék harmadik kötete a második világ
háború 1942. november és 1943. de
cember 31-e között lezajlott eseményei
vel foglalkozik. Olyan korszak tárul fel 
a kötet lapjain előttünk, amely a má
sodik világháború döntő eseményeit je
lentette. Rövid egy év alatt az eddig 
sikert-sikerre halmozó fasiszta német, 
hadsereg egymás után szenvedte el a 
legsúlyosabb vereségeket. A háború 
menetében döntő fordulat következett 
be. Az első — a moszkvai — vereség 
után a szovjet hadsereg most Sztálin
grádnál kerítette be és semmisítette 

meg Hitler legjobb csapatait és kezdte 
meg a megszállók kiűzését, majd 
Kurszknál védelmi hadmüveletekben 
morzsolta fel a legkorszerűbb német 
páncélosok tömegét és fullasztotta ku
darcba a hitleristák utolsó támadó had
műveletét. Hatalmas méretű támadó 
hadműveletekkel véglegesen magához 
ragadta a hadászati kezdeményezést, 
befejezte azt a fordulatot, amely a sztá
lingrádi csatával kezdődött el. 

A Nagy Honvédő Háború történeté
nek 3. kötete az adatok sokaságával 
mutatja meg a szovjet—német arcvonal 
döntő szerepét a második világháború 
eseményeiben, a hitleri Németország 
szétzúzásában. 

Az első fejezet: „A német fasiszta 
csapatok sztálingrádi veresége" cím 
alatt nemcsak a támadó hadművelet 
megszervezésével, végrehajtásával fog
lalkozik, hanem választ ad arra a kér
désre is, hogyan készült fel a szovjet 
nép — pártja és kormánya vezetésével 
— a nagy fordulat megtételére, hogyan 
egyenlítette ki a németek ideiglenes elő
nyeit és hogyan biztosította anyagilag, 
erkölcsileg és katonailag azt az erőt, 
amely álljt tudott parancsolni a világ
uralomra törő fasiszta hadseregnek. 
Mindezeket akkor, amikor az Amerikai 
Egyesült Államokban és Angliában a 
Szovjetunió gyors összeroppanásával 
számoltak s halogatták a második arc
vonal megnyitását. Japán és Törökor
szág pedig ugrásra készen várta hogy 
beavatkozzon Hitler oldalán a háború
ba. A Szovjetunió népei a párt vezeté
sével, híven Lenin útmutatásaihoz, 
mindent alárendeltek a háború érde
kének. 1942-ben sikerült megküzdeni az 
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1941. nyarán és őszén bekövetkezett ne
hézségekkel. A hátország, a haditerme
lés nemcsak pótolni tudta a vesztesé
geket, hanem 1942. őszére az egész 
szovjet nép erőfeszítésének az eredmé
nyeként zökkenőmentessé tette a hadi
gazdaság munkáját. Ennek volt kö
szönhető, hogy a szovjet hadsereg 1942-
ben 24 700 harckocsit és 25 000 repülő
gépet kapott. Ez messze felülmúlta a 
fasiszta Németország iparának teljesí
tőképességét és ezzel fényesen bizonyí
totta a szocialista gazdasági rendszer 
fölényét. 

Ezek a hatalmas eredmények 1942-
ben fokozatosan éreztették hatásukat a 
Sztálingrád körzetében és a Kaukázus 
előterében kialakult védelmi harcokban, 
amelyek végeredményben elvezettek 
oda, hogy a Szovjet Fegyveres Erők 
1942-es „nyári—őszi hadjárata során 
egyre erősebb lett", a német fasiszta 
hadsereg pedig kimerült. A Wehrmacht 
halottakban sebesültekben és foglyok
ban körülbelül egymillió embert vesz
tett, haditechnikája elhasználódott, 
majdnem minden tartalékát kijátszva 
1942. őszén kénytelen volt lemondani a 
támadás folytatásáról. 

