
részben imagyarázhatjuk a két hadve
zér között fennálló, kétségtelen lénye
ges, minőségi különbséggel. Thökölyt 
az a körülmény, hogy mindent nyer
het és szinte semmit sem veszíthet, 
egyenest rákényszerítette a természeté
nek egyébként is jobban megfelelő tá
madó stratégiára. Teleki ugyanekkor 
nem korlátlan hatalommal rendelkező 
felkelővezér, hanem 'magas rangú ál
lamhivatalnok, egy gyenge és tehetet
len állam hivatalnoka volt, aki nem 
kockáztathatta meg, hogy fejedelme 
keservesen összetoborzott csapatai ve
reséget szenvedjenek. Ezért gyenge ha
dával nem is törekedhetett nagyobb 
eredmények elérésére. 

1681-ben pedig — véleményem sze
rint — Teleki és a többi erdélyi ka
pitány nagyon is helyesen ismerte fel, 
hogy a bizonytalan kimenetelűnek lát
szó felvidéki vállalkozás helyett in
kább az Erdély szempontjából létfon
tosságú szatmári vár és elővárai meg
hódítására törekedjenek. Nem csak és 
nem is kifejezetten rajtuk múlt, hogy 
a hamar önállóvá fejlődött kurucvezér, 
a saját útjára térve, nem mozdította 
elő az erdélyi célokat. 

Teleki katonai kudarcainak legfőbb 
magyarázata nem is annyira személyi 
fogyatékosságaiban, mint inkább a 
rendelkezésére álló erdélyi fegyveres 
erő hanyatlásában rejlik, a kis lét
számú, fegyelmezetlen, gyakorlatlan 

VOENNO-ISZTORICSESZKIJ ZSUR-
NAL (Szovjetunió), 1973. 7—9. sz. — 
A folyóirat 7. és 8. száma 15 tanul
mányt közöl a kurszki csata 30. év
fordulója alkalmából. G. KOLTUNOV: 
„A Citadella hadművelet csődje" (7. 
sz. 19—31. o.) c. munkája rámutat ar
ra, hogy az ötven napig tartó harcok
ban mindkét részről milliós hadseregek 
vettek részt. A csata 600 km hosszú 
arcvonalon, 150 km mélységben folyt. 
A németek azért bocsátkoztak ebbe a 
számukra kedvezőtlen körülmények 
között folyó harcba, hogy javítsanak 
meggyengült nemzetközá és belső hely
zetükön. 

A hadművelet idején a keleti arcvo
nalon a németeknek 196 hadosztályuk, 
csatlósaiknak 32 hadosztályuk és 8 

csapatokat más hadvezér se nagyon 
vezethette volna diadalra. 

A korszak katonai problémagazdag
ságát jelzi, hogy bár a szerző sehol 
sem törekedett a hadtörténelmi kér
dések imélyebb és alaposabb kifejtésé
re, sok értékes új adattal és leírással 
gazdagította a hadtörténetírást. Itt 
különösen az 1672-es hadjárat előké
születeinek és lefolyásának, így a ba-
tizvárai összecsapásnak jó katonai ér
zékről árulkodó leírására, a történeti 
irodalomban lényegében elsőként fel
dolgozott 1678. évi hadjárat számos 
katonai és politikai problémát felvető 
és megoldó ismertetésére, valamint az 
1681. évi hadjárat sok új szempontot 
felvető, gondolatébresztő feldolgozásá
ra gondolunk. 

Mindezekben a fejezetekben a szer
ző arról tanúskodik, hogy — a politi
kai kérdésekhez hasonlóan — biztos 
kézzel nyúl a katonai problémákhoz 
is. Éppen ezért sajnálatos, hogy nem 
törekedett ezek alaposabb elemzésére. 

Munkája így is a marxista magyar 
hadtörténeti irodalom komoly nyere
sége, amely nem kis részben járult 
hozzá ahhoz, hogy hadtörténelmünk 
egyik legkevésbé feltárt, ám lényeges 
szakaszáról új ismereteket közöljön, s 
felhívja figyelmünket a kor még szá
mos megoldásra váró katonai, politi
kai és gazdasági problémáira. 

Rázsó Gyula 

dandárjuk volt, vagyis 42 hadosztály-
lyal több, mint a háború kezdetén. Ez 
összesen 10,3 millió embert jelentett, 
a legnagyobb katonatömeget az egész 
háború folyamán. A Citadella had
művelet végrehajtására a németek ha
talmas erőket összpontosítottak: 50 jól 
feltöltött hadosztályt, köztük 16 páncé
los és gépesített hadosztályt. A had
seregcsoportban kb. 900 ezer ember 
volt, 10 ezer löveg és aknavető, kb. 
2700 páncélos és rohamlöveg, több 
mint 2000 repülőgép. A német hadve
zetés nagy reményeket fűzött az új 
technikához, többek között a „Tigris" 
és „Párduc" típusú páncélosokhoz, a 
„Ferdinánd" rohamlövegekhez és az új 
repülőgép-típusokhoz. 

Amikor a szovjet hadvezetés előtt 
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ismertté vált a németek szándéka, 
olyan határozat született, hogy a szov
jet csapatok vonuljanak előre előkészí
tett védelembe, használják ki ennek 
lehetőségeit, a védelmi hadműveletben 
morzsolják fel az ellenség páncélos cso
portosulását, majd zúzzák szét az el
lentámadás folyamán. Ezt a határoza
tot a Főhadiszállás 1943. április 12-i 
tanácskozásán fogadták el, amelyen 
részt vett Sztálin, Zsukov, Vaszilevsz-
kij és Antonov. Elfogadtak egy olyan 
változatot is, hogy aktív tevékenység
be kezdenek, ha az ellenség Kurszk 
alatt a közeljövőben nem kezd táma
dást. 

