
csolták, és a későbbiekben a lengyelek 
az ő személyében látták az elveszett 
nemzeti nagyság egyik megtestesítőjét. 
Ezt követően felidézi a lengyel hagyo
mányápolást, és kiemeli, hogy a szö
vetségesek együttes diadalában játszott 
valóban kiemelkedő lengyel hozzájáru
lásra való emlékezés a későbbi nehéz 
időkben jelentős erkölcsi erőt adott. 

Talán ebből a rövid tartalmi ismer
tetésből is nyilvánvalóvá vált, hogy 

Az ismertetett tanulmányok sorát 
V. Andrianov: „A partizánalakulatok 
szervezeti felépítése a háború éveiben" 
c. (1. ez., 38—46. o.) munkájával kezd
jük. A háború alatt az ellenség hátában 
partizáncsoportok, földalatti szervezetek, 
speciálisan kiképzett és oda irányított, 
vagy a frontmozgások következtében 
odakerült katonai alakulatok folytattak 
harcot. A partizáncsoportok feltöltési 
bázisát a polgári lakosság képezte, je
lentős mértékben olyan egyének, akik 
először vettek kézbe fegyvert. Éppen 
ezért az első időkben a csoportok kikép
zettségének szintje igen alacsony volt, 
sokan csak a harc menetében sajátítot
ták el a szükséges katonai ismereteket. 

A felkészítés után a csoportok vagy a 
helyükön maradtak, amíg a front átvo
nult, vagy az ellenség hátába irányítot
ták őket. Sok esetben a partizáncsopor
tokat katonákból és belügyminisztériu
mi fegyveres testületek embereiből szer
vezték. Kievben pl. 1941 júliusában— 
augusztusában két partizánezredet szer
veztek 2296 fős létszámmal, főként ha
tárőrökből és a Nyugat-Ukrajnában 
szolgált NKVD-s (Belügyi Népbiztosság) 
munkatársakból. Az ezredeket hamaro
san az ellenség hátába irányították, ahol 
azok Novograd—Volinszkij, Korszuny, 
Kiev, Cserkasszi térségében tevékeny
kedtek. 

A háború kezdeti szakaszában gyakran 
partizáncsoportokká alakultak át azok a 
speciális alakulatok is, amelyeket az 
arcvonal közelében az átdobott kémek, 
diverzánsok, az illegalitásban lévő di
verziós csoportok elleni harcra hoztak 
létre. 

Különösen a háború első időszakában 
az ellenség mögöttes területeire gyakran 
dobtak át szervező csoportokat, amelyek 
aztán csapatokat, időnként nagy létszá
mú egységéket szerveztek. Az ilyen szer
vező csoportok létszáma 10—25 fő volt 

mind tartalmilag, mind módszertanilag 
rendkívül fontos, magyar szempontból 
is értékes művel állunk szemben. Jan 
Wimmer kutatási eredményei bizonyá
ra bele fognak épülni a hazai művekbe 
is, és további részkérdések feltárására 
fognak ösztönözni az oszmán uralom 
alóli felszabadító háborúban való ma
gyar részvétellel kap csőlátásán is. 

Z. J. 

(parancsnok, komisszár, felderítő, rádiós, 
egészségügyi, robbantó szakember és 
néhány harcos). A szervező csoportok 
különösen jelentős szerepet játszottak a 
nyugati területeken, ahol az ellenség 
gyors élőrenyomulása miatt nem volt 
idő partizáncsoportok előzetes felkészí
tésére. 

A 'partizánalakulatok szervezeti for
mája rendkívül sokféle volt, a katonai, 
gazdasági és más tényezőktől függően. 

A Nagy Honvédő Háború idején a 
partizánok főként lövészfegyverekkel 
voltak fölfegyverezve, a németek pedig 
páncélosokat és gépi vontatású tüzérsé
get vetettek be ellenük, a repülők lehe
tővé tették a felderítést. A rádiókapcso
lattal szemben a partizánok tehetetle
nek voltak. A németek sókkal mozgéko
nyabbak voltak mint a partizánok. 
Mindez lehetővé tette büntető-hadműve
letek szervezését. 

Ez megkövetelte új, hatékony módsze
rek kidolgozását, a szervezeti formák 
állandó tökéletesítését. Idejében leállí
tották a nagylétszámú, nehezen mozgó 
partizánegységek széles körű szervezé
sét. Viszont minden csoportban szervez
tek diverziós alegységet, mert pl. egy 
katonai szerelvény megsemmisítése sok
kal hatásosabb volt, mint egy nagylét
számú alakulat ellen vívott tartós harc. 

A partizáncsoportok szervezeti formái 
és harci módszerei jelentős mértékben 
függtek a földrajzi viszonyoktól. A nagy 
erdők, mocsarak, növényzettél fedett he
gyek alkalmasak voltak mind a kis-, 
mind a nagylétszámú csoportok tevé
kenysége számára, az ellenség számára 
pedig megnehezítették technikai fölé
nyének kihasználását. A sztyeppes terü
leten nagylétszámú csoportok csak úgy 
folytathattak harctevékenységet, ha me
netéket hajtottak végre. Itt inkább kis-
létszámú, főként diverziós és felderítő 
csoportok tevékenykedtek. 

VOENNO-ISZTORICSESZKIJ ZSURNAL 
(Szovjetunió) 

1984. 1—12. sz. 
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Jelentős hatásuk volt a politikai kö
rülményeknek is. A lakosság szocialista 
erkölcsi-politikai egysége jelentős tá
maszt biztosított. Egyes nyugata terü
leteken azonban, ahol a szovjethatalom 
rövid ideig létezett, a megszállók tá
maszt leltek a kizsákmányoló osztályok 
maradványaiban. A megszállók ügynök
ségét képezték a polgári nacionalisták 
és szervezeteik. Itt nagy -partizáncsopor
tok nem tudtak hosszasan időzni, hanem 
csak meneteket hajtottak végre. 

A szervezeteik kialakítása terén nem 
sikerült azonnal a legmegfelelőbb for
mákat féllelni. A háború kezdeti szaka
szában jelentős szerepet játszott az ösz
tönösség. A partizánok csoportokba, csa
patokba, zászlóaljakba és ezredekibe 
szerveződtek. Később, az első háborús 
télen a csapat vált alapvető formává, és 
ezek létszáma növekedett. 42-ben sok 
csapat máir 150—200 főből állt. 

Minden csapatnak az élén párt- és 
Komszornol-szervezetek álltak, az egy
ségek élén pedig politikai osztályok. A 
szervezetek élén komisszárok álltak, 
akiknek intézménye .akkor is megma
radt, amikor a hadseregben felszámol
ták a komisszárrendszert. A komisszá
rok felelőssége azonos volt a parancs
nokéval. 

A felszabadító harc széles körű kibon
takozása sok partizán-szakembert köve
telt. 1942. július 15. és 1944. február 15. 
között csupán a központi, köztársasági 
és területi partizániskolákon 22 450 pa
rancsnokot és szakembert képezték ki. 

Az első szám Lenin 1924 januárjában 
bekövetkezett halála kapcsán két olyan 
ismertetést közöl a „Tudományos közle
mények" rovatban, amelyéknek van bi
zonyos magyar vonatkozása. Az első a 
három Lenim-mauzóleum építésének tör
ténetét ismerteti (1. «Z., 82—87. o.) és 
közli a fényképeket is. Az első ideigle
nes, fából készült imauzóleuim 1924 ja
nuárjában néhány nap alatt épült fel. 
A talajt a 30 °C-os hidegben robbantás
sal kellett felszaggatni1. Az ideigle
nes mauzóleum építésében szovjet mun
kások mellett részt vettek magyarok 
(Kun Béla vezetésével), lengyelek, fin
nek, mongolok, osztrákok is. 

A (második közlemény a Szovjetunió 
1. sz. őrhelyével kapcsolatos (1. sz., 87— 
88. o.), amely a mauzóleum bejáratánál 
tálálható. Az első őrség 1924. január 
27-én 16 órakor foglalta helyét, amikor 
Lenin koporsóját bevitték a mauzóleum
ba. Felvezetőjük Mészáros János magyar 
internacionalista volt. Mindhárman az 
össz-szövetségi Végrehajtó Bizottság 
Kremlben lévő parancsnoki iskolájának 

hallgatói voltak, amely intézmény ebben 
az időben az őrséget adta. A közlemény 
ismerteti hármójuk további életútját is. 
1924 szeptemberében befejezték az isko
lát. Mészáros korábban Lenin őrségének 
a tagja volt, majd a Moszkvai lovasdan-
dárnál teljesített szolgálatot. Később 
részt vett a Mongol Népköztársaság re
guláris lovasságának megszervezésében. 
A második világháború alatt mint szö
kevény átjutott a magyar hadsereghez, 
amelynek törzsében egészen Budapestig 
visszavonulva, felderítő tevékenységet 
folytatott. 

