
ráról, összehasonlítja a különböző repü
lőgéptípusokat — sajnos nem mindig 
konkrét adatok, mutatók feltüntetésével. 

Aránytalanul keveset foglalkozik a Tá
vol-Kelet légiháborújának az ismertetésé
vel, a nyugati front eseményeire is több 
figyelmet szentelhetett volna a szerző. Ez 
azzal magyarázható egyébként, hogy fő
leg német focrrásokat használt, bár a leg
jelentősebb szovjet és nyugati anyagokat 
is kézbe vette. 

A munka továt>bi részében Groehler a 
második világháború utáni időszak „légi 
eseményeire" is kitér. Részletesen foglal
kozik a koreai, a vietnami háborúk légi
harcaival, de vázlatos képet ad az arab— 
izraeli háborúk légi küzdelmeiről is. Rö
vid kitérőként — maga is így nevezi — 
az Egyesült Államok repülőgépiparát mu
tatja be, amely ma már kissé a múlt
nak tekinthető. 

A rendkívül jól illusztrált könyvet — 
számos eredeti fotó, rajz, grafikon és kü
lönböző táblázat színesíti — befejezésként 
az atom- és rakétakorszak szovjet és 
amerikai légierejének a bemutatásával 
zárja. » 

Nem lehet tudni, hogy a televízióban 

Magyarországon kevéssé ismert kér
désről, a Haditengerészeti Flotta fejlődé
séről és jelenlegi helyzetéről közöl érde
kes adatokat A. Szorokin: „A tengeri 
határok védelmében" c. (1980. 7. sz. 
11—17. o.) összefoglaló írása, amely a 
flotta napja alkalmából jelent meg. 

A fiatal szovjet hadiflotta kezdettől 
fogva jelentős szerepet játszott a szovjet
hatalom ellenségeivel vívott harcban. A 
Balti Flotta hajóiról csupán 1919. október 
13. és 31. között 6500 matróz ment Pet
rograd védelmére. A fehérgárdisták el
len vívott harcban jelentős szerepet ját
szottak a Volgai, Északi-Dvinai, Asztra-
hányi-Káspi, valamint a Dnyeperi Flot
tilla tengerészei is. 

A polgárháború befejezése után, 1921 
márciusában a párt X. kongresszusa ha
tározatot fogadott el a Haditengerészeti 
Flotta helyreállításáról és fejlesztéséről. 
1921-ben 1200 kommunista tengerészt 
irányítottak vissza az állami hivatalok
ból és a hadseregből a flottához. A szor-

a közelmúltban bemutatott, a repülés, a. 
légi háborúk történetével foglalkozó 
filmsorozatok ösztönözték-e a Zrínyi Ka
tonai Könyv- és Lapkiadót, hogy magya
rul hozzáférhetővé tegye az NDK-beli 
hadtörténész, Olaf Groehler könyvét. 
Mindenesetre olvasmányos könyvet nyúj
tott át a repülés iránt érdeklődő olva
sóknak. Jóllehet, ez a könyv sem mentes 
a kisebb-nagyobb hibáktól. Pl. a két vi
lágháború közti Etiópiát (Abesszínia) 
Afrika utolsó és egyetlen független o r 
szágának tartja a szerző, a korábban 
már említett repülőgép összehasonlítások 
ellentmondásossága, Japán feltétel nél 
küli megadásának időpontja nem egészen 
pontos stb., melyek egy része gondosabb 
szerkesztéssel kiküszöbölhető lett volna. 
Azonban a szerző eredeti célkitűzését, 
melyet a magyar kiadáshoz írt előszó
ban így fogalmazott meg, miszerint az a 
szándék vezette, „ . . . hogy ha nem is tel
jesen részletes, de összefüggő, általános 
áttekintést kapjon az olvasó a légi had
viselés, a repülőharcászat és a repülés
technika fejlődésének főbb irányzatairól 
és kölcsönhatásairól" — elérte! 

Szakoly Sándor 

gos munka eredményeként a Balti és a 
Fekete-tengeri Flotta már 1928-ban jól 
szervezett katonai erőt képviselt. Jelen
tősen előrehaladt a Káspi és Amuri 
Flottilla hajóinak helyreállítása is. 

A flotta harcképességét először a kínai 
militaristák által provokált incidensek 
tették próbára 1929-ben, amikor a Távol
keleti Különleges Hadsereg és az Amuri 
Flottilla megsemmisítő csapást mért az 
agresszorokra. 

Az első ötéves tervek megerősítették az 
ország gazdasági és védelmi erejét, le 
hetővé tették a követelményeknek meg
felelő flotta építésének elkezdését. 1932-
ben hozták létre a Csendes-óceáni, 1933-
ban pedig az Északi Flottát. 

