
M. V. FRUNZE: VÁLOGATOTT MÜVEI. I—II. KÖTET. 
Budapest, 1959. Zrínyi Katonai Kiadó. 

„Frunze elvtárs ifjúkora óta állandóan a 
tűzvonalban harcolt. A proletariátus első hatal
mas sztrájkjaiban, a moszkvai 1905-ös barikád-
harcokban, a hosszú kényszermunka éveiben, 
majd az újabb illegális munkában egészen az 
önkényuralom bukásáig — fáradhatatlan és ret-
renthetetlen harcosként láttuk Frunzét. A Nagy 
Október barikádjainak, a polgárháború számta
lan arcvonalának olyan hőse volt Frunze, aki 
sosem hagyta el a tűzvonalat, s aki egyik leg
kiemelkedőbb szervezője volt a proletariátus 
győzelmeinek" — ezt írta róla az OK (b)P Köz
ponti Bizottságának gyászjelentése 1925. október 
31-én. Valóban, a most közreadott dokumentu
mokból egy bátor, a nehézségeket vállaló, ön

feláldozó bolsevik harcos rátermett katonai vezető képe bontakozik ki 
előttünk. Életének ez a szakasza, az 1918—25-dg terjedő évek, melyből 
az iratok származnak, a Szovjetunió, de az egész világ számára különös 
érdeklődésre számító korszák. Az 1918—:l-es évek nagy megrpóbálta-
tást jelentettek Szovjet—Oroszország, az orosz munkások és parasztok 
számára. A nyugati intervenciósok által támogatott ellenforradalom 
minden oldalról szorongatta a fiatal szovjetbatalmat. A párt bízva a 
munkások és parasztok áldozatkészségében, ' a muníkáshatalomhoz való 
ragaszkodásában, egy négy évig tartó háború által tönkretett országban 
hozta létre a Vörös Hadsereget és vette fel a harcot az intervencióval. 
Ebben a helyzetben nagy szükség volt a hadseregben megbízhat!, ráter
mett parancsnokokra. A párt a kipróbált politikai vezetők ezreit küldte 
a hadseregbe, a frontokra. Ilyen katonai vezető volt Frunze is, akinek 
katonai tudása a bolsevik osztályharcos politika szilárdságával, szervező 
képességével, népszeretetével párosult. 

* 
Frunze 1885. február 2-án született Pispek városban (ma: Frunze — 

a Kirgiz SzSzK fővárosa). Apja moldvai származású felcser volt, anyja 
Voronyezs környékéről idetelepült parasztcsalád gyermeke. A középiskolát 
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a verniji (ma: Alma Ata) gimnáziumban végezte el, majd 1904-ben a pé
tervári politechnikai intézet közgazdasági fakultására iratkozott be. 1904. 
novemberében a Szociáldemokrata Munkáspárt tagja lett és hamarosan 
annak bolsevik szárnyához csatlakozott. 1905. májusában a párt forra
dalmi munkára Ivanovo—Voznyeszenszkbe küldte, ahol a textilmunkások 
általános politikai sztrájkjának már ő az egyik szervezője és vezetője. 
A sztrájk során következetesen érvényesítette a párt irányvonalát: a for
radalom kibontakoztatását és fegyveres felkeléssé való fejlesztését. Irá
nyítása alatt különleges műhelyekben maguk a munkások kezdték el a 
fegyverek és a lőszerek gyártását. 1905. decemberében a moszkvai fegyve
res felkelésben az ivanovói és sujai munkásosztagokkal együtt vett részt 
és már itt kitűnt bátorságával és katonai tudásával. 

Az O. Sz. D. M. P. stockholmi IV. kongresszusán ő képviselte az Iva
novo-voznyeszenszki bolsevikokat. Itt látta először Lenint. 1907-ben a 
rendőrség elfogta, kétszer ítélték halálra, végül is kényszermunkára vál
toztatták át büntetését. 1907-től 1914-ig különböző börtönökben sínylő
dött, 1914-ben Irkutszk kormányzóság verholenszki kerületében levő Man-
zurka faluba száműzték. Frunze itt is maga köré tömörítette a száműzöt
teket, megvitatták a politikai helyzetet, figyelemmel kísérték a frontok 
helyzetét. Mint képzett bolsevik jól tudta, hogy a háború még inkább ki
élezi az osztályellentéteket, újabb forradalmi helyzet következhet be, 
tudta, hogy a cárizmus elleni fegyveres harcban katonai vezetőkre lesz 
szükség. Éppen ezért komolyan foglalkozott a hadászat elméletével, de 
szervezte a száműzötteknek a frontra való küldését is, hogy a katonatö
megek között forradalmi, felvilágosító munkát végezzenek. 