Július elejére a kurszki kiszögellés-
ben a Központi és a Voronyezsi Front 
1,3 millió emberrel rendelkezett, vala
mint 20 ezer löveggel és aknevetővel, 
3600 harckocsival és önjáró löveggel 
(köztük 2535 nehéz és közepes harc
kocsi és önjáró löveg) kb. 3130 repülő
géppel. A kiszögellés 550 km-es arcvo
nalán, amely az egész szovjet—német 
arcvonal 13 százaléka volt, összponto
sították az egész hadrakelt sereg em
beranyagának, lövegeinek 26 százalé
kát, repülőgépeinek 33,5 százalékát, 
harckocsijainak 46 százalékát. Az ál
talános erőfölény a szovjet csapatok 
oldalán volt, vagyis az a ritka hely
zet alakult ki, amikor a védekező fe
lülmúlja a támadót. 

A mélyen tagolt védelem kiépítése 
április óta folyt. Nyolc védelmi vona
lat és övezetet alakítottak ki. A hadá
szati védelem mélysége elérte a 250— 
300 km-t. Csák a Központi és a Vo
ronyezsi Front csapatainál 10 ezer km 
lövész- és összekötő árkot ástak ki. A 
fő védelmi övezetben minden hadosz
tály átlagban 70 km lövész- és össze
kötő árokkal rendelkezett. Csak a Köz
ponti Front övezetében (306 lem) 237 
ezer páncélosok elleni aknát, 162 ezer 
taposóaknát, 146 ezer késleltetett ak
nát, 63 rádióirányítással működtetett 
repeszaknát és 305 km drótakadályt 
telepítettek. A frontok ellátásához 3572 
vonatszerelvény (170 ezer vagon) anya
got kellett odaszállítani. Jelentős volt 
a politikai előkészítő munka. A Köz
ponti Frontnál 14 087 embert, a Voro
nyezsi Frontnál 12 378-at vették fel a 
pártba. 

A felderítés adatai szerint a táma
dást július 3-a és 6-a között lehetett 
várni, majd pontosították a dátumot 
5-ére. A támadás előtt néhány órával 

a szovjet tüzérség ellen-előkészítést 
kezdett, ami igen nagy veszteségeket 
okozott az ellenfélnek. 

A támadás után a németek egyes 
területeken egyáltalán nem tudtak elő
retörni, az orel—kurszki irányban 10— 
12 km-t, a belgorod—kurszki irányban 
35 km-t nyomultak előre hatalmas 
veszteségek árán. 

A szovjet hadsereg ellentámadása 
két támadó hadműveletből állt: az ore-
li (Kutuzov hadművelet) július 12-től 
augusztus 18-ig és a belgorod—harkovi 
(Rumjancev hadvezér hadművelet) 
augusztus 3-tól 23-lg. 

Befejezésül a szerző ismerteti, hogy 
mi újat adott a szovjet hadművészet 
a kurszki csatában, melyek voltak a 
fő jellemző vonásai ezeknek a harcok
nak, mi okozta a németek vereségét, 
és közli, hogy az ellenség adatai sze
rint a németek több mint 500 ezer em
bert vesztettek halottakban, súlyos se
besültekben és eltűntekben; elpusztult 
1,5 ezer páncélosuk, kb. 3 ezer lövegük 
és több mint 3,5 ezer repülőgépük. 

Ugyancsak a kurszki tapasztalatok
kal foglalkozik A. GALICAN—L. 
PAVLOV: „A hadműveleti művészet 
és a harcászat néhány sajátos vonása" 
(7. sz. 31—40. o.) c. tanulmánya. A 
szerzők megállapítják hogy a kurszki 
csata jelentős szakasz volt a szovjet 
hadműveleti művészet tökéletesítésé
nek folyamatában, és ennek következ
tében nagy hatást gyakorolt a későb
bi harcok menetére. A hadműveleti 
művészet terén először a védelem sa
játosságait sorolják fel. Ezek közül 
csak néhányat tudunk megemlíteni. A 
mélyen tagolt védelem kiépítésénél el
vetették az erők és eszközök egyenlő 
elosztásának korábban alkalmazott el
vét. Nagy erőket összpontosítottak az 
ellenség valószínű csapásainak "irányá
ban, a másodrendűnek ítélt arcvonal-
szakaszok rovására is. Pl. a Központi 
Front 306 km-én az erők és eszközök 
jelentős részét (a lövészegységek 58 
százalékát, a tüzérség 70 százalékát, a 
harckocsik és önjáró lövegek 87 szá
zalékát) a védelmi övezet 95 km-ére 
(az egész arcvonal 31 százaléka) össz
pontosították, ahol a főcsapást várták. 
Ezen belül a 13. hadsereg övezetében 
(32 km, az egész arcvonal 11 százalé
ka), amely a főosapás irányában vé
dett, összpontosították az egész front 
tüzér- és aknavető ezredeinek 37 szá
zalékát. Ezen elv alkalmazásának ered-
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menyeképpen a valószínű csapások 
irányában az erők és eszközök sok
kal nagyobb összpontosítását sikerült 
elérni, mint Moszkvánál vagy Lenin
grádnál. 

A felsorolt sajátosságok közül meg
említjük még, hogy míg a korábbi vé
delmi harcokban a harckocsihadteste-
ket és -hadseregeket a beékelődött el
lenség megsemmisítésére irányuló el
lencsapásokhoz alkalmazták, itt az 
ilyen jellegű tevékenység mellett elő
re elfoglalt kedvező pozíciókból, álló 
helyzetből védték a vonalakat a tüzér
séggel és lövészalaikulatökkal együtt. 

A moszkvai és sztálingrádi védelmi 
harcokhoz képest nagymértékben fej
lődött az erőkkel és eszközökkel való 
manőverezés. Ezt a második lépcsővel 
és a tartalékokkal hajtották végre, 
mind az arcvonallal párhuzamosan, 
mind pedig a védelem mélységéből. A 
Voronyezsi Frontnál az átcsoportosítás 
a lövészhadosztályok 35 százalékát, a 
páncéltörő tüzérségnek több mint 40 
százalékát érintette, valamint csaknem 
az összes önálló páncélos és gépesített 
dandárt. 