A munka részletesen bemutatja, hogy 
a szovjet—német arcvonalon 1942. ok
tóberére, hogyan változott meg a szem
benálló erők közötti viszony a szovjet 
hadsereg javára. Majd bepillantást ad 
a sztálingrádi ellentámadás megtervezé
sének, megszervezésének előkészületei
be. Lenyűgőzőek azok a méretek és cé
lok, amelyek a tervek kidolgozása köz
ben elénk tárulnak. A hadtörténelem 
legnagyobb ellentámadásának előkészü
letei fényesen bizonyították a szocialis
ta hadművészet erejét és fölényét a fa
siszta német vezérkar felett. November 
közepére készen állottak azok az erők, 
amelyek november, decemberben és 
1943. első hónapjaiban magukhoz ra
gadták az események további irányítá
sát. Itt nem a mennyiségi fölény volt a 
döntő, mint ahogy a nyugati reakciós 
körök szeretik hangoztatni, elferdítve 
az igazságot. Hiszen 1 millió 5 ezer szov
jet harcos 1 millió 11 ezer német kato
nával vette fel a küzdelmet. „A Vörös 
Hadsereg csak jelentéktelen harckocsi 
és tüzérségi fölénnyel rendelkezett, re
pülőgépe pedig kevesebb volt, mint az 
ellenségnek". 

A döntő fölényt a szovjet hadsereg 
erkölcsi szelleme és a szovjet hadművé
szet zseniális tervei jelentették, amely-
lyel képes volt a főcsapás irányában 

élőerőben és harceszközökben a szüksé
ges túlerőt létrehozni. 

Nagyon érdekesek a fejezetnek a po
litikai előkészítő munkáról szóló részei, 
mely e gigantikus küzdelem megvívá
sához biztosította a csapatok erkölcsi 
szilárdságát. 

A november 19-én hajnalban megin
dult ellentámadás után kibontakozó ese
ményeket a szerzők szinte filmszerűen 
pergetik le a szemünk előtt. A dátumok, 
az alakulatok számadatai, földrajzi el
nevezések plasztikusan illeszkednek be 
a hadműveletek leírásába. A hadművé
szeti megoldások sokszínű ismertetése 
mellett a szovjet, német, olasz és ma
gyar irodalomból vett idézetek hozzák 
közel a nagy csata hangulatát. 

A sztálingrádi győzelem katonapoli
tikai jelentőségének értékelésénél pedig 
meggyőző sokoldalúsággal mutatják 
meg e csaták helyét és szerepét a má
sodik világháborúban. 

„A sztálingrádi győzelem nem a vak 
véletlen következménye volt, hanem 
mélyen rejlő objektív okokból fakadt." 
A szovjet társadalmi és államrend dia
dalmaskodott a kapitalista rendszer fe
lett. 

A kétszáz napon át éjjel-nappal tom
boló ütközetben mintegy 100 ezer négy
zetkilóméteren 2 millió ember, 26 000 
löveg, több mint 2000 harckocsi és 
ugyanannyi repülőgép mérte össze ere
jét és vitte győzelemre a Vörös Hadse
reget. Ez egyúttal a hitlerista hadászat 
csődjének kezdetét is jelentette. 

A sztálingrádi győzelem nemcsak fé
nyes haditett, amely kiragadta a néme
tek kezéből a hadászati kezdeményezést 
és megfordította a háború addigi me
netét, hanem hatalmas politikai jelen
tőségű esemény is, amely újból re
ményt öntött a világ szabadságszerető 
népeibe és új lendületet adott a kegyet
len ellenség elleni, harchoz. Ezért vált 
a sztálingrádi győzelem szimbólummá 
az egész világon. Ezért hiába próbálkoz
nak az Amerikai Egyesült Államok, 
Anglia és Nyugat-Németország reakciós 
történészei csökkenteni jelentőségét és 
a mellékhadszíntéren néhány hadtest 
összecsapásaként kibontakozó El-Ala-
meini csatával egysorba állítani. A ket
tő között összehasonlítási lehetőség nem 
lehetséges, olyan nagyságrendi különb
ség áll fenn közöttük. 

A kötet második fejezete: „A meg
szállók tömeges kiűzésének kezdete" 
Észak-Kaukázus felszabadításával in
dítja az eseményeket, majd részletesen 
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foglalkozik a Felső-Don körzetében 
megindult támadó hadműveletekkel. Ez 
számunkra különösen figyelemre méltó, 
hiszen 1943. januárjában itt pusztult el 
a 2. Magyar Hadsereg, amely von 
Weichs tábornagy ,.B" hadseregcsoport
ja alá tartozott. A rabló háborúból részt 
vállaló fasiszta-magyar kormány itt 
küldte vágóhídra idegen rabló érdeke
kért a magyar nép fiait. A Felső-Don 
vonalát mindenképpen tartani akaró 
német főparancsnokság utasításainak 
megfelelően Szombathelyi vezérezre
desnek a 2. Magyar Hadsereghez de
cember végén intézett parancsában ez 
áll : „ . . . Legfelsőbb Hadurunk elren
delte, ellenséges támadás esetén a saját 
állásokat és támpontokat feltétlenül 
tartani kell. Nincs hátra, csak e lő re . . . " 
A szovjet csapatok 1943. január 18-án 
a 2. Magyar Hadsereget, más olasz és 
német erőkkel együtt bekerítették. 