A Honvédő Háború kezdetekor a Hadi
tengerészeti Flotta a következőkből állt r 
3 sorhajó, 7 könnyűcirkáló, 54 torpedó
romboló, 22 őrhajó, 80 aknakereső hajó, 
287 torpedónaszád, 212 tengeralattjáró,, 
több mint 2500 repülőgép, a parti tüzér
ség 260 ütege. 

VOENNO—ISZTORICSESZKIJ ZSURNAL 
(Szovjetunió) 

1980. 7—12. szám 
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A fasiszta Németország váratlan táma
dása nem tette lehetővé a flottaépítési 
program befejezését. Nem sikerült azon
ban megvalósítani a németeknek azt a 
tervét sem, hogy a háború kezdetekor 
váratlanul súlyos csapást mérjenek a 
flottára és mágneses aknák telepítésével 
megakadályozzák a tengerre való kifu
tást. A balti tengerészek pl. lehetetlen
nek tűnő feladatot oldottak meg, amikor 
elaknásított vizeken, az ellenség légiere
jének és tüzérségi tüzének hatókörében 
Tallinból Kronstadtba vitték flottájukat. 
Ezzel jelentősen megerősítették Lenin
grád védelmét. A balti repülők először 
mértek csapást Berlinre 1941. augusz
tusában. Kronstadt az egész háború alatt 
Leningrád pajzsának szerepét játszotta. 

A szovjet—német arcvonal déli szár
nyát megbízhatóan zárta le a Fekete
tengeri Flotta. A tengerészek képezték az 
egyik fő erejét Odessza, Szevasztopol, 
Keres és Novorosszijszk védelmének. A 
fasiszták csupán a Szevasztopolért és 
környékéért folytatott harcokban kb. 300 
ezer halottat és sebesültet vesztettek. 

A távoli Északon az Északi Flotta mat
rózai a Karéliai Front csapataival együtt 
megakadályozták azt, hogy az ellenség 
elfoglalja a Kola-félszigetet és Mur
manszk jégmentes kikötőjét; támadták 
az ellenség közlekedési vonalait és véd
ték a szövetséges konvojokat. 

A sztálingrádi csatában részt vett a 
Volgai Flottilla, valamint más flották és 
flottillák kb. 100 ezer tengerésze. 

A szárazföldi csapatoknak komoly se
gítséget nyújtott az Azovi, Fehér-tenge
ri, Káspi, Ladogai, Onyegai és a Csud-
tavi Flottilla. A Dunai Flottilla matrózai 
részt vettek Románia, Bulgária, Jugo
szlávia, Magyarország, Csehszlovákia és 
Ausztria, felszabadításában. A Dnyeperi 
Flottilla a háborút Berlinben fejezte be. 

1945-ben a Csendes-óceáni Flotta és az 
Amuri Flottilla részt vett a Kvantung-
hadsereg szétzúzásában, a koreai és a 
kínai nép felszabadításában, Dél-Szaha-
lin és a Kurili-szigetek megtisztításában. 

A háború alatt a Haditengerészeti Flot
ta elsüllyesztette az ellenség 1300 hadi 
és segédhajóját, több mint 1400 szállító
hajóját. A flottáknak és flottilláknak 
csaknem félmillió tengerészét irányítot
ták át a szárazföldi csapatokhoz. Több 
mint 600-an kapták meg a Szovjetunió 
Hőse kitüntetést, beten kétszer is. 

A második világháború utáni időszak
ban az 50-es években kezdődött meg az 
új védelmi követelményeknek megfelelő 
flotta, többek közt a nagyerejű óceáni 
flotta létrehozása. Ekkor a Szovjetunió 
már komoly sikereket ért el a rakéták, 
az atomenergia és a rádióelektronika fej
lesztése terén, ami lehetővé tette elvileg 

új hadihajók, fegyverrendszerek kialakí
tását. 

Ebben az időben a rakétákkal felsze
relt atomtengeralattjárók és a rakéták
kal felszerelt repülőgépek váltak a flot
ta fő ütőerejévé. Hogy ezek a tenger
alattjárók mennyi ideig tartózkodjanak 
az óceánok mélyén, vagy meddig halad
janak nagy sebességgel a víz alatt, azt 
már nem a tárolható hajtóanyag meny-
nyisége határozta meg, hanem a legény
ség fizikai teljesítőképessége. Ezek a ten
geralattjárók nagy hatótávolságú raké
tákkal, atomtöltetű, önirányítós torpe
dókkal, modern célkereső eszközökkel, 
rádióelektronikus szerkezetekkel vannak 
felszerelve, képesek nagy távolságra le
vő tengeri, parti és a szárazföld belse
jében levő célpontokat megbízhatóan 
megsemmisíteni. 