Az ellentámadás felsorolt jellemzői 
közül megemlítjük a nagyarányú erő-
összpontosítást a főirányókban. Például 
a Voronyezsi és Sztyeppéi Front fő-
csapásainak irányában a belgorod— 
harkovi hadműveletben, amely a két 
front arcvonalának 14 százalékát je
lentette, összpontosították a lövész
alakulatok 50—90 százalékát, a harc
kocsik és önjáró lövegek 80—90 szá
zalékát, a lövegek és aknavetők 56— 
67 százalékát, valamint a légierők ab
szolút többségét. 

A tanulmány második részében a 
szerzők a védelmi és támadó harcá
szat sajátosságait és új vonásait elem
zik. 

A kurszki csatával foglalkozó cikkek 
közül megemlítjük még A. JURJEV: 
„A kurszki csata és a polgári törté
nelemhamisítók" (8. sz. 66—72. o.) c. 
írását. A szerző rámutat, hogy bár a 
kortárs polgári politikusok nem egy
szer világosan látták a kurszki csata 
jelentőségét, sőt egyes mai polgári tör
ténészek műveiben is (pl. A. Costan-
tini, G. Jukes) helyes értékelések ta
lálhatók, mégis rengeteg hamisítással 
találkozunk. A hamisításokat nagyjá
ból három fő irány jellemzi: 

1. A kurszki csata, jelentőségét te
kintve nem nő ki a szovjet—német 

arcvonal keretei közül. Ezt a nézetet 
vallja Manstein, a „Dél" hadseregcso
port egykori parancsnoka, M. Howard 
angol történész, A. Seaton angol ezre
des, R. Cartier francia történész. Ez
zel az állásponttal szemben a szer
ző azt elemzi, hogyan hatott Kurszk 
Németország szövetségeseire, a semle
ges államok politikájára, a megszállt 
országok ellenállási mozgalmaira. A 
kurszki csatában, és az azt követő 
harcokban felmorzsolt német erők pót
lására csupán 1943 júliusában és szep
temberében kénytelenek voltak 14 
hadosztályt átirányítani Nyugat- és 
Dél-Európából. Ez kedvező feltételeket 
teremtett az olaszországi partraszállás
hoz. 

2. Széles körökben terjesztett véle
mény a nyugati történetírásban, hogy 
a kurszki csata kimenetelét eleve meg
határozta a július 10-i szicíliai partra
szállás. Ezt egy sor tény cáfolja, ame
lyek közül a legfontosabb az, hogy 
Kurszknál 50 német hadosztály harcolt, 
Szicíliában pedig 9 olasz és 2 német 
hadosztály. Júliusban, a legaktívabb 
szicíliai harcok idején, a keleti arcvo-
valról egyetlen hadosztályt sem vontak 
ki, augusztus elején is csak egyet, az 
„Adolf Hitler" SS hadosztályt, de ezt 
sem Szicíliába, hanem Olaszországba 
irányították. 

3. A hamisítás harmadik iránya 
szerint a szovjet hadsereg győzelmé
nek okai a következők: a német had
vezetés hibái, a számbeli fölény, a 
lend-lease keretében történt szállítá
sok. Ezt az álláspontot képviseli E. 
Ziemke, T. Higgins, R. Cartier. Ez az 
irányzat teljes egészében tagadja a 
szovjet hadművészetnek a fentebb is
mertetett cikkekben is elemzett jelen
tőségét. A németek természetesen kö
vettek el hibákat és a szovjet had
vezetés ezeket jól ki tudta használni. 
Ami a túlerőt illeti, 1943 nyarán a 
szovjet hadsereg már az egész arcvo
nalon fölényben volt és ez az arány 
Kurszknál a következőképpen alakult: 
harcosok — 1,4:1, harckocsik — 1,2:1, 
tüzérség — 1,9:1, repülőgépek — 1,3:1. 
Tehát sehol sem érték el azt az arányt 
(3:1), amit ebben az időben az angol— 
amerikai hadvezetés a sikeres támadás 
feltételének tartott, és szó sem volt 
arról, amit Cartier ír, hogy „a Vörös 
Hadsereg tíz harcosára jutott egy fa
siszta katona". 

Természetesen érkeztek szállítmá-
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nyok a lend-lease keretében, de eziek 
az 1942-es évhez viszonyítva (amikor 
55 százalékra teljesítették) 1943 első 
felében csökkentek, és legnagyobb ré
szük csak szeptember—december fo
lyamán érkezett meg, amint ez pl. R. 
Garthoff amerikai történész könyvében 
is olvasható. Ezzel szemben ebben az 
évben a szovjet ipar már kb. 35 ezer 
repülőgépet gyártott (9,7 ezerrel töb
bet, mint Németország), valamint 24 
ezer harckocsit és önjáró löveget (2,4-
szer többet, mint Németország). 

A folyóirat 9. száma hat tanulmányt 
közöl a Dnyeperért folyó harcok törté
netéből, az átkelés 30. évfordulójára. 
Ezek közül megemlítjük; A. RAKIC-
KIJ: „A Keleti-fal összeomlása" (9. sz. 
10—22. o.) c. munkáját. A német had
vezetés a Citadella hadművelet csődje 
után úgy határozott, hogy az egész 
arcvonalon védelembe megy át és meg
kezdi az ún. Keleti-fal kiépítését a 
Narva, Pszkov, Vityébszk, Orsa, a 
Szozs folyó, a Dnyeper középső folyása, 
a Malocsnaja folyó vonalon. 

A szovjet osiapatok 1943 szeptember 
végére, szüntelen harcokban 200—300 
km-t előrenyomulva, több mint 700 
km-es szakaszon kijutottak a Dnyeper
hez. A főparancsnokság tervei szerint a 
négy front (Központi, Voronyezsi, 
Sztyeppéi, Délnyugati) csapatainak 
egyidejűleg menetből kellett átkelniük 
a Dnyeperen. A feladat az volt, hogy 
hadműveleti hídfőt hozzanak létre a 
jobbparti Ukrajna felszabadítására. 
Ilyen méretű feladat megvalósítása — 
ekkora természetes akadály esetén — 
teljesen új dolgot jelentett a hadmű
vészet fejlődésében. 