A visszavonuló német csapatok fede
zésére a 2. Német Hadsereg parancs
noksága a 3. hadtest két magyar had
osztályát vetette be. A rosszul felszerelt 
és kifáradt magyar csapatok az utóvéd 
harcokban óriási veszteségeket szenved
tek. A németek később a vereség okát 
mégis a magyarokra igyekeztek kenni. 

„Sok évvel a felső-darui vereség után 
a megvert német tábornokok azt pró
bálják bizonygatni, hogy a doni vere
ségnek két alapvető oka vo l t . . . — Tip-
pelskirch volt hitlerista tábornok állí
tása szerint ez — Németország szövet
ségeseiben, a magyar és olasz hadsereg
ben rejlik, amelyek . . . rosszul voltak 
felszerelve és harcképességük is gyenge 
volt. A vereség másik okát Tippelskirch 
a kemény orosz télben látja, amely ka
tasztrofális hatással volt a német harci 
technikai eszközökre és csapatokra." 

Ezek az érvelések nem helytállóak. 
Nem a hideg és a hó pusztította el a 
Felső-Donnál harcoló német fasiszta 
csapatokat és nem is az olaszok és a 
magyarok juttatták kelepcébe a váloga
tott német hadosztályokat, hanem a 
megnövekedett erejű Vörös Hadsereg, 
amelynek erkölcsi szelleme és hadmű
vészete legyőzte a német fasiszta hódí
tókat. 

A további győzelmek megnyitották az 
utat Ukrajna felszabadításához. A szov
jet—német arcvonalon 300 km rés ke
letkezett, amelyen át három szovjet-
front (a Voronyezsi, a Délnyugati és a 
Doni) megindult feladata végrehajtá
sára. 

A német főhadiszálláson február 4-én 

Speer fegyver- és lőszergyártási minisz
ter és Pleiger birodalmi szénügyi kor
mánybiztos kijelentette Hitlernek, hogy 
a Donyec medence nélkül lehetetlen a 
hadigazdaságot tovább fejleszteni. Ezért 
Hitler mindent elkövetett, hogy meg
tartsa a Donyec medencét. Hatalmas 
erőket felvonultatva február közepére 
jelentős német erőfölényt teremtett a 
szovjet—német arcvonal déli szárnyán. 
Ennek ellenére a szovjet csapatok a ke
mény téli harcok eredményeként felsza
badították és megtartották az északi 
Donyec balpartján lévő területeket, va
lamint a Donyec medence egy részét 
Vorosilovgrád központtal. 

Szovjet—német arcvonal déli szár
nyán 1943. január-februárban lezajlott 
esemény után részletes képet rajzolnak 
a szerzők a legfelsőbb főparancsnokság 
északnyugaton indított hadműveletéről, 
amellyel áttörték a leningrádi ostrom
zárat. 

Lenin nevét viselő hősi várost fojto
gató vasgyűrű összeroppant a belülről 
és kívülről megindult szovjet csapások 
alatt. Hiába jelentették ki a fasiszta ve
zetők, hogy a Ladoga-tótól délre, a 
schlüsselburgi kiszögellésben kiépített 
nemeit állások leküzdhetetlenek, a Le
ningrádi, a Volhovi Front csapatai, a 
Balti Flottával együttműködve, január 
12-én tűzlavinát zúdítottak az ellenség 
állásaira. „A hitleristákat megbénította 
a szovjet tüzérség és légierő csapása". 
A csapatok az első napokban áttörték az 
ellenség harcászati védelmét és tízna
pos elkeseredett küzdelemben, január 
18-ról 19-re virradó éjjel befejezték a 
várost fojtogató ostromgyűrű szétzúzá
sát. Ezzel vége lett a 16 hónapig tartó 
súlyos blokádnak, a város újból közvet
len szárazföldi kapcsolatba került az 
ország többi részeivel, bekapcsolódha
tott a haditermelésbe és segíthette fej
lett iparával a felszabadított területek 
újjáépítését. 