A rendőrség felfigyelt politikai tevékenységére, 1915-ben elfogták és 
börtönbe akarták vinni, de sikerült megszöknie. Előbb Csitában dolgo
zott, majd a párt a nyugati arcvonalra küldte. A februári forradalom 
Minszkben találta, ő vezette a minszki csendőrség és rendőrség lefegy
verzéséért folyó harcot. Ezután katonai vonalon tevékenykedett. A Kor-
nyilov-féle ellenforradalmi felkelés idején a minszki körzet forradalmi 
haderőinek vezérkari főnöke volt és megakadályozta, hogy a cári főhadi
szállás csapatokat küldjön Pétervárra. 

1917. augusztusban Sujába utazott, ahol végrehajtotta a párt utasí
tásait a fegyveres felkelés előkészítésére. Az októberi forradalom, a moszk
vai fegyveres felkelés hírére egy nagyobb osztaggal Moszkvába sietett, 
ahol a hozzájuk csatlakozott forradalmi katonákkal elfoglalták a Metro
pol szállót, az ellenforradalom egyik utolsó fészkét. 

1918-ban az antant imperialistáinak támadása szorongatta a fiatal 
Szovjet Köztársaságot. A párt legjobb kádereit küldte a frontra, adta oda 
hadseregszervező munkára. így került Frunze is a jaroszlavli körzetbe a 
katonai népbiztosság élére. Itt elsősorban hadseregszervező munkát vég
zett, majd decemberben a Keleti Front 4. hadseregének parancsnokává ne
vezték ki. Ettől kezdve egészen 1921 végéig a polgárháború legfontosabb 
frontszakaszain harcolt, különböző parancsnoki beosztásokban. A fegyve
res harc befejezése után az ukrajnai fegyveres erők parancsnoki tisztsé
gében találjuk, majd 1924-ben kinevezték a Szovjetunió Forradalmi Ka
tonai Tanácsának helyettes elnökévé és a Szovjetunió hadügyi és tenge-
részetügyi népbiztos-helyettesévé. Áprilisban a Vörös Hadsereg vezérkari 
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főnöke és a Katonai Akadémia parancsnoka lett, 1925. januárjától pedig 
haláláig a Szovjetunió Forradalmi Katonai Tanácsának elnöke és a Szov
jetunió hadügyi és tengerészetügyi népbiztosa volt. 

* 
A válogatott művek I. kötete Frunzénak jaroszlavli körzeti katonai 

népbiztosi, azonkívül a Keleti-, Turkesztáni- és Déli Fronton különböző 
parancsnoki beosztásai során kiadott parancsait, táviratait és jelentéseit 
foglalja magában. Első ízben kerülnek .kiadásra a jaroszlavli körzeti nép
biztosi működése közben keletkezett anyagok. Ezek alkotják a kötet első 
fejezetét. Nagy és felelősségteljes munka hárult Frunzéra, amikor átvette 
a körzet katonai népbiztosságának vezetését. A szovjet állam ebben az idő
ben tért át a hadsereg reguláris alapon való felépítésére. Maga a körzet 
hadászati szempontból fontos helyet foglalt el. Az intervenciósok foko
zódó támadásai miatt gyorsan kellett harcképes egységeket létrehozni és 
a frontra irányítani. Frunze lelkiismeretesen, nagy eréllyel és szervező
készséggel látott a feladathoz. A hadseregszervezés nagy munkája mel
lett nem hanyagolta el a politikai murikát sem. Az 522. sz. parancsból azt 
látjuk, hogy különleges figyelmet szentelt a katonai agitátor tanfolyamok 
szervezésének, az 523. sz. parancs pedig megmutatja, hogy a vöröskatonák 
általános műveltségi színvonalának emelését rendkívül fontosnak tartot
ta. Azon a véleményen volt, hogy ezeknek az iskoláknak nemcsak írni és 
olvasni kell megtanítani a katonákat, de a legfontosabb, hogy „megismer
tessék a katonát a jelenségek okozati összefüggésével és ezzel szellemi 
aktivitásra serkentsék". A hadseregépítés mellett egyik legbonyolultabb 
megoldandó probléma a személyi állomány kérdése volt. Az új hadse
regnek a munkásosztály és parasztság soraiból származó parancsnoki gár
dát kellett nevelnie, ugyanakkor felhasználta a régi katonai szakembere
ket is. Frunze ebben a kérdésben következetesen megvalósította a párt 
irányvonalát. A körzeti népbiztosság által kiadott 20. és 21. sz. parancs 
azt mutatja, hogy parancsnokokat elsősorban az arra alkalmas régi al
tiszti karból akart nevelni. A kormányzósági katonai inépbiztosságok mel
lett különleges al<tisztátképző iskolákat állított fel. 