A továbbiakban a szerző azt vizs
gálja, hol sikerült az átkelést menet
ből végrehajtani, milyen nehézségek 
adódtak abból a tényből, hogy üzem
anyaghiány és az őszi rossz útviszo
nyok miatt a gépi vontatású tüzérség 
jelentős része 50—150 km-re lemaradt, 
s a gépkocsik tetemes részének leállá
sa miatt akadozott az ellátás. 

Ettől függetlenül, szeptember végé
re mind a négy front végrehajtotta az 
átkelést, nagyobbrészt helyi, vagy he
lyileg kialakított átkelő eszközök se
gítségével; létrehoztak 23 hídfőt, köz
tük néhány hadműveleti méretűt is, 
de az említett okdk miatt nem sikerült 
ezeket teljes egészében egységesíteni. 
A háborúk történetében a szovjet had
sereg először hajtott végre ilyen mé

retű természeti akadály leküzdését sú
lyos támadó harcok után, hadműveleti 
szünet nélkül. Világossá vált, hogy a 
németek a Dnyeperért folyó csatát el
vesztették. Az átkeléshez csak a 
Sztyeppéi Front több mint 1500 ha
lászcsónakot és több mint 200 kompot 
vett igénybe. A lövészhadosztályok, a 
balparton maradt tüzérség és harcko
csik támogatásával, 2—3 nap alatt ha j 
tották végre az átkelést, a lövészhad
testek 3—4 nap alatt, a hadseregek 
5—8 nap alatt. 

A rendkívüli feladat végrehajtásáért 
2438-an kapták meg a Szovjetunió Hő
se kitüntetést, és több százezer harcos 
kapott más kitüntetést. 

Egy másik korba vezet el bennünket 
M. KAZAKOV: „A Vörös Hadsereg 
embertartalékai a polgárháború évei
ben" (9. sz. 54—60. o.) c. tanulmánya, 
amely igen sok adatot tartalmaz, de 
ezek közül csak a legfontosabbakat 
tudjuk megemlíteni. A polgárháború 
kezdetekor a köztársaság a Vörös Gár
dán kívül a régi cári hadsereg egyes 
alakulataival rendelkezett, amelyek át
álltak a forradalom oldalára. Ilyenek 
voltak a Balti Flotta matrózainak 
egyes alakulatai, a lett lövészek ala
kulatai, az 5. Amuron túli, a 12. Finn
országi lövészezred, a 45. gyalogoshad
osztály, a Dél-nyugati és a Kaukázusi 
Front egyes alakulatai. 

Az intervenció és a polgárháború 
kezdete miatt a szovjet kormány sür
gős intézkedéseket hozott annak ér
dekében, hogy az önkéntes hadsereget 
a rendszeres behívások és mozgósítás 
útján feltöltsék. 1918. május 29-én az 
Összoroszországi Központi Végrehajtó 
Bizottság határozatot hozott a kötele
ző katonai szolgálatról. 1918 júliusában 
az V. Szovjetkongresszus által elfoga
dott alkotmány is kötelezővé tette a 
haza védelmét. 

1918 közepén tehát elkezdődött a re
guláris hadsereg szervezése a behívások^ 
a munkások és a dolgozó parasztok 
mozgósítása alapján. A Lenin által ter
vezett 3 milliós hadseregből első foko
zatként másfél milliós hadsereget szán
dékoztak felállítani. 

1918 szeptemberétől 1919 márciusáig 
a Vörös Hadseregbe mozgósítottak 1 
millió 487 ezer harcost és altisztet, 
34 600 tisztet és tisztviselőt, 21 ezer 
egészségügyi és állategészségügyi dol
gozót. Emellett folytak még a párt- és 
a Komszomol-mozgósítások. A koráb-
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ban ki nem képzettek felkészítésére 
kiképző rendszert hoztak létre (Vsze-
vobucs), amely 1918 végéig 2 millió 
407 ezer embert vett nyilvántartásiba, 
és 885 ezren kaptak 96 órás kikép
zést. 

A későbbiek során létrehozták a 
munkás tartalékezredeket és különle
ges alakulatokat, majd pedig a katonai 
körzetek, hadseregek, frontok tartalék 
alakulatait. Ez lett az a három csator
na, amelyen keresztül a hadsereg biz
tosította a tartalékok bevonását. 

1918. június 12-től 1919 júliusáig a 
hadseregbe behívtak 2 millió 262 ezer 
embert, nem számítva az arcvonalkö-
zeli mozgósításokat. 

1920 végére a Vörös Hadsereg lét
száma 5 millió 400—500 ezer fő volt. 
(Lengyel István) 

WOJSKOWY PRZEGLAD HISTO-
RYCZNY (Lengyelország) 1973. 2. sz. 
— Jan MALANDA: „A Lengyel Had
sereg 1. hadserege légvédelmi tüzérsé
gének történetéből" (3—28. o.). Kelet
kezésének körülményeit, szervezeti fel
építését és személyi állományát vizs
gálja. 1943. július 7-én adták parancs
ba az 1. önálló légvédelmi tüzérosz
tály megalakítását. Sielce környékén 
folyt 1943. október 15-től az időköz
ben 93 százalékos állományra feltöltött 
hadosztály kiképzése, szovjet kikép
zők segítségével. Jellemző a megala
kulás előszakára, hogy a szervezéssel 
és a kiképzéssel egyidejűleg a hadosz
tálynak védelmi feladatokat is el kel
lett látnia, mégpedig az 1. hadsereg 
összpontosítását fedezte. A személyi ál
lomány kielégítő volt, a szállító eszkö
zökkel való ellátás azonban nagyon 
hiányos. 1944 júliusában Lengyelország 
keleti felszabadított területein fejező
dött be gyakorlatilag az egység szer
vezése. Táblázatokon mutatja be a 
személyi állomány a fegyvernemek 
megoszlását, majd rátér a légvédelmi 
tüzérség felhasználására a Tengermel
léken és a berlini hadműveletekben. 
A légvédelmi tüzérség, bár csak kis-
és középmagasságokra terjedt ki ható
távolsága, eredményesen fedezte a had
sereget és a fontosabb objektumokat 
az ellenség felderítése és támadásai 
ellen. Bemutatja a hadosztály által az 
ellenségnek okozott veszteségeket is, 
— Edward OLSZEWSKI: „A Lengyel 
Hadsereg részvétele a népi hatalom 
megszilárdításáért folytatott harcban 