1966 februárjában—márciusában szov
jet atomtengeralattjárók először hajtot
tak végre csoportos földkörüli utazást víz 
alatt, aminek folyamán kb. 25 ezer mér
földet tettek meg. 

A tengerészeti légierők kötelékébe 
nagy hatósugarú, minden időjárási kö
rülmények között alkalmazható repülő
gépek tartoznak, amelyek hagyományos 
és atomtöltetű rakétákkal vannak felsze
relve. Ezek képesek csapásokat mérni 
az ellenség nagy, gyorsan mozgó fel
színi hajócsoportjaira a legtávolabbi ten
gereken és óceánokon, valamint az el
lenség kikötőire és haditengerészeti tá
maszpontjaira. A haditengerészet ren
delkezik korszerűen felszerelt repülőgé
pekkel és helikopterekkel a tengeralatt
járók leküzdéséhez is. 

Jelentősen megnőtt a felszíni hajók 
ütő- és tűzereje is. A „Moszkva" típusú 
tengeralattjáró-elhárító cirkálók igen 
mozgékonyak, a fedélzetükön helikopte
reket, a tengeralattjáró-elhárítás más 
modern eszközeit és irányítható légel
hárító rakétákat hordoznak. A „Kijev" 
típusú tengeralattjáró-elhárító cirkálók 
szintén új harci technikával, többek közt 
lökhajtásos repülőgépekkel vannak fel
szerelve. Megjelentek teljesen új hajótí
pusok is, pl. speciális szárnyas deszant-
hajók stb. A légpárnás hajók képesek 
mozogni a sekély vízen, kimenni a part
ra és visszamenni a vízbe. 

Visszaállították új technikával felsze
relve a Honvédő Háborúban dicsőséget 
szerzett tengerészgyalogságot is. 

A flotta fő erejét azonban az emberek 
képezik. A magasan fejlett technika 
jól képzett személyi állományt követel. 
Csaknem az összes tisztek rendelkeznek 
felsőfokú iskolai végzettséggel. Az al
tisztek és matrózok 90%-ának van közép
iskolai vagy technikumi végzettsége. 
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A folyóirat 8. száma közli L. Beszkrov-
nij: „A küli'kovói csata (1380)" c. meg
emlékezését a csata 600. évfordulója al
kalmából. (1980. 8. sz. 17—24. o.) Ez a 
csata fordulópontot jelentett annak a 
harcnak a történetében, amelyet Orosz
ország vívott a mongol—tatár elnyomás 
ellen, valamint annak a harcnak a törté
netében, amely Moszkva vezetésével folyt 
az egységes orosz állam létrehozásáért. 
Később ez a csata a külföldi területrablók 
ellen folytatott össznépi harc szimbó
lumává vált. 

A XIII. század első felében a hatal
mas mongol—tatár hordák Batu kán ve
zetésével rázúdultak az orosz földekre. 
ö t év alatt (1236-tól 1241-ig) elfoglalták 
és kegyetlenül elpusztították a Volgától 
a Kárpátokig terjedő hatalmas területet. 
A következő években sikerült tönkreten
niük Lengyelországot, Magyarországot és 
egyes balkáni országokat. 

Az orosz földök gyors elfoglalását elő
segítette a feudális széttagoltság. A va
laha erős Kijevi-Oroszország helyén a 
XIII. század 30-as éveire csaknem negy
ven részfejedelemség jött létre. A köz
tük levő állandó viszálykodás miatt kép
telenek voltak együttesen fellépni a kül
ső ellenséggel szemben. Miután egyen
ként szétverték őket, kénytelenek voltak 
elismerni az Aranyhorda fennhatóságát, 
és az orosz nép hosszú időre súlyos és 
megalázó mongol—tatár iga alá került. 

A Horda helytartói és adószedői ellen 
gyakran törtek ki felkelések. A XIV. 
században az orosz földek több, a Hor
dának alávetett nagyfejedelemségre 
oszoltak, mint pl. Moszkvai, Tveri, Rja-
zanyi, Nyizsegorodi. Novgorodban és 
Pszkovban feudális köztársaság volt. 
Oroszország feje a vlagyimiri nagyfeje
delem volt, a Horda megbízása alapján. 
Ezért a vlagyimiri posztért állandó harc 
folyt a fejedelmek között, A kánok tá
mogatták ezt a harcot, hogy megaka
dályozzák az összefogást. 

