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A csehszlo'vák hadtörténeti és társa
dalompolitikai folyóiratban 1981-ben köz
readott legfontosab tanulmányok közül 
azokat isimertetjük, amelyek a CSKP ka
tonapolitikai irányvonalát, valamint a 
második világháborút megelőző és kö
vető időszakban a fegyveres erők fejlesz
tési tendenciáit elemzik. 

Vlastimil Vávra: „A CSKP 'katonapo
litikája 1921-ben" c. tanulmányában (1. 
szám, 3—16. o.) azt az időszakot tárgyal
ja, amelyben Csehszlovákia baloldali for
radalmi erői előkészítették a kommunis
ta párt megalakítását, és amely idősza
kot európai méretekben is a forradalmi 
mozgalom hullámvölgye jellemezte. így 
határozta meg ennék az időszaknak a jel
legét a Komintern II. Kongresszusa 1920. 
július—augusztusában és határozatában 
megszabta a legfontosabb feladatot: a 
szétszórt kommunista erők összefogását, 
egységes kommunista párt megteremtését 
minden országban és így fokozni a pro-
letaritátus felkészülését a hatalom meg
szerzésére. A helyzet az 1921 tavaszán 
megtartott III. kongresszusig lényegesen 
megváltozott, a fő célkitűzés a baloldali 
elhajlók elleni harc lett, a fő feladat pe
dig a tömegek megnyerése a párt poli
tikája számára. 

A csehszlovák hadsereg ebben az idő
szakban — a csendőrség és a rendőrség 
mellett — a burzsoá hatalmi rendszer fő 
támasza volt, fejlesztése francia tisztek 
felügyelete alatt folyt, tisztikarának zö
me jeleskedett a Szovjet—Oroszország és 
a Magyar Tanácsköztársaság elleni har
cokban. A kommunisták tevékenysége a 
hadsereg soraiban rendkívül bonyolult 
körülmények között folyt és számos hiá
nyosság jellemezte. Hiányzott az orszá
gos szintű koordináció; egészen 1921 no
vemberéig — valamennyi baloldali szer
vezet egyesítéséig — nem volt egységes 
irányító szerv. A CSKP alakuló kong
resszusa 1921 májusában maga sem fog
lalkozott a hadsereg soraiban végzendő 
agitációs munkával, de azzal, hogy meg
határozta a párt munkájának jellegét 
és irányvonalát, megteremtette az alapot 
a hadseregben folytatandó munkához is. 
A kongresszus megindokolta, helytelen az 
a törekvés, hogy mesterségesen (kell harci 
helyzetet teremteni, a feltételekre való 
tekintet nélkül, sokkal inkább szüksége 
van a pártnak a tömegek megnyerésére. 

Ezt az irányvonalat Lenin is több ízben 
helyeselte. Ez az irányvonal alkotta a 
párt katonapolitikájának alapját olyan 
körülmények között, amikor a csehszlo
vák hadseregben 'mozgósítást hajtottak 
végre. A párt vezetése harcot hirdetett 
az ultra-baloldaliak ellen, akik a ma
gyarországi reakció elleni harcot össze 
akarták kapcsolni a csehszlovák burzsoá
zia elleni fegyveres küzdelemmel. Kato
napolitikai irányelveiben rögzítette, hogy 
a katonai—politikai lépéseket a belső 
helyzet és a nemzetközi forradalmi moz
galom helyzetének alapos elemzésére kell 
alapozni. A hadseregben működő kom
munisták feladatául szabta a területi 
pártszervezetekkel való szoros kapcsolat 
kialakítását, a katonák kommunista tu
datának erősítését szolgáló agitáció foly
tatását, a kor alapvető politikai kérdé
seinek magyarázatát, valamint annak 
elősegítését, hogy a hadsereg megszaba
duljon a régi monarohista csökevények
től. 