Rzeszów körzetében 1944—19"47-ben" 
(29—51. o.). 1944. július végétől 1945 
májusáig a népi hatalom megszervezé
se a felszabadító harcok közepette tör
tént. A Lengyel Nemzeti Felszabadítási 
Bizottság, majd az Ideiglenes Kormány 
előtt komoly feladatok álltak: a még 
megszállás alatt levő lengyel területek 
felszabadítása a fegyveres erők fej
lesztésével, Lengyelország pozíciójának 
biztosítása az antifasiszta koalícióban, 
valamint a népi hatalom megszervezé
se. 1944 augusztusában hirdették meg 
a mozgósítást Lengyelország felszaba
dított területein, lehetővé téve minden 
hazafinak a megszállás elleni fegyve
res harcot. Megkezdődtek a tárgyalá
sok a londoni emigrációs kormány irá
nyítása alatt álló Armia Krajowá-
val (AK) az együttműködésről, majd 
e tárgyalások sikertelensége után fel
oszlatták annak szervezeteit. Az AK 
félrevezetéssel, megfélemlítéssel és 
fegyveres erőszakkal igyekezett akadá
lyozni a mozgósítást Rzeszów vidé
kén. Bár 1945. január 18-án az AK 
utasította alárendeltjeit a Lengyel 
Hadseregbe való belépésre, a hadsereg
ben és az államapparátusban dolgo
zó volt AK-tagók iránti bizalmatlanság 
nem szűnt meg. Ismerteti a hadsereg 
munkáját a Polgári Milícia, a Nem
zeti Tanács megszervezésében, a föld
reform végrehajtásában, valamint a 
reakciós földalatti, fegyveres bandák 
felszámolásában, ami fontos tényező
je volt a gazdasági és társadalmi élet 
normalizálásának, a demokratikus erők 
megerősödésének. Fontos politikai fel
adatot teljesített a hadsereg 1946 jú
niusában a népszavazás, valamint 
1947 januárjában a Törvényhozó Or
szággyűlés választási idején. Katonai 
egységek biztosították a szavazóköz
pontokat és a szavazások zavartalan 
lefolyását. — Bogdan KOBUSZEWSKI: 
„Vasúti szabotázs-akciók a varsói ke
rület területén a megszállók dokumen
tumainak fényében (1942. május—1944. 
szeptember)" (52—97. o.). A hitleristák 
számára különösen fontosak voltak a 
Lengyelországon átmenő vasútvonalak, 
melyek Németországot összekötötték a 
keleti arcvonallal, ahol a háború sor
sa dőlt el. A vasúti szállítás fontos
ságát helyesen mérte fel kezdettől fog
va a Lengyel Munkáspárt Központi Bi
zottsága, a Népi Gárda (GL) és a Né
pi Hadsereg (AL) vezérkara. Különö
sen fontos volt a varsói körzet, hiszen 
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Varsó volt a megszállt Lengyelország 
egyik legnagyobb vasúti csomópontja, 
s a szállítások túlnyomó többsége itt 
haladt keresztül. A szerző cikke meg
írásához a lengyel levéltárakban ta
lálható német dokumentumokat hasz
nálta fel, de felhívja a figyelmet, hogy 
az általa feltárt adatokat nem lehet 
véglegeseknek tekinteni, hiszen a té
mám vonatkozó német és lengyel do
kumentumok között nagy eltérések ta
pasztalhatók. Táblázatok segítségével 
mutatja be az 1942—43—44Jben végre
hajtott akciókat, azok fajtáit és hóna
pok, valamint vasútvonalak szerinti 
megoszlásukat. Figyelmet érdemel, hogy 
az akciók kb. 87 százaléka sikeresnek 
volt mondható. Részletesen tárgyalja 
az akciók során alkalmazott 'módszere
ket (robbanóanyag, gyújtótöltetek, 
fegyveres támadás, kisiklatás, össze-
ütköztetés). — Kazimierz RADZIWON-
CZYK: „A Wehrmacht okkupációs köz
igazgatása és háborús bűntettei a Len
gyelország elleni agresszió idején, 
1939. szeptember 1—október 25. között" 
(98—141. o.). Az agresszió kezdettől 
fogva a a lengyel nép ellen irányult, 
hisz a Wehrmacht tevékenységére a to
tális háború és az elfoglalt területéken 
folytatott véres terror volt jellemző. 
Az OKW direktívája alapján a polgári 
lakosság feletti hatalom a hadművele
teket vezető von Brauchitsch kezébe 
került. Az elfoglalt lengyel területek 
okkupációjára és gazdasági kihaszná
lására előre megszervezett katonai, ci
vil-adminisztrációs, rendőri és SS 
erőkkel rendelkeztek, melyek felépí
tését és feladatait elemzi a tanulmány. 
A háborús büntették között leírja a 
hitleri Luftwaffe terrortámadásai ál
tal okozott károkat, a Wehrmacht által 
indított tömeges kivégzéseket, letar
tóztatásokat, melyeknek ebben az idő
ben elsődleges célja a lengyel értelmi
ség és a, haladó szellemű politikai -
társadalmi aktivisták meggyilkolása 
volt. Franciaország és Anglia hadüze
nete némileg új helyzetet teremtett. A 
megszállt területeken új, katonai köz
igazgatást vezettek be, melynek célja 
a hadsereg felmentése az okkupációs 
feladatok alól, valamint a civil-admi
nisztráció gyors kiépítése. Részletes 
felsorolást ad az egyes katonai körze
tekről, vezetőikről és az ott végrehaj
tott bűntettekről. 1939 október közepén 
határozták el véglegesen, hogy a meg
szállt területek feletti hatalmat a Wehr