A Vörös Hadsereg a középső és észak
nyugati arcvonalszakaszon megindí
tott sikeres támadásaival lezárultak az 
1942—1943 téli hadműveletek. Az 1942. 
november végén megindult sztálingrádi 
támadó hadművelettel elkezdődött ese
mények új korszakot nyitottak a Nagy 
Honvédő Háború történetében és ked
vező feltételeket biztosítottak a meg
szállók tömeges kiűzésére a Szovjet
unió területéről. 

A kötet harmadik és negyedik feje
zete: „A szovjet hátország további si
kere" és „A szovjet fegyveres erők meg-
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erősödése", címek alatt részletesen is
merteti azt a hatalmas munkát, amelyet 
a szovjet nép a kommunista párt veze
tésével végzett a győzelem biztosításá
ért. A szocialista gazdasági és társadal
mi rendszer fölénye bontakozik ki előt
tünk, amely lehetővé tette, hogy a ne
hézipar biztosítsa a hadsereg szükség
leteit. Az állandóan tökéletesedő 
szervezési megoldások pedig, hogy a 
szovjet hadsereg újabb, még hatéko
nyabb fegyverek tömegével tudja fel
venni a küzdelmet a fasiszta csapatok
kal szemben. Lavocskin, Jakovlev, Petl-
jakov, Tupoljev és más szovjet kon
struktőröknek volt köszönhető, hogy a 
szovjet légierő felülmúlta a német Mes-
serschmitteket, Focke-Wulfokat, Jun-
kerseket. Ugyanez volt a helyzet a harc
kocsik, tüzérség stb. gyártásában is. 

A munkások, kolhozparasztok és ér
telmiségiek hősies helytállásának volt 
köszönhető, hogy a haditermelés állan
dóan emelkedett és minden szük
ségessel ellátták a hadsereget. Az ál
landóan növekvő mennyiségű és minő
ségű fegyverzet lehetővé tette, hogy az 
1941. nyarán végrehajtott kényszerű 
szervezési változások helyett, új, kor
szerű formákat alakítsanak ki. Az át
szervezett lövészcsapatok mellett újabb 
és újabb egységek és magasabbegysé
gek jelentek meg. A lövészhadosztályok 
száma 1943. végéig 20 százalékkal nö
vekedett. 

Hasonló volt a helyzet a tüzérség vo
natkozásában is, ahol nemcsak mennyi
ségi, de minőségi fejlődés is bekövetke
zett. Különösen jelentős volt a páncél
törő tüzérség növekedése, amely lehe
tővé tette az ellenség páncélosainak és 
rohamlövegeinek megsemmisítését. Az 
ellenség védelmi berendezésének szét
rombolására alkalmas lövegek egész so
ra jelent meg. A mindenféle rendelte
tésű lövegek és aknavetők a szovjet 
tüzérséget valóban a „háború istenévé" 
tették. 

Különösen jelentős volt a harckocsi
gyártás gyors növekedése, ennek kö
szönhető, hogy 1943. januárjában a har
coló frontoknak 8500 darab harckocsi 
állt rendelkezésére, ezen kívül más kör
zetekben és a frontoknál még 4300. A 
döntő azonban, hogy ezeknek a harcko
csiknak a zöme T—34-es volt, amely a 
második világháború legjobb harcko
csijának bizonyult. Guderian, Mellen-
thin és még sokan mások, akik saját 
bőrükön érezték hatásukat, kénytelének 
voltak kijelenteni „ . . . hogy jóval felül

múltak minden német harckocsi típust." 
Ez tette lehetővé, hogy 1943-ban egyne
mű harckocsi hadtesteket és hadserege
ket hozzanak létre, amelyek a támadó 
hadműveletekben a siker kifejlesztésé
nek, az ellenség bekerítésének és üldö
zésének, vagyis a német hadsereg meg
semmisítésének fő eszközei voltak. 