A II. fejezet dokumentumai Frunzének a Keleti Fronton végzett tevé
kenységét mutatják be. 1918 decemberében nevezték ki a Keleti Front 
hadseregparancsnokává. A Keleti Front volt 1919 elején a legjelentősebb 
frontszakasz, miután az itt támadó Kolcsaknak az angolok, de az egész 
világ burzsoáziája jelentős politikai és anyagi támogatást nyújtott. Az an
tantnak a Szovjet Köztársaság elleni haditervében Kolcsaknak jutott ek
kor a fő szerep. A Keleti Front 4. hadseregére hárult az a feladat, hogy 
az uralszki területet megtisztítsa a fehér kozákoktól és az arcvonalat Sza
mára felé fedezze. Amikor Frunze a parancsnakságot átvette, a front hely
zete katasztrofális volt, Kolcsakék támadásai miatt vérszemet kaptak a 
kulákok, de kedvezőtlen volt a helyzet a Vörös Hadsereg soraiban is. A 
hadsereg soraiba eszerek férkőztek be és bomlasztották a fegyelmet. Frun
zénak vaskézzel kellett a fegyelmet megteremtenie. Nem vakfegyelmet 
követelt, de a proletárfegyelem lényegét magyarázta meg a parancsno
koknak és katonáknak. „Megparancsolom, véssék emlékezetükbe, hogy a 
jelenlegi fegyelem abban is különbözik a régi hadsereg fegyelmétől, hogy 
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nem csupán a felelősségrevonástól és a vele járó félelmen alapul; a Vö
rös Hadsereg fegyelme főként a forradalmi kötelesség magasztos tuda
tára épül." (92/39. sz. parancs.) A fegyelem helyreállítása érdekében tett 
erőfeszítései eredménnyel jártak és nem utolsósorban ez tette lehetővé, 
hogy a 4. hadsereg csapatai az uralszki terület nagy részét megtisztították 
a fehérektől. 

1919 áprilisában Kolcsak csapatai a Volga előtt álltak, áttörték & Ke
leti Front 5. hadseregének vonalát. A Keleti Front két hadseregcsoportra 
vált szét: az Északira és a Délire. A Déli Csoport parancsnokává április 
11-én Frunzét nevezte ki a Forradalmi Haditanács. Erre a csoportra há
rult az arcvonal fő feladata: Kolcsak fő erőinek szétzúzása. A támadás 
előkészítése hallatlanul nehéz körülmények között, az ellenség támadásai, 
a front állandó hullámzása közepette történt. Frunze hadvezéri képessé
gei itt teljes nagyságukban bontakoztak ki. Nem a passzív védelem, de a 
tevékeny, erőteljes támadás taktikáját alkalmazta. Hadműveletei fő cél
jának az ellenséges erők teljes megsemmisítését tartotta. Igen nagy súlyt 
helyezett a tartalékok képzésére. Nagyon fontosnak tartotta, hogy a há
ború célját megmagyarázza a katonáknak. „Most a dolgozók jelene és jö
vője forog kockán. A balsiker miatt nincs helye kishitűségnek és ijede
lemnek sorainkban. E balsikerek ideiglenesek, és főként azzal magyaráz
hatók, hogy erőink egy részét el kellett vonnunk a Déli Frontra. Felada
tunk közel áll a befejezéshez, és Oroszország szeme ismét felénk, kelet 
felé tekint. Jön a segítség. Fel tehát, elvtársak, az utolsó, döntő csatára 
Kolcsak, a tőke zsoldosai ellen!" — olvassuk a Déli Csoport csapataihoz in
tézett felhívásában. Mindezeknek az intézkedéseknek eredményeképp áp
rilis végén a vörös csapatok már ellentámadásba lendültek, és kivették a 
kezdeményezést az ellenség kezéből. Frunze hűséges segítőtársa volt ezek
ben a hadműveletekben Kujbisev, a Déli Csoport Forradalmi Katonai Ta
nácsának tagja. A Kolcsak elleni ellencsapás három hadműveletből tevő
dött össze: a buguruszláni, belebeji és az ufai hadműveletekből. Május 
23-án kiadott parancsa a Turkesztáni Hadsereg részére megjelöli a célt:: 
„Utunk első állomása Ufa; az utolsó — Kolcsak uralma alól felszabadí
tott Szibéria. Bátran előre!" (235. oldal.) Június 9-ig a csapatok a Belaja 
folyó mentén szétverték az ellenséget és felszabadították Ufát. Ezért a 
hadműveletért Frunzet a Vörös Zászló Renddel tüntették ki. Július 13-án 
kinevezték áz egész Keleti Front parancsnokává. Kolcsakék, miután az 
Uraiban vereséget szenvedtek, megkezdték a visszavonulást Szibéria, il
letve Közép-Ázsia felé, ezért augusztus 13-án a Keleti Front ketté vált,. 
a Déli Csoportot átszervezték önálló Turkesztáni Csoporttá. Ennek pa
rancsnokává Frunzet nevezték ki. 