Alevtina Pokorná: „A Csehszlovák 
Köztársaság és a Szovjetunió hadseregei 
közötti kapcsolatok a 30-as évek dere
kán" c. tanulmányában (3. szám, 52— 
72. o.) abból a körülményből indul ki, 
hogy Németország expanziós tervei, az 
európai hegemóniára való törekvése, köz
vetlen veszélyt jelentett szomszédai, köz
tük Csehszlovákia számára is. Erre az 
időre bizonyossá vált, hogy a polgári de
mokratikus állam nem képes a német 
imperializmus közvetlen fenyegetését el
hárítani, függetlenségét és szabadságát 
megvédeni, ha továbbra is a francia és 
angol szövetség felé orientálódik külpo
litikájában. A két nagyhatalom politiká
ja ugyanis szabad utat ígért Németor
szág számára Kelet felé, így fokozatosan 
ellentétbe került Csehszlovákia létérde
keivel. 

A Szovjetunió eibben az időszakban fo
kozott erőfeszítéseket tett a demokra
tikus és antifasiszta erők összefogása, a 
kollektív biztonság garantálása érdeké
ben. A csehszlovák kormány 1934 köze
pén diplomáciai kapcsolatot létesített a 
Szovjetunióval és megkezdte a két állam 
kölcsönös együttműködésével kapcsolatos 
terv realizálását. 1935 elején került sor 
katonai attasék kölcsönös delegálására, 
így hivatalos kapcsolat jött létre a két 
állam hadserege között, ami lehetővé tet
te a meghatározott mérvű együttműkö-

— 160 — 



dést a hadügy különböző kérdéseiben. 
Sor került a szovjet légierő delegációjá
nak látogatására, majd ennek eredmé
nyeként a légügy területén való kapcso
latfelvételre. 

A csehszlovák—szovjet szövetségi 
egyezmény 1935 májusában történt alá
írását követően Benes köztársasági el
nök, Moszkvában tett látogatása során, 
megbeszélést folytatott K. J. Vorosilov 
honvédelmi népbiztossal a két állam ka
tonai együttműködéséről, kinyilvánította, 
hogy Csehszlovákia a személyi kapcso
latok kiépítésén és a hadgyakorlatokon 
való kölcsönös részvételen, valamint a 
technikai együttműködésen túlmenően 
számít a Szovjetunió konkrét katonai se
gítségére is egy esetleges német agresszió 
esetén. 

Az együttműködés konkrét tartalmáról 
és a CSKP e téren játszott szerepéről, de 
a szövetség ellen fellépő reakciós erők 
egyre erősödő aknamunkájáról is részle
tesen beszámol a szerző. 

Štefan Kiš: „Szlovákia Kommunista 
Pártja illegális tevékenységének kérdé
sei (1938 október—1939 augusztus)" c. ta
nulmányában (2. szám, 57—75. o.) azt az 
időszakot tárgyalja, amelyben a münche
ni diktátumot követően Szlovákiában 
autonóm törekvés jutott érvényre és 
amelyben a kommunista párt illegális 
vezetősége és szervei igyekeztek az ille
gális munka formáit és módszereit úgy 
megújítani, hogy a klerikális-fasiszta 
szlovák állam körülményei között is biz
tosítani tudja befolyását a tömegeikre. Er
re a munkára rányomta bélyegét a 
Cseh-Morva Protektorátus szomszédsága, 
valamint az a körülmény, hogy a szlo
vák lakosság még nem volt tudatában 
egy aktív nemzeti-felszabadító küzdelem 
szükségességének. A párt illegális mun
kájának a szerző által ismertetett for
máit és módjait rendkívül behatárolta az 
uralkodó terror, valamint Szlovákia 
egyes területeinek eltérő és egyenlőtlen 
gazdasági, szociális és kulturális fejlett
sége, a lakosság eltérő szociális öszetéte-
le és politikai aktivitása, a nacionaliz
mus és a társadalmi demagógia befo
lyása. 