1943-ban kilenc harckocsi- és gépesí
tett hadtestet szerveztek és az év köze
pén már öt harckocsihadsereg állt a 
főparancsnokság rendelkezésére. Ezek 
az új hadműveleti magasabbegységek, 
ahogy Rotmisztrov marsall írja, gya
korlatilag megoldották a harckocsik tö
meges alkalmazásának szervezési kér
déseit. A harckocsihadseregek, a Vörös 
Hadsereg gyorsan mozgó csapásmérő 
hadműveleti magasabbegységei fokoz
ták a szárazföldi csapatok ütőerejét és 
megkönnyítették a nagy támadó had
műveletek gyors és sikeres végrehajtá
sát. 

A harckocsicsapatokhoz hasonló mi
nőségi változáson ment át a légierő, 
valamint tengeri és folyami flotta is. 

A hadsereg fegyverzetének és szer
vezésének fejlődésével együtt haladt a 
parancsnoki és személyi állomány kép
zettségének tökéletesedése is. Mindezek 
elképzelhetetlenek lettek volna a part
es Komszomol-szervezetek jó munkája 
nélkül. 

1943. nyarán a szovjet hadsereg ha
talmas sikerek után, erkölcsi-politikai-
lag szilárd, jó fegyverzettel és átszerve
zett csapatokkal folytatta a német fa
siszta betolakodók kiűzését a Szovjet
unió területéről. Az 1943. nyarától meg
induló és egymást követő támadó had
műveletek sorát azonban megelőzte a 
kurszki védelmi hadművelet. 

Az ötödik fejezet részletesen foglal
kozik e döntő jelentőségű csata ese
ményeivel. Nagyon érdekesen vilá
gítja meg, hogy 1942—43 nyarán elszen
vedett csapások okozta tekintély meg
ingását hogyan akarták Hitler és tábor
nokai Kurszknál kiküszöbölni. Nemcsak 
a bomladozó fasiszta szövetség összeko
vácsolását, de a második arcvonal meg
nyitását halogató angol—amerikai szö
vetségesek Szovjetunióval kötött anti
fasiszta koalíciójának szétbomlását is 
várták. 

A fasiszta Németország katonai ve
zetői minden szellemi, anyagi és kato
nai erejüket sorompóba állították, hogy 
a „Citadella" hadművelet segítségével 
feltartóztassák a végzetet. 

A szerzők részletesen ismertetik a 
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német hadművelet előkészítő munkála
tait. „Két hónapon át a »Citadella« óri
ási árnyéka lebegett a keléti arcvonal 
felett" — idézik Mellenthin német tá
bornok erről írott sorait. Tigrisek, Pár
ducok tömegét vonultatták fel, amelyek 
nemrég gördültek ki a gyárak kapuin. 
A legmegbizhatóbb SS hadosztályokat 
is ide összpontosították, összesen 900 
ezer katonát és tisztet, 10 000 löveget és 
aknavetőt, ,2700 harckocsit és rohamlö
veget vetetek be, hogy kiüssék Orosz
országot a háborúból — jegyezte meg 
W. Bedell Smith amerikai tábornok a 
németek készülődéséről. 

Hiába olvasták fel Hitler parancsát 
a támadás előtt, hogy: „Mától kezdve 
nagy támadó harcok részesei lesztek, 
amelyek kimenetele eldöntheti a hábo
rú sorsát. Győzelmetek sokkal inkább, 
mint bármikor, arról győzi majd meg a 
világot, hogy végeredményében a né
met hadsereggel szemben bármiféle el
lenállás hasztalan''. 

A fasiszta csapatok minden igyeke
zete ellenére a támadás kudarcba ful
ladt. A szovjet felderítők az ellenség 
minden lépését figyelemmel kísérték. 
Nemcsak a támadás időpontját, általá
nos elgondolását, de a tervezett csapá
sok valószínű irányát, a bevetésre szánt 
erők csoportosítását, erejét stb. is meg
állapították. 

Mindez lehetővé tette, hogy a főhadi
szállás, figyelembe véve a frontparancs
nokok javaslatait és a vezérkar vélemé
nyét, 1943 nyarára és őszére a legmeg
felelőbb hadműveleti terveket dolgozza 
ki. 

Annak ellenére, hogy a Vörös Had
sereg képes lett volna megelőzni a né
metek támadását, ehhez ugyanis ren
delkezett megfelelő erőkkel, célszerűbb
nek látták, hogy egy előre kiépített, mé
lyen lépcsőzött leküzdhetetlen védelmet 
állítsanak vele szembe. így került sor 
a kurszki kiszögellésben a Központi- és 
Voronyezsi Frontok, iskolapéldát jelen
tő védelmi hadműveletének megvívásá
ra. 