Az orosz földek egyesítésének történel
mi feladata a moszkvai fejedelemségnek 
jutott osztályrészül, amely vezető helyet 
foglalt el a földművelés, az ipar és a ke
reskedelem terén. Moszkva legnagyobb 
politikai hatalmát Dmitrij Ivánovics fe
jedelem alatt (1359—1389) érte el, aki 
szövetséget szervezett az északnyugati 
fejedelemségekből, fontos intézkedéseket 
hajtott végre az államirányítás és a had
ügy központosítása terén. 

Szarajban, a Horda fővárosában, aggo
dalommal figyelték Moszkva erősödését. 
Mikor látták, hogy a fejedelmek egymás 
ellen való uszítása nem hozza meg a várt 
eredményt, Mama j , az Aranyhorda ve
zére úgy határozott, hogy előbb csapá
sokat mér az egyes fejedelemségekre, 

majd megismétli Batu támadását egész 
Oroszország ellen. 

A Horda csapatai 1377-ben Nyizsnij 
Novgorod ellen indultak, szétrombolták 
és felégették. A következő évben sokkal 
nagyobb erőkkel Moszkva ellen támad
tak. Amikor Dmitrij tudomást szerzett 
erről, bátran eléjük sietett és a Vozse 
folyónál (az Oka mellékfolyója) meg
verte a tatárokat. 

Ez a vereség arra ösztönözte a Hor
dát, hogy szövetséget hozzon létre Lit
vániával Moszkva ellen. Mamaj nyomá
sára a szövetséghez csatlakozott Oleg 
rjazányi fejedelem is, aki saját érdekeit 
az összorosz érdekek fölé helyezte. Attól 
függetlenül, hogy a Hordát ekkorra már 
meggyengítették a belső harcok és kezd
tek megmutatkozni a bomlás jelei, Ma
máinak sikerült hatalmas, 150 ezer fős 
hadsereget összegyűjtenie. Ehhez jöttek 
még a szövetségesek. 

A támadás hírére Dmitrij Moszkvában 
összehívta a bojárok tanácsát és nép
felkelést hirdetett. 1380 augusztusának 
közepére megérkeztek a fejedelmek se
regeikkel és a bojárok a népfelkelő csa
patokkal. Jöttek ukrán és belorusz csa
patok is. A források Dmitrij csapatai
nak számát nagyon eltérően, 150 ezertől 
453 ezerig határozzák meg. Valószínű, 
hogy Moszkva kb. 100 ezer embert tu
dott kiállítani. 

A Kolomnánál gyülekezett moszkvai 
csapatok tíznapos menetet hajtottak vég
re és szeptember 6-án elérték a Dont, 
Szeptember 8-án reggél hidakon és gáz
lókon átkeltek a Donon, a kulikovói me
zőre (Tulai terület). Mamaj t meglepte, 
hogy az oroszok hajlandók harcba bo
csátkozni, és úgy döntött, hogy nem 
várja meg a litvánokat. Ezek különben 
is ingadoztak, és nem nagyon siettek, 
mert a soraikban levő ukrán és belorusz 
csapatok nem nagyon akartak harcolni 
az egyesült orosz seregek ellen. 

A kulikovói mezőn 1380. szeptember 
8-án zajlott le a történelmi csata. Előt
te két vitéz, Peres zvet és Temir-Murza 
vívott párviadalt, ám mindketten életü
ket vesztették. 

A harc három szakaszban zajlott le. 
Az első szakaszban az orosz és a tatár 
elcsiapa'tok harcoltak. Az orosz élcsapat 
pusztulása után az ellenség az orosz csa
patok közepének rohant és három órán 
át próbálta áttörni. Ez azonban nem si
került. Ezzel egyidejűleg Mamaj lovas
sága megtámadta a két szárnyat. A bal
szárnyon csaknem az összes vezérek el
estek, és a szárny hátrálni kezdett. A ta
tárok úgy vélték, hogy megverték az 
oroszokat, de már nem volt tartalékuk, 
hogy kifejlesszék a sikert. Amikor azzal 
voltak elfoglalva, hogy a közép hátába 
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kerüljenek, az elrejtett orosz tartalékok 
hátba támadták őket. A tatárok nem tud
tak ellenállni az orosz nehézlovasság ro
hamának. Ekkor az egész orosz sereg tá
madásba ment át, a tatár csapatok pe
dig menekülni kezdtek. így végződött 
a csata harmadik szakasza. 

Mindkét fél hatalmas veszteségeket 
szenvedett Az orosz seregből 40 ezren 
maradtak életben, a tatárok még több 
embert vesztettek. 

A litván csapatok, amelyek az ütközet 
napján 1 napi járásra voltak, szintén el
menekültek. 

Moszkva 1380. október 1-én ünnepé
lyesen fogadta a győzteseket, az élükön 
Dmitrij Ivánovics herceggel, aki a győ
zelem emlékére a Donszkoj nevet kapta. 