Mindezen hátrányosan befolyásoló té
nyezők ellenére a párt ebben az időszak
ban lerakta az illegális hálózat alapjait, 
kiépítette megyei és járási szinten a 
konspirációt, a tömegek között végzett 
agitációs munkájával leleplezte a fenn
álló rezsim embertélen arculatát, politi
kai és sztrájkakciókra mozgósított, kü
lönböző megmozdulásokat szervezett a 
kormány ellen. Már 1939-ben megkísé
relte, 'hogy a hadsereg területére is ki
terjessze befolyását és illegális pártsej

teket szervezett a katonák között. Ezek 
azonban csak egyedi próbálkozások vol
tak, egységes szervezet kialakítására nem 
kerülhetett sor. A párt befolyását első
sorban kívülről, az antifasiszta ifjúsági 
szervezet révén igyekezett kiterjeszteni 
és a katonákat az antifasiszta harc akti
vizálására megnyerni. Az agitációs mun
ka hatására lazult a katonák soraiban a 
feltétlen engedelmesség, nőtt a szökések 
száma, kisebb jelentőségű nyílt megmoz
dulásokra került sor Nyitrán és más vá
rosokban. 

Bár ezeket az antifasiszta jelenségeket 
és a katonák soraiban keltett elégedetlen
séget hiba lenne túlértékelni, hiszen nem 
minden esetben a politikai ellentmondá
sok váltották ki azokat, nem szabad az 
ellenállás egészének keretein belül lebe
csülni és figyelmen kívül hagyni őket. 

Miloslav Nejedlý és szerzői kollektí
vája (Eduard Cejka, Jan Gebhardt, Ste
fan Kiš, Karel Richter) „A cseh és szlo
vák nép hadügye a 2. világháború elő
estéjén (1939. március—szeptember)" c. 
tanulmányában (4. szám, 20—58. o j Cseh
szlovákia hadügyének alakulását vizsgál
ja a müncheni diktátum utáni szétszakí
tottság és a jobboldali fasiszta vezetési 
rendszer hatalomra jutása időszakában. 
A Csehszlovák Köztársaság, húszéves 
fennállás után, a burzsoá kormányzat 
hibájából, mélyre ható politikai és morá
lis válságba került. Egyes területek el-
csatolása, majd mindkét állam teljes alá
rendelése a német érdekeknek végül is 
felszínre hozta az uralkodó osztály min
den kül- és belpolitikai hibáját, gyenge
ségét. A csehszlovák államapparátus és 
honvédelmi szervezet romjain alakult ki 
a német megszálló rendszer és a szlovák 
bábállam. A nemzeti eszme hordozója az 
ellenállási mozgalom lett, amely — ha
zai földön és külföldön — nagy nehéz
ségek árán építette ki saját politikai 
struktúráját és ezzel egyidőben fegyve
res alakulatainak magvát is. Az ellen
állási mozgalom vezetői fokozott erőfe
szítéssel dolgoztak a küszöbön álló fegy
veres küzdelem alapvető feladatainak és 
formáinak meghatározásán. A CSKP po
litikai irányvonala összhangban volt az 
egységes és következetes antifasiszta harc 
eszméjével, melynek élén vitathatatlanul 
a Szovjetunió állt. Az aktív és fokozato
san kibontakozó közös cseh és szlovák 
fegyveres harc koncepciójának szellemé
ben törekedtek a kommunisták arra, 
hogy az ellenállás fegyveres erőit népi, 
demokratikus és antifasiszta alapokon 
szervezzék. Ennek az óriási feladatnak 
a végrehajtásáról, sikereiről és kudarcai
ról ad számot a szerző tanulmáűiyábgn 
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Pavel Drêka és Vlastimil Vávra: „Kle
ment Gottwald katonapolitikai hagyaté
káról" írt tanulmányában (5. szám, 33— 
42. o.). Az 1948 februárja utáni időszak
ban érvényesített irányvonal tartalmát 
véve alapul, visszatekint Gottwald egész 
katonapolitikai munkásságára, amelyet a 
Komintern elnökségének tagjaként, majd 
a moszkvai emigrációban, végül az or
szág felszabadulása utáni években foly
tatott. Gottwald szerzője és szervezője 
volt a CSKP katonapolitikáját tükröző 
számos okmánynak és az azokban sze
replő elvek megvalósításának. Az ő ér
deme, hogy a párt különös figyelmet 
fordított olyan kérdésekre, mint a köz
társaság védelme a fasizmus fenyegeté
sével szemben, a nemzeti szabadság ki
vívásáért folyó küzdelem szervezése és 
összefogása, a csehszlovák államrend fel
építése új és demokratikus alapokon, biz
tonsági rendszerének és védelmének ki
építése, szoros szövetségben ,és együtt
működésben a Szovjetunióval. A felsza
badulás utáni években a párt katonapo
litikájában előtérbe került az új népihad
sereg szervezése, a honvédelmi rendszer 
fejlesztése, valamint az ország biztonsá
gának további erősítése a testvéri népi 
demokratikus országokkal kötött egyez
mények révén, majd a Varsói Szerződés 
szervezetének keretein belül. 