A kötet szerzői nagy részletességgel 
ismertetik a kurszki csata védelmi had
műveleteinek lefolyását is. A második 
világháború történetében ezek kiemel
kedő helyet foglalnak el. Bebizonyítot
ták, hogy jól kiépített, mélyen lépcső
zött védelmi rendszer áttörhetetlen, ha 
azt műszakilag jól megerősítik, élő
erővel megszállják, páncélelhárító esz
közökkel gazdagon ellátják és aktivitá
sát megfelelő mennyiségű harckocsi- és 

gépesített magasabbegységgel, megfe
lelő mennyiségű légierővel biztosítják, 
még akkor is, ha azt páncélosok és tü
zérségi lövegek és repülőgépek ezrei 
ostromolják. 

A kurszki védelmi hadműveleteket 
követő hatalmas szovjet ellentámadás 
elsöpörte a hitlerista katonai vezetők 
minden ábrándját, mint a ködöt. Itt 
tört el a német hadsereg gerince, ez volt 
a német páncélos erők hattyúdala, ettől 
fogva már csak rugalmas elszakadás 
következett a támadó szovjet frontok 
elől. A hadászati kezdeményezés végleg 
átment a szovjet hadsereg kezébe, és 
azt a fasiszta Németország feltétel nél
küli fegyverletételéig, a háború befeje
zéséig meg is tartotta. 

A kurszki csata világtörténeti jelen
tőségét sokoldalúan bizonyító tények 
bemutatása félreérthetetlenül bizonyít
ja a szovjet—német arcvonal döntő sze
repét a második világháború katonai 
kimenetelében és a nemzetközi esemé
nyekre. 

A hetedik fejezet: „A bal parti Ukraj
na felszabadítása, hadászati hídfők bir
tokba vétele a Dnyep"ér jobb partján". 
A balparti Ukrajna felszabadításának 
történetét adja. Az itt lezajlott hadmű
veletek fő jellemvonása: keresztülhúz
ták a németeknek azt a törekvését, hogy 
szilárdan megkapaszkodjanak a Dnye
per vonalán. Kikergették a megszálló
kat Ukrajna termékeny vidékéről, visz-
szaszerezték Krivoj Rog vasércét, Za-
porozsje és Nyikopol mangánját és más 
nemesfém bányákat, azokat, amelyek
kel a németek azt remélték, hogy hosz-
szú ideig folytathatják a háborút. 

A hadászati célkitűzéseken túl a leg
döntőbb azonban az elnyomás alatt lé
vő szovjet emberek felszabadítása volt. 
Az arcvonal déli szakaszán tevékenyke
dő frontok elé a főparancsnokság azt a 
feladatot állította, hogy aknázzák ki a 
Kurszknál aratott győzelem eredmé
nyeit és újabb csapásokkal semmisítsék 
meg az ellenség meggyengült csoporto
sításait. 

Rövid idő, mindössze 10 nap állt ren
delkezésre az újabb támadások előké
szítésére. A hosszú, másfél hónapos har
cok után komoly szervezési, utánpótlási 
feladatok gyors megoldására volt szük
ség. A németek hátába a partizán
mozgalom soha nem látott mértékben 
bontakozott ki és jó együttműködésben 
a támadó frontok csapataival biztosí
tották az augusztus 26-án meginduló 
hadműveletek sikerét. 
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Szeptember 15-én a németek már 
kénytelenek voltak visszahúzódni a 
Dnyeper mögé. Szeptember végére a 
Donyec medence is felszabadult. A ha
talmas lendülettel előre hömpölygő 
szovjet csapatok legfőbb célja ezután a 
Dnyeper jobb partjára való kijutás volt. 
Szeptember végén a folyó jobb partján 
egymásután hozták létre a hídfőket, és 
ezzel keresztülhúzták a németek védel
mi tervét. Megnyílt az út Kijev felsza
badítása felé. November elején az 1. 
Ukrán Front Kijevet, Ukrajna főváro
sát, a 2. és 3. pedig Dél-Ukrajna egy ré
szét. 

Ukrajna legjelentősebb területeinek 
felszabadítása lehetővé tette Krim meg
tisztításának elindítását. A Keresi szo
ros birtokbavétele hídfőt jelentett a 
Krimben lévő ellenség megsemmisíté
séhez. 