A második szám három érdekes ta
nulmányt közöl a háború menetében 
végbement fordulatról, arról, hogy mit 
tett a párt ennék a fordulatnak az el
éréséért, valamint arról, hogy milyen 
volt a Szovjetunió gazdasági helyzete és 
a hadsereg hátországa a fordulat eléré
sének időpontjában. Mindhárom cikk 
tömérdek érdekes adatot sorol fel, 
mindamellett ezeknek az adatoknak a 
többsége más forrásokból már ismert. 
Ezért a folyóirat tanulmányai közül 
A. Kozsevnyikov—T. Mikity enko: „A 
(légvédelem fejlődésének néhány tenden
ciája a helyi háborúkban" c. (2. sz., 59— 
64. o.) cikkével foglalkozunk részlete
sebben. 

A légitámadás és a légvédelem eszkö
zei egymással szoros összefüggésben fej
lődnek. A helyi háborúkban ez a tény 
isimét igazolást nyert. A helyi háborúk 
tapasztalatait elemezve néhány közös 
tendenciáit lehet felfedezni, amelyek a 
légvédelem fejlődését jellemzik. 

A légierők tömeges alkalmazása a he
lyi háborúk egyik sajátos vonása. A be
vetett erők mennyisége a harcok elhú
zódása folyamán is növekszik. Míg pl. 
a koreai háború kezdeti időszakában 
(1950) az amerikai légierő 657 gépét ve
tették harcba, 1951 őszén már 1441 gép 
tevékenykedett, a háború végére pedig 
szarniuk 2400-ra (az amerikai légierő 
35%-a) nőtt. 104 078 felszállást hajtottak 
végre és kb. 700 ezer tonna bombát 
dobtak de. 

Még nagyobb méreteket öltött az ame
rikai légierők alkalmazása Vietnamban. 
Az amerikai agresszió kezdetekor 1000 
repülőgép és helikopter volt ott (1964-
ben), 1967-ben már 4400, a háború be
fejező szakaszában pedig több mint 5000. 
A harcban az amerikai légierő 60%-a 
vett részt, valamiint a szállítógépek 
90%-a, és 6 repülőgép-anyahajó. 1962 és 
és 1975 között az amerikai és saigoni 
gépek 2 imiillió 360 ezer harci felszállást 
hajtották végre, négyszer több lőszert 
használtak el, mint amennyit az ame
rikai légierő a második világiháború négy 
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éve alatt elhasznált. Vietnamra 14 mil
lió tonna bombát dobtak és rakétát lőt
tek ki, ami több mint 700 hirosima-típu-
sú atombomba hatóerejének felel meg. 

Nőtt az alkalmazott légierő (mennyise
ké a közel-keleti háborúkban is. Az 1973. 
októberi háborúban az összpontosított 
csapásokban gyakran 60 gép vett részt, 
és a két fél gépei fob. 24 ezer felszállást 
hajtottak végre. 

Ilyen körülmények között a fontosabb 
pontok védelme stratégiai jelentőségűvé 
vált. A háború kezdeti szakaszában a 
megtámadott országok légvédelme nem 
tudta biztosítani ezt a védelmet. A Ko
reai Népköztársaság és a Vietnami De
mokratikus Köztársaság légvédelmét a 
háború menetében kellett létrehozni. 
1953 közepére a Koreai Népköztársaság 
és a kínai önkéntesek légvédelmi rend
szerében volt kb. 2000 légvédelmi löveg, 
több mint 3000 légvédelmi géppuska és 
kb. 700 vadászgép. Az amerikaiak vesz
teségei jelentősen nőni kezdtek. Viet
namban kb. 9 ezer repülőgépet 'és heli
koptert vesztettek. Egy ilyen légvédelem 
megszervezése példaképül szolgált az 
arab országoknak is. Az 1973-as hábo
rúban az izraeli légierő egyes források 
szerint kb. 120 repülőgépet vesztett, 
amelyeknek 80%-át irányítható rakéták 
és légvédelmi lövegek lőttek íle a hábo
rú első három napja alatt. 

A helyi háborúk menetében megfi
gyelhető az, hogy nőtt a földi elhárító 
fegyverek jelentősége. A második világ
háborúban, Koreában, Vietnamban (a 
légelhárító rakéták megjelenéséig), a 
Közel-Keleten 1956-ban az ellenség le
küzdésének alapvető eszközei a vadász
repülők voltak. A légvédelmi rakéták 
tömeges megjelenésével megnőtt a földi 
elhárító eszközök jelentősége. Míg az el
ső világháborúban a földi eszközök az 
ellenséges gépek 15—20%-át lőtték le, a 
másodikban 40%-át, Délkelet-Ázsiában 
és a Közel-Keleten már több mint 
90%-át. A döntő szerep ebben a légvé
delmi rakétáké. 

A helyi háborúkban 'megfigyelhető 
olyan tendencia, hogy nő a mélyrepülés
ben támadó repülőgépek elleni harc 
eszközéinek szerepe. Az új típusú gépek 
képesek alacsonyan repülni. Ez a mód
szer döntővé vált a harcászatban, mert 
lehetővé teszi a cél rejtett megközelíté
sét és a váratlan támadást. Különösen 
élesen veti fel ezt a kérdést a helikop
terek tömeges alkalmazása, amelyek ké
pesek bármilyen alacsonyan repülni és 
a sebezhetőségük a földi eszközök vagy 
vadászok részéről másodpercekig tart. 
Nehezíti a leküzdést az is, hogy nagyon 
nehéz a cél felfedezése. A helyi hábo
rúkban a felderítés alapvető eszközét a 

lokátorok adták, de ez mélyrepülés ese
tében nem mindig alkalmazható. A ré
seket az arcvonal mentén elhelyezett 
földi figyelők töltik ki. 

Nagyfokúnak kell lennie a légvédelmi 
berendezések vételzavar-biztonságának. 
A rádióelekitromos rendszerek leküzdé
sének kombinált módszereit alkalmaz
ták. A helyi háborúkban először alkal
maztak rádiólokátor -megsemmisítő ra
kétákat, amelyeket az adáshullámok ve
zetnek rá a célra. 

A helyi háborúkban a kiépített védel
mi rendszerek következtében egyre szé
lesebb körben terjed „a védelmi rend
szer áttörésének" fogalma. Ez gyakran 
igénybe veszi a támadó gépék felét. Ha
noi védelmi rendszerének áttörésénél a 
támadó gépek 25%-át rádióelektromos 
ellentevékenységre használták, 25%-át a 
légvédelmi eszközök leküzdésére és 
csak 50%-át a harcfeladat teljesítésére 

A helyi háborúk egyik legfontosabb 
tapasztalata pedig az, hogy állandóan 
emelni kell a légvédelmi erők és eszkö
zök harckészültségének szintjét. Ahol 
ezt elmulasztották, ezért mindig drága 
árat kellett fizetni. A szerző több pél
dát említ, köztük az 1967-es háborúét. 
Az arab országok elég (hatékony légvé
delmi rendszerrel rendelkeztek. Volt 630 
repülőgépük 320 izraelivel szemben. Az 
erők és eszközök harckészültségének ala
csony szintje miatt azonban az izraeliek
nek sikerült összpontosított csapásokat 
mérni a repülőterekre és más fontos ob
jektumokra. Amikor a helyzet megvál
tozott, az 1973-as háborúban az izraeliek 
már súlyos veszteségeket szenvedtek és 
nem tudták áttörni a légvédelmi vona
lat. 

A harmadik szám közli a J- V. Andro
pov halálával és K. U. Csemyenko meg
választásával kapcsolatos dokumentumo
kalt. 

A hadtörténeti cikkek közül A. Grib-
kov: „A koalíciós hadseregcsoportok 
irányításának tapasztalatai" c. (3. sz., 
27—34. o.) tanulmányát érdemes meg
említeni. 

Az imperialista hatalmak által előké
szített és 'kirobbantott második világhá
ború koalíciós háború volt. Az egyik ol
dalon állt az antifasiszta koalíció, amely
nek döntő ereje a Szovjetunió volt, a 
másik oldalon állt a fasiszta katonai 
blokk élén a hitleri Németországgal. 

A háború megmutatta, hogy a koalí
ciós államok csapatainak irányítása na
gyon bonyolult dolog, mivel a harcve
zetés legelfogadhatóbb formáinak és 
módszereinek kiválasztása szoros kap
csolatban van sok politikai, gazdasági 
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és tulajdonképpeni katonai tényezővel. 
Fontos szerepet játszottak a szövetséges 
hadseregek nemzeti sajátosságai is. 