A turkesztáni frontszakaszon kiadott intézkedések és jelentések al
kotják a kötet harmadik fejezetét. Igen bonyolult politikai és hadászati 
viszonyok között kellett a Turkesztáni Front csapatainak fő feladatait 
megoldani : Közép-Ázsiát megtisztítani az intervenciósoktól, megszün
tetni a blokádot, Közép-Ázsiában és Kazahsztánban megszilárdítani a 
népi hatalmat. Az arcvonal több mint 200 km hosszúságban, a Kaspi ten
ger nyugati partjától Dél-Urai keleti vidékéig húzódott. Frunze elsőnek 
Kolcsak Déli Hadseregére akart csapást mérni, együttműködve a szovjet-
turkesztáni csapatokkal, hogy ezzel áttörje Turkesztán blokádját. Ezzel 
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egyidőben a fehérgárdisták önálló uralszki hadseregét kellett felszámolni, 
hogy utat kapjanak a szovjethatalom számára égetően fontos doszori olaj
kutakhoz. Ugyanakkor Gyenikin kaukázusi leverésében támogatást akart 
nyújtani a Déli Front ellentámadásba lendült csapatainak. Frunze mind
három irányba megindította a támadást. Legnagyobb sikert a vezetése 
alatt álló 1. hadsereg ért el, szeptember 14-én jelentette Leninnek, hogy 
az 1. hadsereg csapatai elérték Turkesztánt (0383. sz. távirat), október 
7-én pedig a Turkesztáni Front csapatai részére kiadott 03587/hdm. sz. 
parancs ismerteti az 1. hadsereg dicső tetteit: „Ti, az 1. hadsereg dicső csa
patai úttalan tájakon, hegyeken, erdőkön, hornoksivatagokon keresztül 
sok hónapos erőfeszítésetekkel megtisztítottátok a vörös Turkesztanba 
vivő utat, ahol testvéreitek szívósan harcoltak szabadságukért, és ahol az 
ellenség gyűrűjétől körülvett Szovjet-Oroszország számára nélkülözhetet
len gyapot van, amellyel proletárcsaládainkat felöltöztethetjük. Sorozatos, 
híres csatákban elfoglaltátok Orszkot, Aktyubinszkot, Tyemirt és még sok 
más kisebb és nagyobb helységet, szétzúztátok az ellenség óriási hadse
regét, amely számbelileg többszörösen felülmúlt benneteket." (304. oldal.) 

A Kolcsak-féle ellenforradalmi csapatok leverése után Frunze Tas-
kentbe utazott 1920. februárjában, hogy megtisztítsa Kazahsztánt és Kö
zép-Ázsiát a fehérgárdistáktól és helyi nacionalistáktól és megszilárdítsa 
a szovjethatalmat. 

Ebben az időben itt nagyon kiéleződött a helyzet. A fehérgárdista 
osztagok mellett helyi kulákokból, bűnözőkből és elszegényedett parasz
tokból álló baszmacs hordák terrorizálták a lakosságot és fegyveres fel
kelést szítottak a Vörös Hadsereg ellen. A turkesztáni nacionalisták mö
gött az angolok álltak, akik ezekkel a helyi nacionalistákkal akarták a 
maguk számára kikapartatni a gesztenyét, így akarták Szovjet-Turkesz-
tánt elszakítani a köztársaságtól és gyarmati sorba süllyeszteni. Az ellen
forradalmár nacionalisták azért tudták eddig maguk mellé állítani a dol
gozók egy részét is, mert a helyi párt- és szovjetszervek hibákat követtek 
el a párt nemzetiségi politikájának 'megvalósításában. Frunze tehát amel
lett, hogy csapatait újjászervezte és 1920 áprilisában lényegében felszá
molta ezen a területen az ellenforradalmat, a Turkesztáni Front Forra
dalmi Katonai Tanácsának tagjaival, Kujbisevvel és Eliavéval óriási po
litikai munkát végzett a helyi szovjethatalom szervezése és megszilárdí
tása érdekében. Az 1919. október 23-án kiadott 197. sz. parancs; az 1920. 
január 30-án kiadott Kiáltvány a Baskír szovjet köztársaság lakosságá
hoz; a március 2-i keltezésű Kiáltvány a szemirecsei kozáksághoz és a ta-
rancsi néphez., és még sok más dokumentumokból láthatjuk, hogyan vilá
gosította fel a katonákat is, a helyi nemzetiségeket is, hogy a baszmacsok 
a szovjetköztársaság külföldi ellenségeinek eszközei és éppen ezért fon
tos a leverésük. „A nehézség nem az ellenség leküzdésében rejlik, ez ne
künk nem okoz túl nagy gondot — az a nehéz, hogy a sokmilliós békés 
muzulmán lakosság megértse: a baszmacsok neki is ellenségei, az ellenük 
folytatott harc szent feladat és a dolgozó nép támogatását jelenti. Ennek 
a feladatnak a teljesítését várja tőletek a szocialista haza. Elvtársak, mint 
parancsnokotok, megkövetelem, hogy minden egyes vöröskatona és min
den egység egész magatartásával, minden cselekedetével szeretetet és bi
zalmat ébresszen a lakosságban a Vörös Hadsereg iránt. Megkövetelem, 