A győzelem nagy lökést adott a feje
delemségek egyesülési folyamatának, nö
velte Moszkva súlyát. Az Aranyhorda az 
elszenvedett súlyos csapást már nem 
tudta kiheverni, nem volt képes vissza
állítani korábbi hatalmát és fokozatosan 
hanyatlani kezdett. Bár Oroszország füg
gősége még egy egész évszázadig fenn
maradt, a Horda alapjai már alá voltak 
ásva. 

M. Kozlov: „A csapatok átcsoportosí
tása a háború menetében" c. tanulmá
nya (1980. 9. sz. 10—17. o.) összegzi a más
fél év alatt közölt, a téma részkérdései
vel foglalkozó cikkek legfontosabb mon
danivalóit. A háború alatt az átcsoporto
sítás a parancsnokságok, törzsek és csa
piatok egyik legfontosabb tevékenysége 
volt. Akkor hajtották végre, amikor az 
erőfeszítéseket át kellett tenni egyik 
irányból a másikba, meg kellett változ
tatni a csoportosítások összetételét, vagy 
létre kellett hozni azokat. 

Az átcsoportosítás legfontosabb köve
telménye mindig az volt, hogy a csapa
tok időben, a teljes harcképességet meg
őrizve érkezzenek meg a kijelölt kör
zetbe. 

A hadászati átcsoportosítás a Legfel
sőbb Főparancsnokság Főhadiszállásának 
és Vezérkarának az előjoga volt. Ezek 
valósították meg az általános vezetést 
és az ellenőrzést. A fő szerepet itt a 
hadászati tartalékok játszották, amelye
ket a hátországból a hadszínterekre, 
egyik főirány katonai körzeteiből a má
sikba irányítottak. Így pl. a fasiszta „vil
lámháború" tervének szétzúzására, a ha
dászati arcvonal helyreállítására, a ha
dászati kezdeményezés megszerzésére és 
megtartására a Főhadiszállás tartalékai
ból 1941 és 1945 között a szovjet—német 
arcvonalra irányítottak (figyelembe vé
ve azt is, hogy egyes csapatokat több
ször is átcsoportosítottak) 94 hadsereg
vezetést, 98 harckocsi- és gépesített had

testet, 938 dandárt (lövész — 141, harc
kocsi — 305, tüzérség és aknavető — 492), 
918 önálló ezredet (harckocsi — 432, tü
zér és aknavető — 486). Harci létszámát 
tekintve ez kb. 15—18 teljes frontnak 
felel meg. 

A Főhadiszállás tartalékátcsoportosítá
sainak 40%-a a háború első időszakára 
esik. Olyan körülmények között, amikor 
az ellenségé volt a hadászati kezdemé
nyezés és a légiuralom, a Főhadiszállás 
a tartalékokat a hátországból, 350—400 
km távolságról irányította a hadrakelt 
seregbe. Az ellenség légierejének állandó 
tevékenysége miatt az arcvonallal pár
huzamos átcsoportosítás korlátozott volt. 
A szállítás főként vasúton történt, kisebb 
távolságokra gyalogmenet volt az alap
vető módszer. 

A háború második és harmadik sza
kaszában már jobbak voltak a feltéte
lek az átcsoportosításhoz. A tartalékokat 
itt már főként a harcból kivont egysé
gek képezték, amelyeket úgy helyeztek 
el, hogy szükség esetén minimális idő 
alatt át lehessen őket csoportosítani. A 
hadászati támadó hadműveletek mére
teinek megnövekedésével megnőttek a 
hadszíntenek közötti és hadszíntereken 
belüli átcsoportosítások méretei is. Pél
daként megemlítendő, hogy 1945. április 
4. és 18. között át kellett csoportosítani 
a 2. Belorusz Front csaknem összes csa
patait a kelet-pomerániai irányból a 
berlini irányba (300—350 km). Ebben 5 
összfegyvernemi, 1 harckocsi- és 1 légi
hadsereg, 3 harckocsi-, 1 gépesített és 
1 lovashadtest, nagymennyiségű tüzér
ség vett részt. Az átcsoportosítás kombi
nált módszerrel történt, gépkocsikon 
(1200 db) és vonaton. A front arcvonala 
180 fokkal fordult el. 

Példa nélküli a távol-keleti hadszíntér
re történt átcsoportosítás 1945 májusa és 
augusztus 8. között. A távolság 9—12 
ezer km volt. Át kellett szállítani 2 
front-, 4 hadsereg- és 19 hadtestvéze-
tést, 100 egységet, valamint más erőket 
és eszközöket. Ezek a következők vol
tak: 403 355 ember, 2119 harckocsi és ro
hamlöveg, 7137 löveg és aknavető, 17 374 
tehergépkocsi. A háború alatt először 
nagy légiegységeket telepítettek át: 2 
bombázó hadtestet (4 ho.) és 2 szállító-
légihadosztályt. 