Mint alkotó gondolkodó, taktikus és 
stratéga, Gottwald mesterien alkalmazta 
a nemzetközi forradalmi mozgalom, de 
elsősorban a szovjet kommunisták ta
pasztalatait a kommunista párt általános 
politikai és ezen belül katonapolitikai 
irányvonalának (kidolgozásában és valóra 
váltásában. Kimagasló érdeme volt a 
Kassai Kormányprogram kidolgozásában, 
amely alapot jelentett a népi demok
ratikus állam védelmi képességének és 
biztonságának megalapozásához és fej
lesztéséhez, valamint a Csehszlovák Nép
hadsereg építéséhez — a szovjet Vörös 
Hadsereg mintájára. Mindenkor érvénye
sítette a párt vezető szerepét a hadsereg
ben, az osztályalapon álló káderpolitikát, 
a hadsereg és a nép egységének, valamint 
a proletár internacionalizmusnak az elveit. 
Tevékenységével nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a CSKP IX. kongresszusán 
elfogadott katonapolitikai irányelvek az 
életben megvalósuljanak. 

A Csehszlovák Néphadsereg építésével 
foglalkozik. Jifi Krupička: „Szovjet ta
pasztalatok érvényesítése a CSNH sza
bályzataiban és segédleteiben az 1950— 
60-as években" c. tanulmányában (3. 
szám, 93—102. o.). A CSKP IX. kong
resszusa 1949-ben meghatározta, hogy a 
néphadsereg parancsnoki kádereinek, a 
szocialista típusú hadsereg teljes szemé

lyi állományának katonai szakkiképzését 
a szovjet hadtudomány és hadművészet 
alapjaira kell építeni, amely a marxiz
mus—leninizmus tanításaiból indul ki és 
a második világháborúban szerzett gaz
dag tapasztalatokra támaszkodik. A szov
jet hadsereg tapasztalatainak adaptálása 
és a burzsoá csehszlovák katonai doktrí
na felújítása elleni harc fontos része volt 
a párt katonapolitikájának a hadsereg 
szocialista arculatának kialakítása terén. 
A szovjet hadsereg mintájára alapozó 
hadseregépítési elv annyit jelentett, hogy 
az ország korszerű, a fegyveres harc meg
vívására a modern hadművészeti elvek 
és fejlett haditechnikai eszközök alkal
mazása révén bármely körülmények kö
zött képes hadsereggel rendelkezzék. 

A katonai vezetés ennek érdekében 
tapasztalt tanácsadókat kért a Szovjet
uniótól, a katonai kádereket szovjet ka
tonai tanintézetekben készítették fel. A 
segítés egyik fontos formája volt az új 
elméleti és gyakorlati tapasztalatok át
adása a szabályzatok, előírások és segéd
letek révén. Az első lépések közé tarto
zott a szovjet Szolgálati Szabályzat teljes 
átvétele, majd ezt követte a Harcászati 
Szabályzat és a különböző Harcszabály
zatok, fegyvernemi utasítások és segéd
letek bevezetése. Ebben az időszakban 
definitív módon elvetették a „sajátosan 
csehszlovák" katonai előírások kidolgo
zását és a szovjet szabályzatokat változ
tatás nélkül vették át. 