13* 195 



hogy ne halljak rendzavarásról, erőszakról és rablásról, amelyet a mun
kás-paraszt hadsereg egységei követtek el. Megkövetelem, hogy ne könny 
és fájdalom, hanem öröm és hála kísérjen, amikor átvonultok Fergana, 
falvain és kislakjain. Nemzetiségre való tekintet nélkül mindenképpen se
gítsétek e terület dolgozó lakosságát. Csak úgy tudjuk megértetni a mu
zulmán szegényparasztsággal, hogy a Vörös Hadsereg nem ellensége, ha
nem támasza és védelmezője." (393. oldal.) Ezek az erőfeszítések sikerrel 
is jártak, sikerült a helyi dolgozókat leválasztani a nacionalista vezérek
ről és megszilárdítani a szovjethatalmat. 

Jól tükrözik a fejezetben közölt dokumentumok, hogy Lenin milyen 
nagy fontosságot tulajdonított a Turkesztánért folyó felszabadító harc
nak. Frunzenek 19 jelentését találjuk ebben a fejezetben Leninhez, mely
ben utasításokra válaszol, tesz jelentést. Lenin 1919. december 9-én ki
áltványban közli a Népbiztosok Tanácsának határozatát az uráli kozák
sággal: amnesztiát biztosítanak mindazoknak, akik hűséget fogadnak a 
szovjethatalomnak, azonkívül 100 millió rubelt bocsát a Turkesztáni Front 
Forradalmi Tanácsa rendelkezésére, hogy abból a terület lakosságának 
helyzetét megjavítsák. (338. oldal.) 

A fejezetet a buharai hadműveletek iratai zárják be. A buharai emír
ség felszámolásával véglegesen megtisztították Közép-Ázsiát az ellenfor
radalmi csapatoktól. 

A negyedik fejezet foglalja magába Frunzenak a Déli Front parancs
nokaként kiadott jelentéseit, hadműveleti intézkedéseit, direktíváit. A Déli 
Frontot, mint teljesen önálló arcvonalat, 1920 augusztusában hozták lét
re, miután Vrangel, kihasználva azt a körülményt, hogy a Vörös Hadsereg 
fő erejét a lengyel pánok elleni harc kötötte le, támadásba lendült és el
foglalta a Krim-félsziget északi részét, ezzel veszélyeztette a Don-me
dencét és Kubánt. Frunze előtt az a feladat állt, amikor átvette a pa-
rancsnoklást, hogy kiragadja az ellenség kezéből a kezdeményezést, meg
akadályozza, hogy átkeljenek a Dnyeper jobb partjára és ellentámadásba 
menjen át Vrangelék ellen. A Déli Front csapatai részére kiadott paran
csok megmutatják, milyen «nagyszerűen irányította Frunze a csapatokat, 
így elérte, hogy visszaverték az ellenséget és kivették kezéből a hadá
szati kezdeményezést. Az október 25-én kiadott 130. sz. parancsban ren
delte el a Vrangel elleni általános támadás megindulását, november 5-én 
pedig így foglalja össze a harc eredményét: ,,Vrangel megsemmisítésének 
első szakasza befejeződött. A front valamennyi hadseregének kombinált 
hadműveleteivel a krimi földszorosoktól északra és északkeletre sikere. 
sen végrehajtottuk az ellenség fő erőinek bekerítését és megsemmisíté
sét. Az ellenség nagy veszteséget szenvedett, csaknem 20 000 foglyot ej
tettünk, több mint 100 löveget, rengeteg géppuskát, majdnem 100 moz
donyt és 2000 vagont zsákmányoltunk, és csaknem valamennyi fogat óriási 
utánpótlási készletekkel, sok tízezer tüzérségi lövedékkel és sok millió 
puskatölténnyel a kezünkbe került. (00011/táb. tö. sz. direktíva 520. oldal.) 

Ezután már csak a kegyelemdöfést kellett megadni Vrangel megfu
tamodott seregeinek. Ez azonban még nehéz harcokat követelt, mert a 
Krim félsziget szorosai rendkívül meg voltak erősítve. Frunzenak voltak 
tervei, hogy a gyengébben védett arabati földnyelven keresztül támad, 
majd miután ezt el kellett Vetnie, frontális támadást indított a perekopi 
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erődök ellen, s ezzel egyidejűleg a Szivas mocsarain átgázolva elfoglalta 
a Litovszki félszigetet, ezzel oldalról és hátulról rajta ütött az ellenség 
perekopi csoportján. 