A délen elért hatalmas sikereket egé
szítette ki a szovjet—német arcvonal 
középső szakaszán indított támadó had
műveletek sora. Ezt a hetedik fejezet: 
„Belorusszia felszabadításának kezde
te" cím alatt tárgyalja. Az itt lezajlott 
hadmüveletek messze visszavetették a 
fasiszta csapatokat Moszkvától. Súlyos 
harcok árán felszabadították a sokat 
szenvedett Szmolenszket és kijutottak 
Belorusszia keleti területére. 

Az 1943 nyári-őszi hadjáratok során a 
szovjet hadsereg hatalmas katonai ere
je teljes nagyságában bontakozott ki. 
Hitler tábornokai minden tudásukat 
összeszedve képtelenek voltak megállni 
a szovjet hadvezérek vezetése alatt álló 
szovjet csapatok előtt. 1200 km széles 
arcvonalon űzték, hajtották vissza a né
met hordákat 300—600 km mélységben 
és teremtettek kedvező előfeltételeket 
az egész ország és más népek felszaba
dításához, a fasizmus végleges szétzúzá
sához. 

A kötet nyolcadik és kilencedik fe
jezete a légierő és a szovjet haditenge
részeti erők szerepével foglalkozik. Kü
lönös részletességgel elemzi a légifölény 
kiharcolásának problémáját, mert ez 
döntő előfeltétele volt a szovjet támadó 
hadműveletek sikerének. Azért volt ez 
különösen bonyolult, mert az ellenség
nek 1943 elejére 3800 repülőgépével 
szemben a szovjet légierő csak 4100 gép
pel rendelkezett, ebből is 500 elavult 
U—2 és R—5 típusú könnyű éjszakai 
bombázó volt, vagyis a számbeli fölény 
nem jelentett egyúttal minőségi fölényt 
is. Ezenkívül a moszkva—leningrádi 
irányok oltalmazása is sok gépet elvont 

a déli szárnyról, ahol a döntő hadműve
letek lezajlottak. Ennek ellenére a szov
jet repülők olyan súlyos veszteségeket 
okoztak a német légierőnek, amelyet az 
már nem tudott kiheverni, s így a légi
uralmat kénytelen volt átengedni a 
szovjet légierőnek. Az állandóan erő
södő szovjet repülő magasabbegységek 
1943 folyamán nemcsak mennyiségi, de 
minőségi előnybe is kerültek, ami le
hetővé tette, hogy hatásosan támogas
sák a szárazföldi csapatokat. ' 

A haditengerészeti erők 1943-ban ér
tékes tapasztalatokat gyűjtöttek az el
lenséggel vívott harcokban és hadmű
veletekben a Balti- és Fekete-tengeren 
és hathatósan kivették részüket az elért 
győzelmekben. 

Sokat olvastunk már arról, hogy a 
Szovjetunió területén a fasiszta német 
megszálló rendszer milyen embertelen 
kegyetlenséggel akarta megvalósítani a 
maga gyarmati uralmát. Ezt a kérdést 
a Nagy Honvédő Háború harmadik kö
tete is részletesen tárgyalja a tizedik 
fejezetben, majd bemutatja, hogy az 
ideiglenesen megszállás alá került szov
jet emberek, a kommunista párt irányí
tásával, a partizánmozgalom keretében 
milyen hősies küzdelmet folytattak a 
fasiszta barbárok ellen. 

1942 végén, 1943 elején több mint 120 
ezer ember küzdött a partizánok oszta
gaiban, de ezenkívül még sok tízezer 
kisebb csoport harcolt elszigetelve a 
betolakodók ellen. Ez a létszám 1943 
végére 280 ezer főre emelkedett, amely 
mögött több százezres tartalék húzódott 
meg. Szovjetunió népeinek hatalmas, 
mindent átfogó partizánküzdelme 1943-
ban a fasiszta német hadsereget lénye
gében kétfrontos harcra kényszerítette, 
ami azt is jelentette, hogy teljesértékű 
segítséget nyújtott a támadó Vörös 
Hadseregnek. Ekkor már közvetlen 
együttműködés fejlődött ki a szovjet 
csapatok és a partizán-magasabbegy
ségek- és osztagok között. Az ellenség 
közlekedési vonalai, közigazgatási in
tézményei, gazdásági bázisai, helyőrsé
gei, törzsei, élőereje és harci techniká
ja egy pillanatra sem volt biztonság
ban. Ez kihatott a fasiszta német had
sereg fizikai és erkölcsi erejére és kép
telenné tette, hogy terveinek megfele
lően zsákmányolja ki a megszállt terü
leteket. Eposzok sorát megtöltő hősies 
harcok sokasága világít rá a szovjet 
emberek politikai öntudatára, a szocia
lista haza iránti önfeláldozásra. 