Még jelentősebb ez a probléma nap
jainkban, amikor kialakultak és szem
ben állnak egymással a valaha is léte
zett legnagyobb katonai-politikai koalí
ciók — a Varsói Szerződés és a NATO. 
Ezért az új háborút, ha ezt netalán si
kerül kirobbantani az imperialistáknak, 
soha nem látott méretű hadseregcsopor
tok fogják vívni, az összes erők végső 
megfeszítésével. Egy ilyen háborúban a 
siker sok mindentől fog függni, többek 
közt a szövetséges hadseregek irányítá
sától is. Ezért a második világháború 
ilyen tapasztalatainak tanulmányozása 
nem csak elméleti jelentőségű, hanem 
gyakorlati tapasztalattal is bír. 

A negyedik szám több érdekes tanul
mányt közöl, amelyek a második világ
háború részkérdéseivel foglalkoznak. Az 
aktuálisabb jellege miatt mégis V. La-
rionov: „A hadművészet néhány kérdé
se a helyi háborúk tapasztalatai alap
ján" c. (4. sz., 46—52. o.) cikkével fog
lalkozunk részletesen. 

Ezekben a háborúkban nagy mennyi
ségben használtak modern fegyvereket, 
beleszámítva a hadászati fegyvereket is, 
és több esetben eljutottak a magfegyver 
alkalmazásának küszöbéig. Ennek kö
vetkeztében a helyi háborúk igen érde
kesek a hadművészet fejlődési tenden
ciáinak vizsgálata szempontjából. 

A helyi háborúk kirobbantásának 
módszereiben az utóbbi 15—20 év alatt 
semmi sem változott. Az agressziós or
szágok a háborút váratlanul robbantot
ták ki, a csapatok hadászati kibontakoz
tatását jóval előbb, rejtve készítették 
elő. Az áldozatok katonai erői kevésbé 
felkészültek voltak, és ezért az első 
időkben vereségeket szenvedtek. A vá
ratlan támadást lehetővé teszi az, hogy 
az imperialista hatalmak hadseregei 
igen mozgékony csapatokkal és techni
kai eszközökkel rendelkeztek (légi, légi-
deszant és tengeri-deszant erők). 

Ezekkel az eszközökkel váratlan csa
pást lehet mérni az ország belsejében 
elhelyezett fontos célok, többek közt 
irányító célpontok ellen. 

A háborúk kirobbantásának másik 
módja a fokozatos ikiterjesztés, amint ez 
Vietnamban és Angolában történt. A 
konfliktus eszkalációját figyelhettük 
meg az argentin—angol konfliktusban 
is a Falkland-szigetek ügyének kérdé
sében. 

Bizonyos sajátosságokat mutat a had
erőnemek és fegyvernemek alkalmazása. 
Míg a 60-as évek végéig a főszerep a 
szárazföldi csapatoké volt, később na

gyobb szerepet kaptak légi- és haditen
gerészeti erők, a légvédelmi eszközök 
és a rádióelekitromos harc eszközei. 

A szárazföldi csapatok tevékenységére 
az utóbbi helyi háborúkban nagy ha
tást gyakorolt olyan új eszközök alkal
mazása, mint a páncéloselhárító irányít
ható rakéták, az új harckocsivédő esz
közök stb. A helikopterek tűztámogatá
sát Vietnamban kezdték alkalmazni, az 
első páncéloselhárító irányítható rakétá
kat az 1967-es és 1973-as közel-keleti 
háborúkban, az új harckocsivédő eszkö
zöket az 1982-es libanoni háborúban. 

A helyi háborúkban megfigyelhető az 
a törekvés, hogy az ellenséges célt mi
nél távolabbról semmisítsék meg. 

A gyalogság a gyalogos rohamozásról 
áttért a páncélozott járműveken történő 
rohamozásra. 

A légierőknél a hagyományos eszkö
zök mellett megjelentek az új rádió
lokátoros távolfelderítő repülő szerkeze
tek. Ezek lehetővé teszik a repülőgépek 
számára, hogy előre felkészüljenek a lé
gi ellenség elleni harcra, kilőjék a ra-
ikétákat, mielőtt beérnek az ellenséges 
rádiólokátorok hatáskörébe. 

A légierők gyorsan reagáltak a légel
hárító rakétakomplexumokra, amelyek 
már 1965-ben jól beváltak Vietnamban. 
A repülőgépeket felszerelték a rádió
elektromos harc eszközeivel és a légvé
delmet zavaró eszközökkel (ezeket kü
lönösen sikeresen alkalmazták Libanon
ban és a Falkland-szigeteken). 

A légvédelem területén megmaradtak 
a légvédelmi rakétakomplexumok, de 
technikailag továbbfejlődtek: növelték a 
hatótávolságot, csökkentették a zavarha
tóságot, növelték a mobilitást. A fejlő
dési tendencia a vegyes légvédelmi cso
portok (légvédelmi rakétakomplexumok, 
rádióldkátoir-álloimások, különböző ren
deltetésű és felszereltségű vadászrepü
lők) továbbfejlesztését mutatja. 

Növekedett a haditengerészet szerepe. 
Anglia a falklandi konfliktusban hadi
hajóinak kb. 50%-át bevetette, 13 ezer 
km távolságra Angliától. Nem véletlenül 
tanulmányozza az Egyesült Államok 
olyan gondosan ennek a bevetésnek a 
tanulságait. 

Figyelmet érdemel az új harceszközök 
alkalmazása, pl. a rövid kifutással, vagy 
helyből felszálló repülőgépeké, amelyek 
bármely kis felszállóhellyel rendelkező 
hajóra telepíthetők. Ezek feleslegessé 
teszik a drága repülőgép-anyahaj ók épí
tését. 

Az angol—argentin konfliktusban elő
ször hajtottak végre harci feladatot 
atom-tengeralattjárók. Ilyen tengeralatt
járó süllyesztett el egy argentin cirkálót. 
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A rakéták és rakétaelhárító rendsze
rek mellett megmaradt a hagyományos 
hajótüzérség szerepe is, mert ez az idő
járástól és zavarástól mentesen képes 
támogatni a szárazföldön harcoló csa
patokat. 

A csapatok irányításában megfigyel
hető a mind nagyobb méretű központo
sítás. Az Atlanti-óceán déli részén tevé
kenykedő flotta irányítása a London 
melletti parancsnokságról történt, attól 
függetlenül, hogy a harc közvetlen irá
nyítására törzset telepítettek a HER
MES repülőgépanyahajó fedélzetére. 

Az ötödik számnak a Nagy Honvédő 
Háború eredményeivel foglalkozó cikkei 
közül N. Melnyik: „A német fasiszta 
csapatok Krímből való evakuálásának 
megakadályozása 1944-ben" c. (5. sz. 
24—29. old.) tanulmányát említjük meg. 

1943 végére, 1944 elejére az elért ka
tonai sikerek következtében kezdtek 
megérni a feltételek a Krím felszabadí
tásához. A német parancsnokság többek 
közt, a Balkánon kialakult általános 
helyzet miatt is, nagy jelentőséget tu
lajdonított a Krím megtartásának. 

A Krím felszabadítása önálló hadmű
veletté vált, amelynek az volt a lénye
ge, hogy északról a 4. Ukrán Front és 
keletről az önálló Tengermelléki Had
sereg erőivel együttes csapást mérjenek 
Szimferopol általános irányban, majd a 
Fekete-tengeri Flotta és az Azo vi-Flottil
la erőivel közösen bekerítsék Szevaszto-
polt és megakadályozzák az ellenséges 
erők evakuálását a Krímből. 

Az együttműködő erők tevékenységét 
A. Vasziljevszkij és K. Vorosilov mar
sallok koordinálták a Főhadiszállás ré
széről. 

1944. április 8-án a 4. Ukrán Front 
csapatai hatalmas tüzérségi és légi elő
készítés után támadásba mentek át és 
április 10-én estére áttörték az ellenség 
védelmét, betörtek a szorosokon át a 
félszigetre. 11-én éjjel támadásba ment 
át az önálló Tengermelléki Hadsereg is, 
és 12-én az egész arcvonalon megkez
dődött a Szevasztopol felé visszavonuló 
ellenség üldözése. 

Május 9-én a szovjet csapatok ro
hammal elfoglalták Szevasztopolt, a 
szétzúzott 17. hadsereg maradványai 
visszavonultak a Herszonesz-fokra, és 
megpróbálkoztak az evakuálással. Ennek 
megakadályozásában a főszerep a Feke
te-tengeri Flotta erőinek, a távolsági 
bombázóknak és a front-légierőnek, 
valamint a tüzérségnek jutott, amelyek 
képesek voltak csapásokat mérni az ösz-
szekötő vonalakra, a kikötőhelyekre. 