A hadműveleti átcsoportosítások a 
front (hadsereg) hadműveletek részét 
képezték. Ezek a formák és módszerek 
sokaságával gazdagították a szovjet had
művészetet. A titokban, az ellenség szá
mára teljesen váratlanul végrehajtott 
manőverként meg lehet említeni azt az 
átcsoportosítást, amelyet az 1. Balti Front 
csapatai hajtottak végre a rigai irányból 
a memeli irányba a memeli hadművelet 
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előkészítése idején, 1944. október 5. és 
22. között. Hat nap alatt a front jobbszár
nyáról a balszárnyára, 80—240 km tá
volságra mentek át a frontnak csaknem 
az összes csapatai: 4 összfegyvernemi 
hadsereg, az 5. gárda-harckocsihadsereg, 
az 1. és a 19. harckocsi- és a 3. gépesí
tett gárdahadtest, és az egész erősítés
ként kapott tüzérség. A háború második 
és harmadik szakaszában ezeknek az át
csoportosításoknak a méretei is növe
kedtek. 

A csapatok harcászati átcsoportosítását 
a front- vagy hadseregparancsnok pa
rancsára, vagy önállóan hajtották vég
re, rendszerint gyalogmenettel. 

Bármilyen volt is az átcsoportosítás 
mérete, az egyik legbonyolultabb feladat 
volt, amely komplex tevékenységet kö
vetelt meg: elhatározás, megtervezés, 
mindenoldalú biztosítás, a csapatok, szál
lítóeszközök és útvonalak előkészítése, 
az irányítás és az ellenőrzés megszer
vezése. 

A Nagy Honvédő Háború alatt a fő
ként nagy távolságra történő átcsoporto
sítások kb. 230 ezer vonatszerelvényt 
vettek igénybe. A vasúti átcsoportosítás
nak sok előnye volt, de ugyanakkor az 
ellenség igyekezett a vasutakat megron
gálni. A ledobott bombamennyiség 
40%-a jutott a vasutakra, csomópontok
ra és vasúti műtárgyakra. Ennek ellené
re a megrongált vonalakat 5—6 óra alatt 
helyreállították. Nehezebb volt azoknak 
a vasutaknak a helyreállítása, amelyeket 
az ellenség visszavonuláskor tett tönkre. 
Itt a helyreállítás üteme (1941—43 között 

.napi 3—4 km, később napi 10—12 km.) 
messze elmaradt az előrenyomulás üte
métől. Később a gyors előrenyomulásnál 
a németeknek már gyakran nem volt 
idejük tönkretenni a műtárgyakat. 

A hadelmélet háború utáni fejlődésé
nek egy kérdésével foglalkozik L. Kor-
zun: „A gépkocsizó lövész és harckocsi 
alegységek védelmi harcászatának fejlő
dése a háború utáni években" c. tanul
mánya (1980. 10. sz. 34—41. o.). A szer
ző megállapítja, hogy a háború alatt 
szerzett tapasztalat nem vesztett jelen
tőségéből, mivel a 40-es évek végén a 
harci eszközök ugyanazok voltak, mint 
a háború alatt. Ennék következtében a 
harcászat fejlődése evolúciós jellegű volt. 
Ez volt a védelmi harcászat fejlődésé
nek első szakasza a háború után. (1945— 
1953). 

A szárazföldi csapatok új harci tech
nikával és fegyverekkel, mindenekelőtt 
rakéta-magfegyverekkel való ellátása mi
nőségi változásokat hozott a hadművé
szetben, közte a gépkocsizó lövész és 
harckocsi alegységek védelmi harcásza

tában is. Az 50-es évek közepén kezdő
dött a harcászat fejlődésének új sza
kasza. Az első tapasztalatokat az 1959-es 
„Gyalogsági szabályzat" és „A száraz
földi csapatok (zászlóalj — század) harc
szabályzata" foglalta össze, amelyet 
1964-ben adtak ki. A szerző azt tűzi ki 
célul, hogy összefoglalja a védelmi har
cászat fejlődésében megmutatkozó új je
lenségeket és tendenciákat. 