A tizenegyedik fejezet: „A Vörös 
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Hadsereg győzelmének hatása a nem
zetközi helyzetre" cím alatt számot ad 
arról, hogy a Szovjetunió kommunista 
pártjának és kormányának a vezetésé
vel milyen következetes harcot folyta
tott az antifasiszta erők összekovácso
lásáért, hogy megrövidítse a világ né
peinek szenvedését. Részletesen foglal
kozik a második arcvonal problémájá
val és leleplezi azokat az erőket, ame
lyek késleltették megnyitását. A Casa
blancái konferencia értékelése mellett 
kitér az amerikai—angol vezetők qué
beci tanácskozásának ismertetésére, 
majd kiemeli az amerikai és angol 
munkástömegek" hatalmas mozgalmát, 
amely a második arcvonal megnyitása 
mellett szállt síkra. Ezekután rámutat 
arra, hogy a Szovjetuniót ekkor a szö
vetségesek fegyverrel, ipari berendezé
sekkel és élelmiszer szállításokkal segí
tették. 1943-ban azonban különböző ne
hézségekre hivatkozva, 8 hónapig szü
neteltek a szállítások, pont akkor, ami
kor a nyári-őszi hadműveletek hatal
mas anyagfelhasználása szükségessé 
tette volna a szövetségesek segítségét. 

A fejezet részletesen ismerteti a szov
jet külpolitika tevékenységét, amelynek 
fő célkitűzése az antifasiszta koalíció 
további megszilárdítása volt. 

Különösen hatásosan támogatta a 
francia ellenállási mozgalmat, amikor 
elismerte a Francia Nemzeti Felszaba-
dítási Bizottságot és minden reakciós 
mesterkedést leküzdve megkötötte a 
szovjet—csehszlovák közös segítség
nyújtási egyezményt. 

1943. év külpolitikai eseményeit lezá
ró moszkvai és teheráni konferenciák 
fényesen bizonyították Szovjetunió ha
talmas tekintélyét és szerepét a nem

zetközi eseményekben. A kötet különö
sen nagy teret szentel a három kor
mányfő nagyjelentőségű teheráni meg
beszéléseire, és a háború utáni Európa 
problémájának megoldásáról elhang
zott véleménye ismertetésére. 

1943. év hatalmas katonai győzelmei 
új lendületet adtak az elgyengült népek 
harcának és megoldhatatlan válságba 
taszították a fasiszta tábort. A német 
szövetségesek sorából nemcsak Olasz
ország szakad ki, de Hitler összes szö-
wtspgesei is válsággal küzdöttek — 
Németország tekintélye feltartóztatha
tatlanul csökkent. 

A kötet tizenkettedik fejezete a má
sodrendű hadszínterekről ad rövid ka
tonapolitikai és hadműveleti tájékoz
tatót, majd a tizenharmadik fejezetben 
összefoglalja a Nagy Honvédő Háború 
második időszakának katonai és politi
kai eseményeit. Különösen részletesen 
elemzi a szovjet hadművészet 1943-ban 
elért eredményeit, amelyek a háború 
következő időszakában biztosították a 
fasiszta német fegyveres erők szétzúzá
sát. 

Az első két kötethez hasonlóan ezt a 
könyvet is nagyszerű térképvázlatok, 
fényképek, jegyzetek és más illusztrá
ciók egészítik ki. A Zrínyi Katonai Ki
adó gondozásában értékes mű kerül a 
magyar olvasó kezébe. A kiadvány sok
oldalúan mutatja be a második világ
háború történetében fordulatot hozó 
1943-as esztendő katonai, politikai, dip
lomáciai stb. eseményeit és a Szovjet
unió népeinek világtörténeti jelentőségű, 
történelem alakító hősi helytállását, 
amelyet Lenin pártjának vezetésével 
hajtottak végre. 

Nagy Gábor 
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