A konvojok elleni harcban a főerőt 
a flotta légierői képviselték. Csapásokat 

mértek a kikötőhelyekre, a hajókra út
közben, aknákat telepítettek Constanta 
és Sulina, valamint a Szevasztopolból 
való kijárat előtt. A harcokban kb. 400 
repülőgép vett részt (12 torpedóvető, 45 
bombázó, 66 csatarepülő, 239 vadászgép). 

A hajókat a kikötőkben és útközben 
összpontosított csapásokkal semmisítet
ték meg. Április 11-én pl. Feodosziját 
több órán keresztül támadták, és ezzel 
megakadályozták, hogy elkezdjék az 
evakuálást. 13-án összpontosított táma
dást intéztek a Szudak kikötőjét elhagy
ni készülő hajók ellen, aminek követ
keztében elsüllyedt 3, és megrongálódott 
5 önjáró uszály. A németek és a romá
nok kénytelenek voltak beszüntetni a 
beszállást és elmenekültek Alusta felé. 
A légierő és a flotta repülői az evakuá
lás megakadályozása céljából 7489 fel
szállást hajtottak végre, a kikötőkben és 
útközben elsüllyesztettek 65 és megron
gáltak 55 hajót. 

A torpedórombolók a part menti vi
zeken, valamint a hajóikkal, tengeralatt
járókkal és repülőgéppel együttműködve 
útközben támadták az ellenséges hajó
kat. Ezeket a támadásokat rendszerint 
éjjel hajtották végre, hogy elkerüljék a 
találkozást az ellenséges repülőkkel. 

A tengeralattjárók az egész útvonalat 
figyelemmel kísérték. Megsemmisítették 
az ellenség 8 szállító és 5 kísérőhajóját, 
megrongáltak 2 szállító és 1 hadihajót. 

A 4. Ukrán Front és az önálló Ten
germelléki Hadsereg gyors támadása a 
hadművelet befejező szakaszában vég
legesen megakadályozta az evakuálást. 
Május 12-én a 4. Ukrán Front csapatai 
áttörték az utolsó védelmi vonalat, fog
lyul ejtettek 21 ezer ellenséges katonát 
és tisztet. 

A 6. számnak csaknem minden tanul
mánya az 1944 nyarán végrehajtott be-
lorussziai hadművelettel foglalkozik. 
Ezek közül O. Loszik: „A harckocsi- és 
gépesített csapatok alkalmazása a belo-
russziai hadműveletben" c. (6. sz., 19— 
24. o.) írását ismertetjük. 

A hadművelet kezdetére a résztvevő 
frontokat jelentősen megerősítették 
harckocsi és gépesített egységekkel. Az 
1. Balti Front például a Főhadiszállás 
tartalékából megkapta az 1. harckocsi
hadtestet, a 3. Belorusz Front a 2. gár-
da-hardkocsihadtestet és a 3. gépesített 
gárdahadtestet. A 2. Ukrán Front ál
lományából a 3. Belorusz Frontnak át
adták az 5. gárda-harckocsihadsereget. 
Az 1. Belorusz Front jobbszárnyát 
megerősítették az 1. gárdahadtesttel, a 
9. harckocsi- és az 1. gépesített hadtest
tel. A balszárnyra áttették a 2. Ukrán 
Fronttól a 2. harckocsihadsereget, a 
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tartalékból a 11. hairckocsihadtestet. A 
felsoroltakon kívül a frontokat meg
erősítették sok önálló harckocsi- és ön
járó tüzérdandárral és ezreddel. 

A szovjet hadvezetésnek a „Bagra-
tyion" hadművelet kezdetére sikerült a 
harckocsik és önjáró lövegek terén hat
szoros fölényt létrehozni, ami biztosí
totta a gyors' és nagy mélységű táma
dást. A korábbi hadműveletekben még 
soha nem sikerült ilyen fölényt biztosí
tani a harckocsik terén. 

A 7. szám vegyesen közöl évfordulós 
jellegű és a második világháború tapasz
talataival általában foglalkozó írásokat. 
Az első fcaitiegóráába tartozik P. Kocse-
gura: „40 éve kezdődött Lengyelország 
felszabadítása" c. (7. sz., 44—50. o.) ta
nulmánya. 

A szerző ismerteti, hogy amikor az 
arcvonal közeledett a Szovjetunió ha
táraihoz, milyen intézkedések alapján 
hogyan készítették fel a személyi állo
mányt arra, hogy a határokon túl az 
internacionalizmus szellemében képvi
selje a Szovjetuniót. Július 17-én az 1. 
gárda-harcikacsihadsereg, amelyet a ra-
va-russzkajai irányban bevetettek az át
törésbe, csapást mért Szokal, Rava-
Russzkaja irányába. A hadsereg 44. gár-
da-harckocsidandára, a támadást kifej
lesztve, ugyanezen a napon elérte a 
Nyugati-Bugot, átkelt rajta és elsőként 
lépett Lengyelország területére. Másnap 
átkelt a folyón és lengyel területre lé
pett Szokal térségében a 3. gárdahad
sereg is. 

Az 1. Ulkrán Front jobbszárnya, 
folytatva a harcot Lengyelország déli 
részének felszabadításáért, július 23-án 
átkelt a San folyón, majd szétverve a 
német védelmet, július 29-én elérte a 
Visztulát, felderítés után átkelt rajta, és 
Sandomierztől délre augusztus 1-ére ki
szélesítette a hídfőt. 

A 3., 2. és az 1. Belorusz Front jobb
szárnyának csapatai július közepén el
érték a Nyeman—Grodno—Volkoviszk— 
Pruzsani vonalat és megközelítették 
Lengyelország határát. Az 1. Belorusz 
Front jobbszárnya július 18-án támadást 
indított. Ezen a napon a csoportosítás 
fő erői áttörték a német védelmet. A 47. 
hadsereg Siedlec irányába, a 8. gárda
hadsereg és a 69. hadsereg pedig Lublin 
felé tört előre. Július 20-án estére a 
német védelmen 130 km széles és 70 
km mély rés keletkezett. A front csapa
tai ezen a napon sok helyen átkeltek a 
Nyugati Búgon és Lengyelország terüle
tére léptek. Ebben az irányban a 328. 
lövészhadosztály, a 132. lövészhadosztály 
és a 39. gárda-lövészhadosztáiy csapatai 

léptek először lengyel földre. A védelem 
áttörése után a résbe bevetették a 2. 
harckocsihadsereget július 22-én, amely 
egy 75 km-es ugrást hajtott végre, es
tére súlyos harcokba bonyolódott Lub-
linért, és két nap múlva, együttműköd
ve a 8. gárdahadsereggel, felszabadította 
a várost. A következő napon a 2. harc
kocsihadsereg és a 8. gárdahadsereg el
érte a Visztulát Deblin és Pulawy kö
zött, a 69. hadsereg csapatai pedig 29-
én Pulawytól délre átkeltek a Visz
tulán. 

Július 27-én a 2. harckocsihadsereg 
északnak fordulva indított támadást az
zal a céllal, hogy elfoglalja Varsó elő
városát, Prágát és a 47. hadsereggel 
együtt elvágja a németek visszavonulási 
útját. Prágát azonban nem sikerült el
foglalni. A német parancsnokság min
den áron tartani akarta a hídfőt a Visz
tula jobb partján. 

Az 1. Belorusz Front csapataival 
együtt hősiesen harcoltak az 1. lengyel 
hadsereg katonái. 

Mivel az ellenség ellenállása megerő
södött, a személyi állomány pedig ki
merült a támadó hadműveletben és fel
töltésre szorult, az 1. Belorusz és az 
1. Ukrán Front csapatai védelembe 
mentek át. 

A 2. Belorusz Front csapatai július 
17. és 25. között szintén lengyel terü
letre értek. Július 27-én felszabadították 
Bialystokot és augusztus végére elérték 
a Biebrza és a Narew folyót. Itt a Fő
hadiszállás döntése alapján védelembe 
mentek át. 

Július 17-én Lengyelország területére 
ért az 1. Belorusz Front jobbszárnya is. 

Amikorra a szovjet csapatok elérték 
a Narew—Visztula vonalat, az ország 
területének 25%-a felszabadult, kb. 5,5 
millió lakossal. Közben megsemmisült 
az ellenség 14 hadosztálya és egy dan
dárja. 1944 nyarán a szovjet hadsereg 
is elvesztett 97 ezer embert, 340 ezer 
pedig megsebesült. 