macht átadja a civil-adminisztráció
nak, mely az alárendelt SS és katonai 
rendőri szervekkel hajtja végre a kitű
zött gazdasági, politikai feladatokat. 
Végeredményben a Wehrmacht végez
te el Lengyelország fegyveres leveré
sét, anniak könyörtelen pacifikáeiója 
által megteremtette a feltételeket a 
hitleri „új rend" politikájához. Ezen 
alapvető feladatok elvégzése után át
adta helyét a civil-adminisztrációnak, 
mely tovább folytatta a gyilkolás mű
vét. — Igor BLAGOWIESZCZAISTSKI: 
„A Lengyel Hadsereg 1. hadseregének 
veszteségei 1943—1945 között (142—175. 
o.). A szerző, aki jó ismerője az 1. had
sereg 1943—1945-ben elszenvedett vesz
teségeinek, előrebocsátja, hogy az álta
la és Malczewski által a WPH 1972/2. 
sz.-ban közölt veszteséglisták jelentős 
eltéréseket mutatnak. Szerinte teljes 
pontossággal nehéz megállapítani egy 
hadsereg veszteségeit, de ilyen jelen
tős eltérésnek akkor sem szabad je
lentkeznie, ha — mint jelen esetben 
— a szerzők különféle vizsgálati mód
szert alkalmaztak. Malczewski a vég
leges veszteségek Összeállítását az el
esettek és 'meghaltak név szerinti ki
mutatásai alapján, Blagowieszczanski 
Viszont a vezérkar havi kimutatásai 
alapján készítette. Jelen tanulmány 
vizsgálatai az 1944. július 10-től 1945. 
május 9-ig terjedő időszakot ölelik fel, 
melyre az 1. hadsereg összes vesztesé
geinek kb. 70 százaléka esik. Kimutat
ja, hogy az 1. hadsereg legnagyobb 
veszteségeit a nyugati-tengerparti, a 
varsói és a berlini hadműveletek so
rán szenvedte, részletezve az egyes 
veszteségfajták százalékos megoszlá
sát (elesett, eltűnt, fogságba esett, se
besült, beteg). Ismerteti a veszteségek 
megoszlását tiszt, altiszt, közlegény és 
fegyvernemek csoportosításában is. 
Megkísérli elemezni, hogy a fent em
lített három hadművelet során milyen 
a sebesülések százalékos megoszlása az 
egyes fegyverfajták függvényében (lő
fegyver, tüzérség stb.). Végül nagyon 
részletes, a fenti szempontok alapján 
összeállított táblázatokban foglalja ösz-
sze kutatásainak eredményeit. — Nor
bert MICWTA—Wladyslaw WAZ-
NIEWSKI: „A Lengyel Katonai Forra
dalmi Szervezet történetéről, 1939— 
1943" (176—189. o.). A lengyel Katonai 
Forradalmi Szervezet (PWÔR) néhány 
hónappal a szeptemiberi vereség után 
alakult meg és 1943 végéig működött 
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Miechów-ban. Fő szervezője és irá
nyítója Stanislaw Borzecki („Tatars
ki") volt. A PWOR tevékenysége 1943 
tavaszáig főleg szervezkedésire és az 
„Ogniem i Mieezem" (Tűzzel és Kard
dal") c. lap kiadására és terjesztésére 
szorítkozott. E lap segítségével jelen
tős befolyásra tették szert. Céljuk: a 
haladó szellemű lengyelek összefogása 
volt az antihitlerista harcban. A hit
leri hadsereg sztálingrádi veresége 
után a PWOR határozottan baloldali 
álláspontot foglalt el. A megszállók 
elleni fegyveres harc megkezdése cél
jából 1943 tavaszán „Tatarski" egy 30 
főből álló fegyveres csoportot hozott 
létre, és néhány akciót hajtottak végre 
hitlerista csendőrőrsök és az ún. sötét
kék csendőrök (hitleristákkal kollabo
ráló lengyel szervezet) ellen. Tevékeny
ségük komoly veszélyt jelentett, így a 
hitleristák e partizánmozgalom megfé
kezésére könyörtelen, véres megtor
lást indítottak Miechów járásban, 
melynek következtében a szervezet 
megszűnt létezni, vezetőjét „Tatarski"-t 
megölték. Életben maradt tagjai más 
szervezetekhez csatlakoztak. — Stanis
law OKECKI: Belgák, hollandok és 
luxemburgiak a lengyelországi ellenál
lási mozgalomban" (190—201. o.). Rö
vid történelmi visszatekintésben is
merteti a Lengyelországot és Belgiu
mot összekapcsoló eseményeket és ba
rátságot. A Harmadik Birodalom a 
nemzetközi jog semimibevevésével a 
megszállt belga kantonokból 8700 fia
talt kényszerített be a német hadse
regbe. A megszállt Lengyelországba 
került belga katonák, hadifoglyok, 
munkaszolgálatosok stb. az első adan
dó alkalommal megszöktek. A lengyel 
lakosság mindig segítségükre volt, vál
lalva a megtorlást is. Nagy részük 
kapcsolatba került a lengyel ellenállási 
mozgalommal, s fegyverrel segítette a 
megszállók elleni harcot. — A Lengyel
országba hurcolt holland munkások 
szintén jó kapcsolatokat építettek ki a 
lengyelekkel, ;az ő segítségükkel szök
tek meg a munkatáborokból és kap
csolódtak be a harcba. — Luxemburg 
megszállása után hamarosan ott is 
megkezdődött a germanizálás, majd 
ennék meggyorsítására a Birodalomhoz 
csatolták, bekényszerítve a fiatalokat 
a Wehrmachtba. Hatására általános 
sztrájk tört ki, minek következtében 
sok luxemburgit hurcoltak el koncent
rációs táborokba. A német hadsereg