A harc folyamán személyesen irányította az áttörést, lelkesítette a 
harcosokat. A hadműveletet november 8-án indították el, november 14-én 
vörös zászló lobogott Szimieropolban, a Krim fővárosában, november 
15-én bevonultak Szevasztopolba, s végül november 16-án Frunze már 
jelenthette Leninnek, hogy elfoglalták Vrangelék utolsó támaszpontját, 
Kereset. így végződött az antant harmadik hadjárata Szovjet-Oroszország 
ellen. Fruinzét a Vrangel elleni hadműveletekben szerzett érdemeiért — 
melyben a bolsevik hadvezér bebizonyította fölényét a cári Oroszország 
legjobb tábornokaival szemben — díszfegyverrel, karddal tüntették ki, 
melyen ez a felírás olvasható: „A nép hősének." 

A negyedik fejezetnek különös magyar vonatkozása is van. Kun Béla, 
aki a magyarországi proletárdiktatúra leverése után Bécsbe emigrált, 
1920-ban kijutott Szovjet-Oroszországba, ahol a Köztársaság Forradalmi 
Katonai Tanácsa a Déli Front Forradalmi Katonai Tanácsába küldte. Itt 
számos direktívát, parancsot és jelentést adott ki Frunzéval együtt. 

* 
A kötetben közzétett okmányok alapján kibontakozik előttünk a bol

sevik katonai vezető képe, aki mindig összeegyeztette a politikai célkitű
zést a katonai feladat megoldásával. Nagy súlyt helyezett arra, hogy ka
tonáinak megmagyarázza a háború igazságos voltát, a nemzetköziség szel
lemében a forradalom iránti hűségre nevelje a harcosokat. Mint a Keleti 
Front Déli Csoportjának parancsnoka, 1919. március 22-én parancsban 
üdvözölte a Magyar Tanácsköztársaságot: „Erősebben szorítsátok a pus
kát katona elvtársak, jobban vágjátok az ellenséget, közel van már a vi
lágforradalom győzelmének órája." 

Hadvezéri tevékenységére jellemző a hadműveleti formák és módok 
változatos alkalmazása, a fő irányban csapást mérő csoportok alkalma
zására törekedett. Így annak ellenére, hogy frontszakasza rendszerint igen 
kiterjedt volt, a harci feladatokkal egyidőben kellett a csapatokat szer
vezni, átcsoportosítani, a döntő hadműveleti irányban mindig fölénybe tu
dott kerülni až ellenséggel szemben. 

Nagyon jó kapcsolatai voltak az alsóbb parancsnokságokkal, nem elé
gedett meg a parancsok kiadásával, nagyon sokszor maga ellenőrizte azok 
végrehajtását. Arra törekedett, hogy a kiadott tervek mindig maradék
talanul végrehajtásra kerüljenek. 

Frunze hadvezéri tevékenysége nemcsak a hadtörténész és általában 
a történész számára érdekes, de néphadseregünk minden tisztje és kato
nája megtalálhatja benne a lelkesítő példaképet. 

* 

A válogatott művek második kötete Frunzénak 1921—1925 között írt 
cikkeit, beszédeit tartalmazza. Míg az első köte*. hadműveleti intézkedései 
Frunzét, mint a gyakorlati hadvezért mutatták be, a második kötetben 
a marxista teoretikussal, a katonai elmélet fontos kérdéseinek kidolgo
zójával ismerkedünk meg. Frunze sok időt fordított arra, hogy kutassa 
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és általánosítsa a háborúk, de különösen a polgárháború tapasztalatait. 
„A Vörös Hadsereg tegnap és ma" és még számos cikkében ragyogó 
példáját adja a konkrét helyzet alkotó felismerésének és általánosítá
sának. 

Egyik legfontosabb kérdés, amin dolgozott, a jövő háborúi jellegé
nek a meghatározása. Ennek a kérdésnek létfontossága van egy olyan 
szocialista állam számára, melyet kapitalista környezet vesz körül. Figye
lembe véve Lenin útmutatását, a modern háborúk jellegét így hatá
rozta meg: 

„A mostani történelmi időszak háborúinak az előző korszakhoz ké
pest egész sor jellegzetes sajátossága van. Régebben a katonai össze
ütközések kimenetele a lakosság viszonylag kis csoportjaitól függött, 
amelyek vagy a háborút élethivatásuknak tekintő állandó alakulatodat 
képeztek, vagy pedig háborúk alkalmával ideiglenesen vonultak be a 
csapatokhoz. Ma viszont az egész nép részt vesz a háborúban, nem ezrek, 
tízezrek, hanem milliók harcolnak. Maguk a háborúk a társadalmi lét 
valamennyi ágát felölelik, határozottan alárendelik maguknak, és kivé
tel nélkül minden állami, társadalmi érdeket érintenek. A hadszíntér 
ma már nem körülhatárolt, szűk térség, hanem óriási terület, amelyen 
tíz és százmillió lakos él. A harc technikai eszközei határtalanul fej
lődnek, mind bonyolultabbá válnak, s egyre újabb és újabb sajátos ka
tegóriákat, fegyvernemeket stb. stb. hoznak létre." 