A kommunisták vezette partizán Né
pi Hadsereg együtt harcolt a szovjet 
csapatokkal, összesen 32 helységet sza
badítottak fel közösen. 

1944. július 21-én a felszabadított te
rületen létrejött a munkásosztály ve
zette kormány, a Nemzeti Felszabadítás 
Lengyel Bizottsága. A reakciós ellenál
lás terrorakciói ellenére kialakultak a 
néphatalom helyi szervei, elkezdték az 
ipar és a közlekedés helyreállítását, 
megkezdődtek a társadalmi-gazdasági 
reformok. A július 26-án Moszkvában 
aláírt egyezmény alapján a felszabadí
tott területeken az ügyek intézését teljes 
egészében átvette az NFLB. 
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A 8. szám a második világháborús ta
nulmányok mellett ismét közöl, cikket a 
helyi háborúk tapasztalatairól, neveze
tesen P. Navojcev: „A haditengerészeti 
flotta a partok ellen" c. (8. sz. 47—52. 
o.) írását. 

A szerző megállapítja, hogy az impe
rialista hatalmak által kirobbantott he
lyi háborúk egyik sajátos vonása az, 
hogy bennük széles körben vetették be 
a haditengerészeti flottát. Az alkalma
zásnak három fő módszere mutatkozott: 
a tenger menti országok, szigetek, kikö
tők, haditengerészeti támaszpontok blo
kádja; csapások mérése a szárazföldi 
katonai és ipari objektumokra, csapa
tokra, lakott helyekre; saját szárazföldi 
csapatok tüzérségi és légi támogatása. 

Megfelelő körülményeik között a blo
kád bizonyult a leghatékonyabb alkal
mazási módnak, szétrombolta az érintett 
országok gazdaságát, megfosztotta a 
partközeiben harcoló csapatokat a szük
séges támogatástól. 

A koreai háborúban két blokádzónát 
hoztak létre (közelit és távolit), amely
ben két hadműveleti csoportosítás jár
őrözött. A létszám nem volt állandó, 
beletartozott 2—4 repülőgép-anyahaj ó, 
2—3 cirkáló, 15—20 torpedóromboló, őr
hajó stb. 

Vietnam partjainál szintén két zónát 
hoztak létre. A blokádot itt az Egyesült 
Államok flottájának egy speciálisan er
re a célra megalakított hadműveleti 
csoportja valósította meg (kb. 180 hajó 
és naszád). A közeli zóna kb. 2 mérföld
re terjedt a partvonaltól. Ebben naszá
dok, rombolók és repülőgépek őrjáratoí-
tak, amelyek keresztezték a vietnami 
kereskedelmi és halászhajók útját. A 
parttól 12—40 mérföld távolságra kezdő
dő második zónában a nemzetközi já
ratok útját cirkálók, torpedórombolók, 
őrhajók ellenőrizték több mint 360 km 
mélységben, több mint 2000 km hosszú 
távon. A hatékonyság érdekében a zó
nákat részekre osztották és mindegyik
ben külön csoport tevékenykedett. Az 
összes felfedezett hajót, a halászhajó
kat is, átkutatták. 1972 májusától kezdve 
az amerikiaik elaknásították a VDK 
összes kikötőinek bejáratát, ami rend
kívül megnehezítette a hajózást ebben a 
térségben. 

A továbbiakban a szerző részletesen 
elemzi a közel-keleti háborúban alkal
mazott blokádokat és a Falkland-szige
teknél alkalmazott blokádot, a grenadai 
eseményeket és a Nicaragua partjainál 
létesített blokádot és aknásítást, ame
lyek következtében megsérült a „Lu-
ganszk" nevű szovjet tartályhajó is. 

A második módszer a katonai és ipari 
objektumokra, csapatokra, lakott he

lyekre mért csapás. Ezekben a főszere
pet az anyahajókon szállított repülőgé
pek játszották, ezt egészítette ki a hajó
tüzérség tüze, és később a rakéták. A 
vietnami háborúban pl. az Egyesült Ál
lamok fedélzeti légiflottája havonta 
2000—8000 támadást hajtott végre parti 
objektumok ellen. A hivatalos amerikai 
adatok szerint 1965 és 1971 között a ha
jókról 750 ezer felszállást hajtottak 
végre. 

A bombázásokat kiegészítette a nagy 
űrméretű hajótüzérség tüze, amely szin
tén tervszerű jelleget öltött. A tűz kor
rigálására rossz látási körülmények kö
zött rádiólokátoros bójákat helyeztek ki, 
nappal pedig a korrigálást repülőgépek
ről, helikopterekről végezték. A tüzér
ségi tűz részét képezték a hajókról, na
szádokról kilőtt rakéták is. 

A szerző ezt az alkalmazási módot 
elemzi az előző pontnál felsorolt hábo
rúk esetében is. 

A harmadik alkalmazási mód a ten
gerközeiben tevékenykedő saját száraz
földi csapatok tűztámogatása. A hajó
tüzérség ebben az esetben közreműködött 
az ellenség élőerejének, tűzeszközeinek 
megsemmisítésében, erődítményeinek le
rombolásában. A Vietnamban alkalma
zott támogatás sajátossága az volt, hogy 
bonyolult körülményék között együtt
működtek a tengerészgyalogsággal. 1966-
ban az amerikaiak először hoztak létre 
folyami flottillát, amely a szárazföldi csa
patokat, elsősorban a tengerészgyalogsá
got támogatta és ellenőrizte a hajózást 
a Mekong deltájában. 

A helyi háborúk tapasztalatainak ta
nulmányozása alapján a nyugati szak
emberek úgy vélik, hogy ezekben a há
borúkban és konfliktusokban a part el
leni tevékenységben a haditengerészeti 
erőké volt a főszerep. A harcfeladatok 
megoldásában a fedélzeti légierő volt az 
alapvető eszköz. Nem vesztette el jelen
tőségét a hajótüzérség sem. Ennek fej
lődésében megmutatkozott a közép- és 
nagykaliberű automatikus rendszerek 
létrehozásának tendenciája. Ezeket azo
nos sikerrel •alkalmazták 'mind a száraz
földi csapatok támogatásához, mind pe
dig a könnyű tengerészeti és a légi erők 
ellen. Nagy harcászati képességekkel 
rendelkeznek a rakétanaszádok. 

A 9. sz. tartalmazza H. Radonov: „A 
Bolgár Néphadsereg és a Szovjet Had
sereg harcbarátsága és együttműködése 
a második világháborúban (1944. szep
tember—1945. május)" c. (9. sz., 36—45. 
o.) cikkét. 

A szerző a bevezetőben áttekinti nagy 
vonásokban az orosz és a bolgár forra-
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daflmi mozgalmak kapcsolatait, majd 
megállapítja, hogy bár Bulgáriában né
met csapatok voltak, az országban olyan 
általános volt az ellenállás minden for
mája a faisiszta háborúval szemben, hogy 
a bolgár uralkodó körök egyetlen kato
nát sem mentek a frontra küldeni. A né
pi felszabadító hadsereg sok ezer kato
nája harcolt fegyverrel a kézben a fa
sizmus ellen. Amikor a szovjet csapa
tok átlépték Bulgária határát, 1944. 
szeptember 9-ére virradó éjjel, a BKP 
vezetésével fegyveres felkelés kezdődött 
és csapást mértek a fasisztákra. A bol
gár partizánok és a nép oldalára átállt 
katonai alakulatok képezték később a 
Bolgár Néphadsereg alapját. Az ország
ban létrejött a Hazafias Front népi de
mokratikus hatalma, amely törvényesen 
is megerősítette a Szovjetunióval való 
baráti viszonyt és együttműködést. 

Az évforduló kapcsán messze északra 
viszi az olvasót és olyan témát tárgyal 
A. Hrenov: „A petsamo-ikirkenesi had
művelet" c. (10. sz., 10—16. o.) cikke, 
amelyet a folyóirat az utóbbi 10—15 év
ben nem érintett. 

A német csapatok szétzúzása a Karé-
liai-földszoroson és Dél-Karéliában, va
lamint Finnország kilépése a háborúból, 
1944 őszére kedvező feltételeket terem
tettek a szovjet Sarkvidék felszabadítá
sához, amelyet a németek igyekeztek 
megtartani, hogy ki tudják használni 
Petsamo (Pecsenga) körzetének gazdag 
ásványkincseit, elzárják a Norvégiába 
vezető utat és megőrizzék a tengeri és 
légi támaszpontokat. Ebből a célból a 
nehezen járható, sziklákkal, folyókkal, 
patakokkal, tavakkal, mocsarakkal szab
dalt területen három év alatt 150 km 
mély, három övezetből álló védelmet 
építettek ki. 