be kényszerítettek közül sokan kerül
tek Lengyelországba, felvették a kap
csolatot a lengyel partizánokkal és ak
tívan bekapcsolódtak a fegyveres harc
ba. Közülük sokan magas katonai ki
tüntetéseket kaptak a háború után a 
lengyel államtól. — Franciszek SKI-
BINSKI: „A háború" (268—289. a ) . Az 
utóbbi időben nagyon elterjedt külön
féle háborúkról (hidegháború, pszicho
lógiai és ideológiai háború stb.) be
szélni. Lenin szerint a „háború a po
litika folytatása az erőszak eszközei
vel", így az előbb felsorolt „háborúk" 
nem felelnek meg a fenti definíciónak, 
tehát nem háborúk ezek, hanem a po
litika különféle megjelenési formái. 
Leszögezi, hogy a háború nemcsak ka
tonai jelenség, annak különféle aspek
tusai vannak (politikai, szociológiai, 
gazdasági, ideológiai), melyek szerve
sen bekapcsolódnak a háború vezeté
sébe és a stratégia eszközeivé válnak. 
A szerző a definíció bővítését javasol
ja: „A háború a politika folytatása az 
erőszak eszközeivel, melynek célja az 
ellenfél kényszerítése akaratunk telje
sítésére; jellegére nézve szervezett 
erők által folytatott fegyveres harc". 
A továbbiakban a háborúkat felosztá
suk szerint tárgyalja. Az igazságos és 
igazságtalan háborúk taglalásánál fel
hívja a figyelmet, hogy partizánháború 
a történelemben csakis az igazságos 
háborút folytató fél oldalán alakult ki. 
A korlátozott és korlátlan háborúk 
elemzésénél rámutat, hogy az igazsá
gos háború, mely alapjaiban védelmi 
jellegű, szintén lehet korlátlan (lásd 
1945). A hagyományos és atomháborút 
vizsgálva, valószínűbbnek tartja a kor
látozott atomháborúval való manipu
lálást. — A számot eseménykrónika és 
gazdag második világháborús bib
liográfia zárja. (Windisch Aladárné) 

MILITÄRGESCHICHTE (Német De
mokratikus Köztársaság) 1973. 4. és 5. 
az. — Gerhard FÖRSTER: „Az impe
rialista hadtörténetírás dilemmája az 
NSZK-ban" (4. sz. 389—400. o.). Két 
tendencia figyelhető meg a mai nyu
gatnémet hadtörténetírásban: a tradi
cionalista hadtörténészek a porosz— 
német hagyományokat kívánják foly
tatni, felhasználva a náci katoinateore-
tikusok metodológiai és elméleti esz
köztárát a valóság elkendőzése céljá
ból. E törekvés a legteljesebb mérték
ben megfelel a mai monopolkapitalista 
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államérdekeknek is. A történészek re
former-szárnya a jelenkor követelmé
nyeit veszi elsősorban figyelembe és a 
hangsúlyt az antikommunázmusra, a 
pszichológiai szempontokra helyezi. Ez 
utóbbi csoporthoz tartoznak a Militär
geschichtliches Forschungsamt kutatói 
és ez az irányzat érvényesül a Mili
tärgeschichtliche Mitteilungen c. folyó
iratban is. Különösen éles vita alakult 
ki az elmúlt években a Bundeswehr 
belső vezetéséről, gazdasági szempon
tokat és egyetemes vonatkozásokat is 
bevontak a történeti események elem
zésébe. Különös hangsúlyt kap feldol
gozásaikban a második világháború és 
a fasiszta rezsim hadvezetése — első
sorban igazolás céljából. Számos mo
nográfia, összefüggő feldolgozás látott 
napvilágot, számos részkérdés elemzé
sét végezték el, de ez a csoport is a 
monopolburzsoázia érdekeit szolgálja. 
— P. A. ZSILIN: „A marxizmus^— 
leninizmus a szocialista haza védelmé
ről" (5. sz. 517—532. o.). A Kommu
nista Kiáltványban hangzik el először, 
hogy a proletariátusnak hazát kell te
remtenie. A szocialista foiradalom győ
zelmével ez meg is valósult a Szovjet
unióiban. A Marx és Engels által ki
dolgozott elméletet Lenin fejlesztette 
tovább, és meghatározta a proletár
forradalom katonapolitikáját és a szo
cialista haza védelmének fogalmát. A 
honvédelem ma minden ország prole
tariátusa hazájának védelmét jelenti. 
Ma internacionalista feladat a béke 
és az elért eredmények védelme, a ka
pitalista országok kommunista pártjai
nak és a világ minden haladó meg
mozdulásának támogatása, a békés 
egymás mellett élés érdekeit szem 
előtt tartva. — Hans HÖHN—Klaus-
Peter MEISSNER: „A szövet—német 
fegyverbarátság fejlődése 1963—70 kö
zött'' (4. sz. 401—410. o.). A fegyver-
barátság elmélyítését a NSZEP VI. 
kongresszusa feladatként tűzte a had
sereg elé, mely különös hangsúlyt ka
pott a 60-as évek elején. A közös ki
képzések, közös gyakorlatok eredmé
nyességét a Quartett (1963) és Októ
beri vihar (1965) hadgyakorlat bizo
nyította a legteljesebb mértékben. A 
60-as évek közepétől az elért eredmé
nyeik elmélyítése szerepelt a napiren
den, melyeket a közös találkozások — 
1300 alkalommal, 97 ezer személyt 
érintve — és az egészséges verseny
szellem kialakítása követett. Az 1970-