A háborúnak ez a formája természetesen a védelmi rendszer gy* 
kérésen új átszervezését is követeli. Miután a hadviselés közvetlen 
súlya az egész országra, az egész népre nehezedik, a hátország óriási 
jelentőségre tesz szert a hadműveletek menetében, tehát még béke
időben tervszerűen kell felkészíteni, megszervezni a reá háruló nagy fel
adatra. Különösen kivételes jelentőségű probléma ez — írja Frunze -— 
olyan ország számára, mint Szovjet-Oroszország, ahol óriási területen 
viszonylag népszerűség, elégtelen vasúti hálózat, általános technikai el
maradottság, hátrányos helyzetet teremt a mozgósítási helyzet szem
pontjából. 

1925-ben újra foglalkozik a hátország szerepével, hozzáteszi, hogy egy 
szocialista állam igen előnyös helyzetben van a kapitalista államokkal 
szemben, mivel az ipar centralizált és megszervezett, tehát a haditer
melésre való átállás sokkal zökkenőmentesebben történik, mint a szét
forgácsolt szervezetű, magángazdaságokon nyugvó kapitalista orszá
gokban. 

Az eljövendő háború legfontosabb sajátosságának az igazságosságot 
és az osztály jelleget emelte ki. A Szovjetunió nem támadó, de védekező 
háborút fog folytatni. Ugyanakkor szilárdan él minden polgárában az az 
elhatározás, hogy a szocialista hazát megvédi mindenfajta agresszorral 
szemben. A jövő háborúja éppen ezért két egymást kizáró rendszer há
borúja lesz, és miután átfogja az egész országot, nem lehet kompromisz-
szumos megoldással befejezni. Gyakorlati következtetésként ebből azt 
a követelményt állította fel, hogy sokkal jobban be kell vinni az ország 
polgárainak öntudatába azt a gondolatot, hogy a jövő háborújában nem
csak a hadseregeknek, de az egész országnak harcolni kell, óriási erő-
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feszítéseket fog követelni, életre-halálra menő lesz, alaposan fel kell rá 
készülni már a béke időszakában. Hosszantartó jellege lesz és belát
hatatlan veszteségekkel fog járni. Frunzénak ezek a jóslatai teljesen 
igazolódtak a Nagy Honvédő Háborúban. A háború kimeneteiétői nem
csak a Szovjetunió, de egész Európa sorsa is fügött. A fasiszta Német
ország leverése a nép anyagi és erkölcsi erejének mindenoldalú próbái a 
volt. 

A háborúnak ebből a jellegéből következik, hogy a katonák és a 
parancsnoki kar nevelésének feladatait úgy kell megszabni, hogy annak 
révén minden vöröskatona öntudatos polgárrá váljék é.s a katonai tudás 
legmagasabb fokát sajátítsa el. 

Frunze mindig kihangsúlyozta, hogy a szocialista államnak a véde
lemre való felkészülésnél is lényegében támadásra kell készülni. Ez 
természetesen meghatározza a hadműveletek jellegét is, nevezetesen mi
lyen arány legyen manőverezés és állóharc taktika között. A burzsoá 
haditudósítók egy része helytelen következtetést vonf le az első impe
rialista világháború tapasztalataiból. A francia katonai teoretikusok egy 
része pl. a francia hadseregnek az első világháborúban a kezdeti támadó
hadműveletek során elszenvedett óriási veszteségei miatt azt a nézetet 
kezdte hangoztatni, hogy a védekezés, na tervszerűen és tudatosan al
kalmazzák, még. előnyösebb is a támadásnál. A Vörös Hadsereg számára 
ennek eldöntése nagyon fontos kérdés volt, lényegében annak megvá
laszolásától fügött a harci nevelés egész jellege. Frunze Marxra éš 
Leninre hivatkozva jelenti ki, hogy a „támadás a legjobb védekezés". 
„A katonai-politikai nevelés", „Az arcvonal és hátország", „Az egysé
ges katonai doktrína" c. cikkeiben fejti ki ezt a kérdést. A védelem 
azonban minden fontossága mellett is alárendelt szerepet játszik a 
támadáshoz képest. Az aktív védelemhez a csapatok nagyfokú mozgé
konysága szükséges. Frunze nagyon fontos sajátosságának tartotta a 
polgárháborúnak a manőverező jelleget és a mozgékonyságot. Ezek éle
sen megkülönböztetik az imperialista háborútól. Ez a követelmény ké
pezte á szabályzatok alapját, ez szabta meg a parancsnoki kar és a 
harcosok katonai nevelésének alapelveit. A katonai és politikai nevelés 
kérdéseivel „A Vörös Hadsereg katonai-politikai nevelése", „Üdvözlet 
a politikai főcsoportfőnökségnek", „A hadseregfejlesztés eredményei é.s 
távlatai" c. cikkeiben foglalkozott. 