A Karéliai Frontnak az volt a felada
ta, hogy a 14. összfegyvernemi és a 7. 
repülőhadsereg erőivel együttműködve 
az Északi Flottával bekerítse és meg
semmisítse a 19. hegyi-lövészhadtest 
csapatait, elfoglalja Petsamót és kifej
lessze a támadást a norvég határ irá
nyában. 

A német parancsnokság szerint a szov
jet csapatok csak a Petsamo felé vezető 
út mentén indíthattak támadást, éppen 
ezért itt építették ki a legerősebb védel
met. A szovjet csapatok azonban a 14. 
hadsereg balszárnyán indítottak táma
dást három hadtesttel, nehezen járható 
mocsarakon keresztül Luosztari. Petsa
mo irányában, hogy megkerüljék az el
lenséget. A jobbszárnyon a hadsereg ki
egészítő csapást mért egy külön e célra 
létrehozott csoporttal, hogy lekösse az 

ellenség erőit és később támadjon Pet
samo ellen. 

A főirányban támadó csapásmérő cso
portnak el kellett foglalni Luosztari 
közlekedési csomópontját, amiután az el
lenségnek már csak egy út állt a ren
delkezésére Tarneten keresztül Kirkenes 
felé. Ez jó feltételeket teremtett az át
karoláshoz és az Északi Flotta deszant-
jával együtt megvalósítandó bekerítés
hez. Az Északi Flottának ezen kívül az 
volt a feladata, hogy vegye blokád alá 
a Barents-tenger partvidékét és zárja el 
a .tengeri kapcsolatoktól a petsamói cso
portot. 

1944. október 7-én 8 órakor kezdődött 
a tüzérségi előkészítés, amely 2 óra 35 
percig tartott. Amikor befejeződött, 
semmit sem lehetett látni a sűrű fekete 
füsttől, ugyanakkor sűrű nedves hó kez
dett esni, ami lehetetlenné tette a re
pülők felszállását. 

A támadás üteme olyan gyors volt, 
hogy a harckocsik és a lövegek a nehéz 
terepviszonyok között lemaradtak. A 
gyalogság 15 órára támogatásuk nélkül 
is áttörte a fő védelmi vonalat, menet
ből átkelt a Tyitovka folyó mellig érő 
jeges vizén. 3 nap alatt 20 km-es arcvo
nalon 16 km-t nyomultak előre. 

Október 10-én rövid tűzcsapás után a 
csapatok erő,s hóesésben újabb támadás
ba lendültek. Ugyanezen éjjel a flotta 
hajóiról deszantot hajtott végre a 63. 
tengerészgyalogos dandár. Reggel egye
sültek a 12. tengerészgyalogos dandárral 
és együtt támadtak Petsamo ellen. A 
Linahamari kikötőjében partra tett 
újabb deszant, amely kézitusában fog
lalta el a várost, a többi tengerészgya
logosokkal és a szárazföldi csapatokkal 
együtt október 15-én felszabadította Pet
samót, miközben a csapatok 60—65 km-t 
nyomultak előre. 

Október 18-án a szovjet csapatok fel
újították a támadást, öt nap alatt meg
tisztították a Petsamótól északnyugatra 
eső, valamint nyugatra, a norvég hatá
rig terjedő területet, felszámolta az el
lenséges partvédelmet, elfoglalták Nyi-
kelt és 25—35 km-t nyomultak előre. 

Elérve a norvég határt, Mereckov 
frontparancsnok engedélyt kért és kapott 
ahhoz, hogy csapatai norvég területre 
lépjenek. Következett még egy nekiru
gaszkodás rendkívül nehéz terepen, 
északra Kirkenes irányában, amelyet 
már 25-én elfoglaltak, nyugatra Neiden, 
és dél-nyugatra Nautsi irányában, ame
lyeket 27-én foglaltak el. 

Október 29-én a hadművelet befeje
ződött. A hadművelet folyamán a 19. 
hegyi-ilövészhadtest kb. 53 ezer emberé
ből 30 ezret vesztett halottakban. Az 
Északi Flotta elsüllyesztett 156 hajót. A 
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szovjet csapatok 15 773 halottat és sebe
sültet vesztettek, ebből 2122 embert Nor
végiában. 

A Karéliai Front és az Északi Flotta 
petsamo—kirkenesi hadművelete az 
egyetlen olyan sarkvidéki hadművelet 
volt, amelyet az összes haderőnemek és 
fegyvernemeik együttes erőivel vívtak 
meg. Bár ez a hadművelet a résztvevő 
erők, eszközök, az arcvonal szélessége, 
a támadás üteme és mélysége tekinteté
ben elmarad az 1944-es év szovjet ha
dászati támadó hadműveletei mögött, 
menetében mégis hadászati célt valósí
tottak meg. A szovjet csapatok félsza
badították a szovjet Sarkvidék megszállt 
területét, és segítséget nyújtottak a nor
vég népnek a felszabaduláshoz. 

Ugyancsak ez a szám két cikket kö
zöl, amelyek az előbbi számhoz hason
lóan két másik hadsereg születését vizs
gálja. Az egyik B. Kutsera csehszlovák 
szerző: „A Csehszlovák Néphadsereg — 
a Varsói Szerződés szilárd láncszeme" 
c. (10. sz., 42—52. o.) cikke, a másik pe
dig D. Dijev: „40 éves a Román Szocia
lista Köztársaság hadserege" c. (10. sz., 
53—58. o.) írása. 

A 11. szám az évfordulós cikkek so
rában közli Sz. Ivanov: ,A budapesti 
hadművelet 40. évfordulója" c. (11. sz., 
11—20. o.) tanulmányát, amellyel egy 
kissé részletesebben foglalkozunk. 

A szovjet csapatoknak az Ungvár, 
Debrecen, Belgrád térségében elért si
kerei válságot eredményeztek a magyar 
politikai vezetésben. A balul sikerült ki
ugrási kísérlet a Szálasi-féle uralom be
vezetéséhez vezetett. A fasiszta hadve
zetés, hogy megállítsa a szovjet táma
dást, lázasan kezdett új védelmi vona
lakat kiépíteni. Keletről délre felsora
koztak a „Dél" (korábban „Dél-Ukraj
na") hadseregcsoport feltöltött egységei, 
köztük a 8., 6. és 2. német páncélos had
sereg, a 3. magyar hadsereg és más egy
ségek. Hozzájuk csatlakozott az „F" 
hadseregcsoport. Ezek az erők állandóan 
növekedtek. Ezért Magyarország felsza
badítása, amelyben két front vett részt, 
elhúzódott 1944. szeptember 23-tól 1945. 
április 4-ig. 

A Legfelsőbb Főparancsnokság úgy 
döntött, hogy az említett hadműveletek 
után megállás nélkül elkezdi a buda
pesti hadműveletet a 2. Ukrán Front 
csapataival és a 3. Ukrán Front csapatai
nak egy részével. Figyelembe véve azt, 
hogy a megközelítési területen a dél
keleti részen a védelem viszonylag gyen
ge volt, Malinovszkij marsall parancsot 
kapott a Főhadiszállástól, hogy október 
29-én kezdjen támadást a Duna-Tisza 
közén a 46. hadsereg és a 2. gépesített 

gárdahadtest csapataival, törje meg az 
ellenség védelmét a Tisza jobbpartján, 
s ezzel biztosítsa az átkelést a 7. gépe
sített gárdahadtest számára. A továb
biakban pedig, a 4. gépesített gárdahad
test beérkezése után mérjen döntő csa
pást az ellenség Budapestet védő cso
portosítására. 

A 3. Ukrán Front, amely győzelmesen 
befejezte a belgrádi hadműveletet, át
csoportosította erőit Magyarország déli 
részére, hogy átkeljen a Dunán és a Du
nántúlon folytassa harctevékenységét. 

A hadműveletet kellett támogatnia a 
4. Ukrán Frontnak azzal, hogy betör 
Csehszlovákia belsejébe. 

A 2. Ukrán Front parancsnoka, Mali
novszkij marsall úgy döntött, hogy a 2. 
gépesített gárdahadtesttel megerősített 
46. hadsereg október 29-én a hadsereg 
jobbszárnyán mérje a főcsapást Buda
pest általános irányban, a balszárny pe
dig a főcsapás biztosítására érje el a 
Dunát. 

A 7. gárdahadseregnek október 30-án 
támadásba kellett átmennie Szolnoktól 
délkeletre, á t kellett kelnie a Tiszán és 
estére el kellett érnie Nagykőrös kör
nyékét. 