ben megtartott Fegyverbarátság had
gyakorlat az együttműködés addigi leg
magasabb fokú megvalósulása volt. — 
Josef POLACEK: „A hadseregek he
lye a Szaharától délre fekvő francia 
nyelvű országok társadalmi struktú
rájában" (4. sz. 414—423. o.). A fran
cia Fekete-Afrika országai 1960-tól 
nyerték el nemzeti felszabadító har
caik eredményeképpen politikai önálló
ságukat. Az államok egyik részénél a 
fejlődés kapitalista jelleget öltött, má
sik részénél baloldali, antikolonialista 
tendenciák figyelhetők meg. Mindkét 
csoportnál új társadalmi réteget alkot 
a hadsereg tisztikara, mely politikai és. 
gazdasági előnyöket élvez a többi l a 
kossal szemben. A hadseregek szerepét 
nem lehet egyértelműen pozitívan vagy 
negatívan értékelni. Lehet bázisa a fa
siszta puccsoknak, de lehet hordozója 
a haladó forradalmi tendeciáknak is. 
— Rudolf MEISTER—Harry VOIGT: 
„Németország Kommunista Pártjának 
harca a proletariátus felfegyverzé
séért 1921 nyarától 1923 őszéig" (5. sz. 
525—533. o.). Az egyre erőszakosabban 
fellépő terroristák arra késztették a 
pártot, hogy gyárakban, üzemekben 
fegyveres munkásegységeket szervez
zen. Nehézséget jelentett, hogy olyan 
időpontban követelte a párt a prole
tariátus felfegyverzését, amikor a 
munkásosztály nem volt egységes; so
kan hittek a problémák békés, parla
mentáris úton való rendezésében. A 
jobboldali opportunisták megtévesztet
ték a munkások egy részét, de Szász
országban, az Érchegységben és Vogt-
landban erős fegyveres szervezeték jöt
tek létre. A kormány 1923 nyarán e 
szervezetéket véres kegyetlenséggel 
felszámolta. A fegyveres szervezetek 
eszméjét a Vörös Frontharcos Szövet
ség valósította meg. — E téma doku
mentumait a következő tanulmány tár
ja az olvasók elé: Heinz SPERLING: 
„Dokumentumok a Reichswehr szász
országi hadjáratáról 1923-ban" (5. sz. 
567—581. o.). 1923 nyarán az osztály
ellentétek kiéleződtek a fegyveres szer
vezetekbe tömörült német proletariá
tus és az elnyomó államgépezet között. 
A kormány saját biztonsága érdeké
ben a Reichswehrt is bevetette. A 
hadjáratot alaposan előkészítette és 
brutálisan végrehajtotta. A közzétett 
dokumentumok általános helyzetjelen
téseket, a munkások kihallgatásáról ké
szült jegyzőkönyveket, valamint a la-
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kosság panaszait és feljelentéseit tar
talmazzák. A hadjárat során sok mun
kás vesztette életét. — Werner 
STRANG: „Számadatok a fasiszta 
Wehrmacht személyi helyzetéről a má
sodik világháború idején" (4. sz. 
424—438. o.). A szerző az NDK Kato
nai Levéltárában fellelhető aktákból ál
lított össze jól áttekinthető és használ
ható tabellákat. Az akták a fasiszta 
vezérkari szervek szigorúan bizalmas 
használatára készített adatokat tartal
maznak, melyek jól kiegészítik az ed
dig publikált összeállításokat. Különös 
érdeklődésre tarthat számot a fasiszta 
hadsereg személyi veszteségeit tartal
mazó kimutatás. — Georg HEITSCH: 
„A NATO csúcsszerve" (4. sz. 449— 
460. o.). Feladata a tagállamok kül- és 
katonapolitikájának koordinálása. Fej
lődésének első szakasza 1949-től 1965-
ig, a második szakasz 1965-től nap
jainkig tart. Táblázatok mutatják a 
változásokat, melyek a NATO agresz-
szív politikai, másrészt támadó katonai 
szerepének leleplezését is szolgálják. 
— A katonai nevelés kérdését két cikk 
érinti. Eberhard FALKENBERG: „A 
Német Nemzeti Néphadsereg ,Ernst 
Thälmann' katonai tanintézetének fej
lődése" (5. sz. 546—557. o.). Az elmúlt 
tíz esztendőben az újonnan felállított 
tisztképző iskola szép eredményekre 
tekinthet vissza. A 60-as évek elején a 
nemzetközi helyzet és a Varsói Szer
ződésben vállalt kötelezettségek arra 
késztették a pártot, hogy munkás-pa
raszt káderekből új tisztikart állítson 
a hadsereg élére. A szárazföldi had
erő tisztjeit, az Ernst Thälmann tiszt
képző iskola végzett növendékeit, ma
gas politikai képzettség és kiváló 
szaktudás jellemzi. Az iskola példa
mutatóan jó kapcsolatokat létesített a 
szovjet és többi testvérhadsereggel. Az 
iskola vezetése a jó oktató kollektíva 
kialakításával, valamint a kiképzési 
módszerek tökéletesítésével teljesíteni 
tudta nehéz feladatát. — Rudolf FAL

KENBERG— Horst HAUFE—Paul HEI
DER: „A marxista—leninista történeti 
kép kialakítása" (5. sz. 582—589. o.)-
A Friedrich Engels Katonai Akadé
mia tanárai is figyelemmel kísérik a 
Militärgeschichte hasábjain folyó, a 
helyes történelemszemlélet kialakításá
ról szóló vitát. Értékes hozzászólásaik 
a német és nemzetközi munkásmozga
lom összefüggéseinek bemutatására, a 
német és szovjet kommunista párt 
testvéri együttműködésének kialakulá
sára és fejlődésére vonatkoznak. — Vi
takeltés céljából közli a folyóirat kü
lön mellékletként a Német Nemzeti 
Néphadsereg történetét feldolgozó mű 
téziseit, koncepcióját: Günther GLA
SER— Karl GRESE—Toni NELLES— 
Kurt SCHÜTZLE: „A Német Nemzeti 
Néphadsereg története" (4. sz. mellék
let, 1—30. o.). A katonai hagyományok 
fejezetben a lengyel nép hőséről em
lékezik meg a szerző: Kazimierz 
KACZMAREK: „Karol Swierczewski-
Walter" (5. sz. 534—545. o.). A Nagy 
Októberi Forradalom és polgárháború 
katonája, a spanyol szabadságharc 
Walter tábornoka, aki a XIV. nemzet
közi dandár parancsnoka volt, a máso
dik világháború idején részt vett a 
Szovjetunióban a 2. lengyel hadsereg 
szervezésében és bekapcsolódott a Len
gyelországot felszabadító harcokba. A 
Lengyel Néphadsereg magas beosztá
sú vezetőjeként fejezte be életét. — 
Fritz STRAUBE: „Kutuzov szerepe az 
1813. évi felszabadító háborúban" (5. 
sz. 600—601. o.). Kutuzov hadvezéri ki
válósága mentette meg hazáját, nem
csak a napóleoni hadsereget verte meg, 
hanem jelentős fordulatot idézett elő 
a felszabadító háború menetében. Had
vezéri és elméleti tevékenysége révén 
a 19. század egyik legkiválóbb orosz 
katonai vezetője. Mindkét szám válo
gatott bibliográfiát közöl a hadtörté
neti irodalom köréből. (Rákóczi Kata
lin) 
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