A csehszlovák hadsereg sajátos körül
ményeit figyelembe vevő és a hazai tu
dományos munkára, a csapatok gyakor
lati tapasztalataira épülő szabályzatok 
kidolgozása és bevezetése lényegében 
1957-től folyt olyan meggondolással, 
hogy a szovjet hadtudomány és hadmű
vészet vívmányait a Varsói Szerződésben 
tömörült /minden egyes hadseregnek a 
saját specifikus helyzetére és feladataira 
kell adaptálnia. Ugyanakkor a szabályza
toknak és előírásoknak teljes mértékben 
biztosítaniok kell a szövetséges hadsere
gek egységes elvek alapján történő 
együttműködését és a tömegpusztító 
fegyverek alkalmazásának körülményei 
közötti koalíciós hadviselés megvalósítá
sát. 

A Csehszlovák Néphadsereg szervezé
sének és kiképzésének korszerűsége még 
inkább megerősödött az 1959—60-as 
években, amikor a CSKP XI. kongresz-
szusának határozatai szellemében, a leg
újabb szovjet ka ton ai-elméleti tapaszta
latokkal teljes összhangban, új szolgála
ti és harcászati szabályzatok kerültek 
rendszeresítésre, amelyek -már egészük
ben a korszerű fegyveres erőknek ko
runk háborúira való mindenoldalú felké-
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szíitése követelményeit vették figye
lembe. 

A CSNH történetének központi kuta
tási programjában jelentős helyet kapott 
a szolgálati ágak fejlődésének feltárása. 
Ehhez kapcsolódik Jifi Bilek: „A CSNH 
hadtápjának ,és szolgálati ágainak szer
vezeti fejlesztése az 1948—50-es években" 
című tanulmánya. (4. szám, 59—78. o.). 
Az új, szocialista típusú hadsereg építé
sének ebben az igen felelősségteljes idő
szakában fő feladatként jelentkezett — 
a hadsereg jellegének és küldetésének 
alapvető .megváltoztatása mellett — a ka
tonai szervezeti rendszer és az ország 
katonai-hadászati helyzete közötti össz-
Ihang megteremtése, a hadviselési eszkö
zök korszerűsítése, az egyes haderő- és 
fegyvernemek arányos fejlesztésének biz
tosítása. 

A hadsereg szocialista jellegének kiala
kítása 'megkövetelte a hadsereg személyi 
állományáról való gondoskodás, a felsze
relés és ruházat, az étkeztetés és elhe
lyezés, az egészségügyi ellátás magasabb 
színvonalra emelését. A fokozott felada
tok teljesítésében jelentős szerepet ját
szott a CSNH hadtápszolgálata, amelynek 
gondos megszervezése és munkakörül
ményeinek megteremtése nélkül elkép
zelhetetlen lett volna a hadsereg hadra

foghatóságának és állandó harckészült
ségének biztosítása. 

A hadtáp egészének és egyes szolgálati 
ágainak fejlesztésében, a korszerű had
tápvezetés biztosításában, központi, had
műveleti és csapathadtáp-szerveinek ki
alakításában 1950 jelentett fordulópon
tot, amikor a CSNH békeszervezésének 
átalakítása során nagy változásokon ment 
át az egész hadtápszolgálat és egyes 
szolgálati ágai is. A korszerűsítések zö
me szovjet mintára és szovjet tapaszta
latok alapján ment végbe. A szerző ezt 
a fejlesztési folyamatot részletesen is
merteti és megállapítja, hogy a korsze
rűsítés egyes elemei nem mindenkor vol
tak célszerűek, esetenként nem is került 
sor a tervezett változtatások teljes vég
rehajtására, mégis, az 1948—50-es évek 
megteremtették a szükséges alapokat a 
korszerű hadügy követelményeinek meg
felelő anyagi biztosítási rendszer későbbi 
kialakításához. Ez a fejlesztési időszak 
ugyanakkor jelentősen hozzájárult a 
CSKP IX. kongresszusán elfogadott ka
tonapolitikai irányelvekben szereplő fő 
feladat teljesítéséhez, a szocialista típusú •» 
hadsereg kiépítéséhez, amely a lehető 
legrövidebb idő alatt képes honvédelmi 
és internacionalista feladatainak, külde
tésének teljesítésére. 

Nádor Tibor 