A front jobbszárnya folytatta a táma
dást Nyíregyháza, Miskolc irányába, 
hogy megakadályozza csapatok átdobá
sát innen Budapest körzetébe. 

Az ellenséges védelmi vonalak Ma
gyarországon többlépcsősek voltak, 
északról délre húzódtak, és különösen 
jól kiépítettek voltak Budapest körül. 
Három patkó alakú vonal a Dunától a 
Dunáig húzódott keletről. A Balaton és 
Velence vonalában a Vác közelében lévő 
Duna-elágazásig, továbbá a csehszlovák 
határ mentén a különösen erős „Margit"-
vonalat készítették elő. 

Az erőviszonyok általában kedvezőek 
voltak a szovjet csapatok számára. A 2. 
Ukrán Front gyalogságban kétszeres, lö
vegekben és aknavetőkben 4—4,5-szeres, 
harckocsikban és önjáró lövegekben 1,9-
szeres, repülőgépeikben 2,6-szeres fölény
ben volt a „Dél" hadseregcsoporttal 
szemben. A csapatok azonban fáradtak 
voltak, a technika jelentős része javí
tásra szorult, a lőszer- és üzemanyag
szállítás rendkívül nehéz volt. Nehezí
tette a helyzetet az őszi sár is. 

A támadás október 29-én délután kez
dődött. Az első három nap alatt áttör
ték a védelmet és a 46. hadsereg, miután 
az áttörésbe bevetették a 2 gépesített 
gárdahadtestet, 20—50 km-t nyomult 
előre. Miután a 4. gépesített gárdahad
testet is bedobták a résbe, a csapatok 
november 2-án 15 km-re megközelítet
ték a magyar fővárost. A politikai kö
rökben pánik tört ki. Mint később k i ' 
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derült, ez a siker megakadályozta a 
Szegedre mérendő ellencsapást. A sikert 
kifejleszteni azonban nem sikerült, a 
harckocsik komoly elhárításba ütköztek, 
a németeknek sikerült három páncélos 
és egy gépesített hadtestet átdobni ide. 
A támadást sikerült megállítani. 

A 2. Ukrán Front tevékenységét kor
rigálni kellett, amit a Főhadiszállás 
meg is tett. A Tisza nyugati partjára 
előrevonták a 27., 40., 53. és 7. gárda
hadsereget azzal a céllal, hogy széles 
arcvonalon indítsanak támadást, a front 
jobbszárnyával északról és északkelet
ről, a front balszárnyával pedig délről 
mérjenek csapást a budapesti csoporto
sításra. Az új támadás csak november 
11-ém kezdődött meg. 16 map alatt a fő-
csapás irányában megközelítették Buda
pestet, Miskolctól keletre viszont előre
nyomultaik északnyugati irányban 100 
km-t. Többet elérni nem sikerült és a 
Főhadiszállás úgy döntött, hogy szünetet 
tart, pihenteti az állományt, feltölti a lő
szer- és üzemanyagkészleteket. 

December 5-én 10 óra 15 perckor 45 
perces tüzérségi előkészítés után a 2. 
Ukrán Front csapatai felújították a tá
madást. 5 napig hiába próbálkoztak az 
északról és dél-nyugatról történő beke
rítéssel. 5-ére virradó éjjel a 46. hadse
reg csapatai a Dunai Flottilla segítségé
vel elkezdték a Dunán való átkelést. 
Európa második legnagyobb folyójának 
leküzdése olyan sikeres volt, hogy csak 
akkor vették észre őket, amikor az első 
csoportok már partraszálltak. A hídfőt 
kiszélesíteni azonban az erős ellenállás 
miatt nem sikerült. A 2. Ukrán Front 
csapataival elfoglalni Budapestet tehát 
nem sikerült. 

A 3. Ukrán Front az 57. hadsereg erői
vel Apatinnál átkelt a Dunán, és de
cember 5-én a csapatai a Balatontól dél
re voltak. Ekkorra a 4. gárdahadsereg, 
amelyet a Főhadiszállás tartalékából ve
tettek harcba a Duna nyugati partján, a 
Velencei-tó partján egyesült a 2. front 
46. hadseregével. 

A Legfelsőbb Főparancsnok december 
12-én írta alá azt a direktívát, amely a 
két front feladatait határozta meg. A 2. 
Ukrán Frontnak csapást kellett mérnie 
Köbölkút általános irányában, elérni a 
Dunát Neszmély, Esztergom térségében, 
el kellett zárni a budapesti csoportosítás 
visszavonulási útját északnyugati irány
ban. Egyidejűleg a frontnak támadást 
kellett indítania Budapest ellen keleti 
irányból. A 3. Ukrán Front azt a felada
tot kapta, hogy a Velencei-tó körzeté
ből indítson támadást Bicske irányában, 
érje el a Dunát Esztergom térségében, 
vágja el a visszavonulás útját nyugatra, 
és a 2. Ukrán Fronttal együtt foglalja el 

Budiapestet. A külső front létrehozása 
Budapesttől 50—60 km-rel nyugatra és 
délnyugatra szintén a 3. Ukrán Front 
feladata volt. 

A frontok december 20-án kezditek 
meg a támadást. A 2. Ukrán Front csa
patai elkeseredett harckocsicsatákat vív
ták egy hétig, majd december 26-án a 
6. gárda-harckocsihadsereg és a 7. gár
dahadsereg csapatai elérték a Dunát 
Esztergomtól északra, és egyesülték Tol-
buhin csapataival, amelyek ugyanezen a 
napon, miután súlyos harcokban áttör
ték a ..Margiť'-vonalat, elfoglalták Esz-, 
tergomot. Budapest körül a gyűrű be
zárult. 

A 46. hadsereg létrehozta a belső 
frontot, a 4. gárdahadsereg és az 5. gár
da-lovashadsereg december 26-án Szé
kesfehérvártól délnyugatra létrehozta a 
külső frontot, a belső fronttól 50—60 km 
távolságra. 

A bekerített budapesti csoportosítás-, 
ban 188 ezer katona volt. 

A veszteségek elkerülése céljából a 
szovjet frontok parancsnokságai decem
ber 29-én megadásra szólították fel a 
bekerített csapatokat. A fasiszták a 
szovjet parlamentereket meggyilkolták. 

A Budapestért vívott bare elkesere
dett volt. A városi súlyos harcokkal egy
idejűleg vissza kellett verni három, a 
blokád áttörésére irányuló támadást is. 

Az első visszaverésében a 2. Ukrán 
Front csapatai 7. gárdahadsereg, 6. 
gárda-harckocsihadsereg) játszották a 
főszerepet a Duna balpartján Komárom 
irányában. 

A második kísérlet Zámoly térségében 
volt, ahol a 3. Ukrán Front 4. gárdahad
seregének 20. gárda-lövészhadteste vé
dekezett. 

A harmadik, legerősebb ellentámadás 
Velence és a Balaton között próbálta át
törni a védelmet, 'hogy elérje a Dunát 
és a Duna mentén északra törve elérje 
Budapestet. Egyidejűleg csapást készí
tett elő 2 páncélos hadosztály is. A tá
madóknak sikerült 25 km-re megközelí
teni a fővárost. Ekkor Tolbuhin, aki erő
sítést kapott a főhadiszállástól, északról 
és délről csapást mért rájuk. Hat napig 
tartó elkeseredett küzdelemben a né
metektől megtisztították a Duna jobb
partját. Az ellencsapást mérő csoportot 
a bekerítés veszélye fenyegette, ezért 
megkezdte a visszavonulást. 

A bekerített csoport felszámolásáért a 
városban súlyos harcok folytak, amelyek 
Pesten december 27-től 1945. január 
18-ig tartottak, Budán pedig január 20-
tól február 13-ig. Pesten 23 napi harc 
alatt megsemmisítettek csaknem 36 ezer 
katonát és fogságba esett 63 ezer. Meg
semmisítettek vagy zsákmányoltak 300 
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páncélost és rohamlöveget, 1044 löveget 
és aknavetőt és sok ornás fegyvert. 

Még súlyosabbak voltak a harcok Bu
dán. Február 12-ére virradó éjjel a né
metek utolsó kísérletet tettek arra, hogy 
áttörjék a gyűrűt. Egy szűk folyosón a 
bekerítésben lévő 26 ezer emberből 12 
ezer kitört, de ezeket hamarosan felszá
molták a 3. Ukrán Front csapatai. A 
bentmaradtakat vagy megsemmisítették, 
vagy foglyul ejtették. Fogságba esett a 
várost védő csapatok parancsnoka, Pfef
fer von Wildenbruch SS tábornok is, az 
egész törzskarával. 