A második kötet számos cikke tanúskodik arról, milyen nagy sze
repet tulajdonított Frunze a technikának a jövő háborújában. Ennek 
megfelelően sokat foglalkozik a hadsereg technikai ellátottságának a 
fejlesztésével. „Óvjátok a forradalmat", „A Vörös Hadsereg tegnap és 
ma" c. cikkekben különösen a légierő fejlesztését sürgeti, mint amely
nek óriási szerepe lesz az eljövendő háborúban. A légierő mellett a 
tüzérség, páncélos csapatok és a flotta fejlesztését sürgeti. Frunze, ellen
tétben néhány burzsá hadtudóssal, nem fetisizálta a technikát és nem 
állította szembe a gépeket az emberrel. Mindig hangsúlyozta, hogy a 
háborúban a döntő szó az emberé. Felismerte a technika segítségét, 
ezért sürgette a motor- és autógyártás mielőbbi megteremtését, mert 
ezt a védelmi program fontos feltételének tartotta. 
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.,Csak így válik lehetővé számunkra, hogy az ellenség technikai 
erejével ne csak a vörösharcosok erejét és forradalmi lelkesedését sze
gezzük szembe, hanem megfelelő technikát js. Csak így arathatunk 
győzelmet, kevés véráldozattal, a legkisebb veszteséggel", — írja 1925-
ben a Pravdában megjelent „Adjatok technikát" c. cikkében. 

A hadsereg fejlett technikával való felszerelése mellett igen nagy 
jelentőséget tulajdonított az erkölcsi tényezőnek. Egyik legnagyobb kö
vetelménye a tisztikar elé; osztályöntudat és hűség a proletárügyhöz. 

Magas erkölcsi követelményeket állított a Vörös Hadsereg harcosai 
elé, ugyanakkor több cikkében hangsúlyozta, hogy a kimagasló erkölcsi 
és harci tulajdonságok nem alakulhatnak ki maguktól, a hadseregben 
végzett politikai és katonai nevelés rendszere alakítja ki őket. Kihang
súlyozta, hogy a politikai munka lesz mindig a katonai építés alapja, 
szerinte ez egy új, kiegészítő „fegyvernem", mely sokszor erősebb a 
lőfegyvereknél is. Minden parancsnok, amellett, hogy elsajátítja a leg
magasabb technikai képzettséget, köteles politikai munkát végezni. 
Ez a tanítása ma is nagyon aktuális. A modern harcászati eszközök, a 
világméretben kiéleződött osztályharc méginkább megköveteli a kato
nai vezetőktől úgy a legmagasabb fokú technikai-katonai képzettséget, 
mint a magas színvonalú és lelkes politikai munkát. 

Frunze a lenini bolsevik példaképe, egész munkájában .az elmélet 
és gyakorlat helyes egyesítése tükröződik. Nagy figyelemmel kutatta az 
elmúlt háborúk, különösen a polgárháború tapasztalatait, biztos érzék
kel fedezte fel ezekben a haladó csírákat és továbbfejlesztve haszno
sította az újat a Vörös Hadsereg építésénél. Nézetei messze megelőzték 
a katonai teoritikai gondolkodás nyugateurópai képviselőit. Különösen 
a második világháború folyamán igazolódott fényesen sok tétel, elvi 
es gyakorlati intézkedése. Bebizonyosodott, hogy jól előkészített és meg
szervezett, tartalékokkal rendelkező hátország esetén a fronton veresé
get szenvedő hadsereg új erőt tud meríteni, rendezni tudja sorait és k i 
tudja vívni a győzelmet. A szovjet hadsereg a Nagy Honvédő Háború 
első éveiben visszavonulni volt kénytelen, de a párt és a kormány 
megtalálta az eszközöket, hogy új erőket mozgósítva, szétzúzzák a 
fasiszta hordákat. 

Frunze, mint hadvezér és mint katonai teoritikus, nagy figyelmet 
fordított a felső katonai oktatásra. Mint a Katonai Akadémia parancs
noka, igen sokat tett a hallgatók és oktatói gárda képzése terén a kez
deményező és újító szellem meghonosításáért. 

M. T.-né. 
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