A katonai irodalomban a háború után 
egyre nagyobb figyelmet kezdtek szen
telni olyan kérdéséknek, mint az alegy
ségek, mindenekelőtt a zászlóalj és szá
zad önálló védelmének megszervezése és 
folytatása. Az alegységek önálló cselek
vésének szerepe a magfegyver alkalma
zásának körülményei közepette egyre 
nőtt. Jelentősen megnőtt az alegységek 
védelmével szemben támasztott követel
mények mennyisége. A gyalogság 1942-es 
harcszabályzata hangsúlyozza, hogy a vé
delem mély kell, hogy legyen, alkalmas 
a páncélosok, a tüzérség és a légierő el
leni védekezésre. A védelemnek szilárd
nak és aktívnak kell lennie, képesnek 
nemcsak arra, hogy a támadást elhárítsa, 
hanem arra is, hogy jelentős kárt okoz
zon az ellenségnek. 

Mindezek a követelmények érvényben 
maradtak a háború utáni első években 
is, bár mindegyik esetében változott a 
jelleg és a tartalom. Ennek az volt az 
oka, hogy az ún. hagyományos fegyver
zet mennyisége és minősége is változott. 
Mind nagyobb követelményeket állítot
tak a vegyvédelemmel, az atomfegyver 
megjelenésével az atomvédelemmel 
szemben. 

Igen nagy jelentőségű volt az, nogy az-
50-es évek közepétől a lövészcsapatok 
gépkocsizó lövészekké alakultak át. A 
motorvontatású tüzérség és aknavetők 
mellett jelentős mennyiségű, nagy tűz
erejű harckocsit, páncélozott szállító 
harcjárművet, rakétafegyvert, irányítha
tó reaktív páncéloselhárító fegyvert kap
tak. A gépesítés fokát jellemzi az, hogy 
míg 1939-ben 1 emberre 3 lóerő jutott, 
1960-ban a gépkocsizó lövészcsapatoknál 
ez 30 lóerőre emelkedett. 

A védelem felépítésére és a tűzrend
szer megszervezésére különösen nagy ha
tást gyakorolt a magfegyver rendszere
sítése. Ahogy fejlődtek a megsemmisítés 
eszközei, nőtt a tűztávolság, úgy nőtt a 
harcrend decentralizálása előbb a száza
dig, majd később a szakaszig és rajig 
bezárólag. • 

A védelem megszervezésénél minde
nekelőtt lényegesen megnőtt a század és 
a zászlóalj védelmi körlete. Míg a Hon
védő Háborúban a lövészzászlóalj vé
delmi körlete 2 km széles és 1,5—2 km 
mély volt, a 60-as években változatlan 
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mélység mellett a szélesség 5 km-ig 
nőtt. A századoknak 1000 m széles arc
vonalon 500 m mélységig jelölték meg 
a támpontokat a védelemhez. A századok 
védelmi pontjai között 1—1,5 km, a sza
kaszoké között pedig 300 m távolságot 
tartottak megengedhetőnek. 

A gépkocsizó lövész és harckocsi al
egységek védelmének ilyen széthúzása 
egyrészt annak a következménye, hogv 
szükségessé vált a csapatok maximálisan 
lehetséges decentralizálása arra az eset
re, ha az ellenség magfegyvert alkal
maz, másrészt jelentősen megnőtt a vé
dekező alegységek tűzereje és manőve
rező képessége. Ez lehetővé tette az 
erőkkel és eszközökkel történő manő
verezést nemcsak mélységből, hanem az 
arcvonal mentén Is. 

A zászlóalj védelmi rendszere egy lép
csőben épült, és rendszerint egy meg
erősített szakasz tartalékot képeztek. 
Igen nagy jelentőséget tulajdonítottak az 
előretolt állásoknak, hogy ezzel megté
vesszék az ellenséget, az első vonalat és 
a védelem felépítését illetően. 

A háború utáni években, különösen a 
magfegyver rendszeresítése után, a vé
delem egyik alapkérdése lett a hatékony 
tűzrendszer megszervezése. 

Az alegységek harcrendjének decentra
lizálása, a benne levő jelentős távolságok 
erősítették a védelem, s benne a tűz
rendszer körkörös jellegét. 

A védelem magfegyver-elhárító és 
páncélos-elhárító jellegének egysége 
megmutatkozott a műszaki berendezés
sel szemben támasztott követelmények 
jellegében és tartalmában is. Míg a há
ború alatt és a háború utáni első évek
ben ezeket a munkákat kézzel végezték, 
az 50-es évek végén, a 60-as évek ele
jén kezdtek megjelenni a földásó gépek, 
a fedélszerkezetek, az összeszerelhető 
műszaki építmények. Ez lehetővé tette 
a védelem műszaki felszereléséhez szük
séges idő lerövidítését. Tovább nőtt az 
aknák és robbanó szerkezetek alkalma
zása. Ezek telepítéséhez speciális akna-
rakókat, sőt helikoptereket kezdtek al
kalmazni. 