1945. február 13-án 10 órára Budapest 
teljes egészében felszabadult. 

A város felszabadításában a szovjet 
csapatok mellett részt vettek román csa
patok is, valamint a Budai önkéntes 
Ezred katonái. 

Befejezésül egy olyan tanulmányt is
mertetünk, amely az 1944-es év katonai 
eseményeinek nyugati irodalmával fog
lalkozik. Ez pedig A. Jakusevszkij: „A 
szovjet—német arcvonal 1944. évi ese
ményeivel foglalkozó polgári historio
gráfia bírálata" c. (12. sz., 67—74. o.) 
cikke. 

A pofigári történetírók nagy része 
igyekszik csökkenteni a Szovjetunió sze
repét a fasiszta Németország szétzúzá
sában. Még azok a művek is, amelyek 
írnak a szovjet csapatok sikereiről, 
igyekeznek csökkenteni az 1944-es sike
rek jelentőségét. 

Igen jellemző ebből a szempontból az 
amerikai Dupuy, T. és Martel, P. „Great 
Battles on the Eastern Front: The So
viet—German War, 1941—1945" (Nagy 
csaták a keleti fronton: szovjet—német 
háború, 1941—1945) című, 1982-ben meg
jelent könyve. A szerzők nagy lépést tet
tek előre más szerzőkhöz képest, mert 
elsőként közöltek olyan művet, amely 
bemutatja a szovjet hadsereg legnagyobb 
hadműveleteit. A 16 támadó hadműve
let közül 5 1944-ben volt, s ezeket tér
képek, táblázatok egészítik ki. 

A pozitívumókat azonban erősen csök
kentik a szerzők arra vonatkozó eszme
futtatásai, hogy miért győzött a Szov
jetunió Németországgal szemben. A 
könyv bevezetőjében először is hangsú
lyozzák a német csapatok „csodálatos 
katonai művészetét", amelyhez hasonló 
nem volt a történelemben. Ha a Szovjet
unió ennék ellenére győzött, ennek fő 
oka a csapatok létszámában és a terü
letben megmutatkozó hatalmas fölény, 
hogy képeseik voltak megszervezni „nagy 
méretekben az egyszerű fegyverek gyár
tását", és az időjárás szintén „segítette 
a Vörös Hadsereget". 

Hasonlóain jár el Seaton, A. angol 
nyugalmazott ezredes a legutóbbi „The 
Fall of Fortress Europe, 1943—1945" (Az 
Európa-erőd eleste, 1943—1945) című, 
1981-ben megjelent könyvében. Sokat ír 
az 1944-es eseményekről. „A három hé
tig tartó »Bagratyikxn« támadó hadműve
let kétségtelenül az egész háború egyik 
legnagyobb győzelme volt, Németország 
számára pedig ez a vereség, amelyet ha
tárai közelében szenvedett el, katasztro-
fálisabb volt, mint a Sztálingrád alatti 
vereség". Beszél a lvov—sandomierzi és 
a iasi—kisinyovi hadműveletekről is, de 
ugyanakkor azt állítja, hogy a szovjet 
csapatok mozgékonysága ezekben és 
más hadműveletekben kizárólag a lend-
lease keretében szállított amerikai teher
autóknak köszönhető. A Iasi és Kisi-
nyov alatti nagy német csoportok be
kerítését és megsemmisítését a Hitler 
által elkövetett hibák közé sorolja. 

Az 1944-es eredmények egyoldalú be
mutatása jellemző a nyugatnémet tör
ténészekre, különösen azokra, akik a 
Wehrmacbtban szolgáltak. Ennek tipikus 
példája Hinze, R.: „Der Zusammenbruch 
der Heeresgruppe Mitte im Osten 1944" 
(A „Közép" hadseregcsoport összeomlá
sa Keleten 1944-ben) című, 1980-ban 
megjelent könyve. A szerző szerint a 
vereség kizárólag azért következett be, 
mert a német vezetésnek kevés ember 
és eszköz állt rendelkezésére, és szó 
sincs a szovjet hadművészetről. Ezt alá
támasztja a német csapatok „hozzáértő 
tevékenységének" sok epizódjával is, 
amelyet „rendkívül nehéz" körülmények 
közt valósítottak meg. 

Jellemző a polgári szerzők olyan tö
rekvése is. hogy a figyelmet a szovjet 
csapatok balsikereire összpontosították. 
Salisburg, H. amerikai történész és író 
a „The Unknown War" (Az ismeretlen 
háború) c , 1978-ban megjelent könyvé
ben három oldalt szentéi az 1944-es ese
ményeknek, ebből két oldal foglalkozik 
a reakciós ellenállás által kirobbantott 
varsói felkeléssel. Ugyanakkor terjedel
mes könyvének csaknem fele foglalko
zik a szovjet—német front 1941 június— 
novemberi eseményeivel, amikor a szov
jet csapatok vereségeket szenvedtek. 

Általánosan elterjedt a nyugati törté
netírásban a „véletlenszerűség" elmélete. 
Ezen elmélet szerint a német hadsereg 
vereségei kizárólag a hadvezetésben 
Hitler által elkövetett hibákra vezethetők 
vissza. A „Dél" hadseregcsoport veresé
gei Engelmann, J., Liddel, H. B. és más 
szerzők szerint azért következtek be. 
mert Hitler leváltotta Mansteint. Ter
mészetesen igaz az, hogy Hitler és az 
alárendelt tábornokok is sok hibát kö
vettek el, de az egész vereséget nem le-
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het csak szubjektív tényezőkre vissza
vezetni. 

Nem lehet elfogadni azt a Goszíony P. 
(Svájc) és Seaton által hangoztatott té
telt sem, miszerint a „Dél-Ukrajna" 
hadseregcsoport szétzúzásának oka 1944 
augusztusában nem a jól előkészített és 
mesterien végrehajtott iasi—kisinyovi 
hadművelet volt, hanem „a románok 
árulása", „a szovjet—román összeeskü
vés". A román ellenállást a hadművelet 
első két napja alatt szétzúzták. Való 
igaz viszont az, hogy az itteni vereség 
gyorsította fel a romániai eseményeket. 

Létezik egy olyan állítás, amely sze
rint a Szovjet Hadsereg 1944-ben gyen
gébb volt, mint 1943-ban. Ezt hangoz
tatja pl. Dann, W. amerikai történész a 
„Second Front Now — 1943" (Második 
frontot most — 1943-ban) c. 1980-ban 
megjelent könyvében. „Feltételezem — 
írja —, hogy 1943-ban a Vörös Hadse
reg sok viszonylatban erősebb volt, mint 
1944-ben. A súlyos kimerítő harcok, 
amelyeket 1943 júliusától vívott, nagyon 
drága árat követeltek. A Vörös Hadse
reg erőinek meggyengülése lehetővé tette 
Hitler számára, hogy erőket dobjon át 
Nyugatra." 

A (tények azonban ellentmondanak en
nek. A hadsereg létszáma, technikai fel
szereltsége növekedett, hadművészete tö
kéletesedett. 1943-ban a hadrakelt sereg 
létszáma 6,35 millió, 1944 decemberében 

6,7 millió volt. Ugyanezen idő alatt a 
hadrakelt seregben lévő harckocsik szá
ma 125,5%-ra nőtt, a lövegek és akna
vetők száma 12,8%-kal, a géppisztolyok, 
géppuskák száma 31,4°/0-kal nőtt. A lé
gierő, a flotta új repülőgépeket, hajókat, 
légvédelmi eszközöket kapott. Erők át
dobásáról egyáltalán nem volt szó. 

A Coralski, R. angol történész által 
összeállított „World War II. Almanac: 
1941—1945.". (A második világháború al
manachja) c , 1981-ben megjelent műiben 
az 1944-es események a terjedelem egy
ötödét teszik ki, a szovjet hadsereg te
vékenysége azonban elveszik az anyag
ban. Az 1944-ből származó 84 illusztrá
ció közül egy sem hozható kapcsolatba 
a Szovjetunióval. A táblázatok kizáró
lag az angol—amerikai csapatok tevé
kenységére vonatkoznak. 

A második világháborúnak a francia, 
nyugatnémet, angol és belga történészek 
által összeállított, 1981-ben megjelent 
enciklopédiája (The Historical Encyclo
pedia of World War II.) egyetlen cikket 
sem közöl a szovjet hadsereg 1944-es 
hadműveleteiről. Nem vesznek tudomást 
olyan, a háború menetét döntően befo
lyásoló csatákról sem, mint a moszkvai, 
sztálingrádi, kurszki csata. Az egészet 
elintézik a „Szovjetunió — háború Né
metországgal" rövid cikkel. 

Lengyel István 