A védelem szervezésének új eleme 
lett az alegységek tömegpusztító fegyve
rektől való védelme. Ennek eléréséhez 
hozzáértőén ki kellett használni minde
nekelőtt a terep és harci technika védel
mi lehetőségeit, állandó sugár-, vegyi-
és bakteriológiai felderítést kellett vé
gezni, gyorsan fel kellett építeni a meg
felelő fedezékeket, nagyarányú sugárfer
tőzésnél idejében ki kellett vonni a sze
mélyi állományt, meg kellett szervezni 
a mentést, stb. 

A védelemnek ezek az 50-es évek vé

gén, 60-as évek elején kialakult új vo
násai a későbbiekben továbbfejlődtek. 

Az intervenció és a polgárháború be
fejezésének 60. évfordulójára jelent meg 
G. Szolonyicin: „Vrangel szétzúzása" c. 
írása (1980. 11. sz. 9—16. o.). 1920 jú
niusának végén, amikor a Vörös Had
sereg döntő jelentőségű harcokat vívott 
a lengyel intervenciósokkal, az ország 
déli részén új veszély jelent meg: H 
Krímből kitörtek Vrangel csapatai és el
foglalták Észak-Tauriát. A „krími fe
kély" Gyenyikin szétvert csapatainak és 
fehérgárdistáknak a maradványaiból jött 
létre, amelyeket hajókon szállítottak át 
Észak-Kaukázusból. Ezekből négy had
testet hoztak létre, és ezek alkották a 
„Krími orosz hadsereg" alapját. A had
sereget az antant embere, Vrangel báró 
vezette, akit az angolok szállítottak Tö
rökországból Szevasztopolba. Megkapta 
az angoloktól a Gyenyikinnek szánt köl
csönöket, Franciaország pedig bőven el
látta fegyverrel, haditechnikával, lőszer
rel. 

Az antant arra számított, hogy az 
„Orosz hadsereg" a lengyelekkel együtt 
kezdi meg a hadműveleteket, de Vran
gel politikai ellentétek miatt megtagad
ta azt, hogy Pilsudskival együtt lépjen 
fel. Amikor a Délnyugati Front csapa
tai áttörték a lengyel csapatok védel
mét, az antant utasítására 1920. június 
6-án a Krímből a szovjet csapatpk há
tába támadt Ukrajnában. Az volt a ter
ve, hogy Észak-Tauria után elfoglalja 
a Donyec-medencét, a Tamanyi-félszi-
getet, mozgósítja a doni és kubányí pa
rasztságot és kozákságot, és a lengyelek
től függetlenül támadást indít Moszkva 
ellen. 

Ebből annyit sikerült megvalósítania, 
hogy nehézségeket okozva a Délnyugati 
Front 13. hadseregének, arra kénysze
rítette a parancsnokságot, hogy a si
ker kifejlesztésére szánt tartalékok egy 
részét felhasználják. A párt hatalmas 
szervező tevékenységbe kezdett az új el
lenség ellen. Különösen nagy figyelmet 
szenteltek a lovasságnak, mert ezen a 
téren a vrangelisták fölényben voltak. 
Július közepén a Délnyugati Front pa
rancsnoksága létrehozta a 2. lovashad
sereget. 

Vrangélnek az a kísérlete, hogy betör
jön a Don vidékére és a Donyec -meden
cébe, nem sikerült. A Kubányban kiszál
lított deszantot szétzúzta a Kaukázusi 
Front. Augusztusban a Délnyugati Front 
ellentámadásba ment át azzal a céllal, 
hogy Vrangeléket elvágja a Krímtői. 
Nagy veszteségekét okoztak nekik, de 
a támadás Észak-Tauriában megrekedt. 
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Miután Vrangel elvesztette azt a re
ményt, hogy segítséget kap a kozákság
tól, egyesülni szeretett volna a lengyel 
fronttal, és igyekezett visszatartani Len
gyelországot attól, hogy békét kössön. 
Felajánlotta Franciaországnak, amely 
hivatalosan elismerte a krími rezsimet, 
hogy jelöljön ki egy közös főparancsno
kot fölé és a lengyel csapatok fölé. A 
lengyel kormány ezt elutasította, csak 
abba egyezett bele, hogy a területén 
létrehozzák az ún. „3. Orosz hadsereget" 
80 ezer emberből, és megígérte, hogy 
elősegíti az egyesülésüket az Észak-Tau-
riában levő ellenforradalmárokkal. 

A szovjet kormány a Vrangel elleni 
harcra létrehozta a Déli Frontot (szep
tember 21-én), és parancsnokául M. 
Frunzét nevezte ki. A döntő támadáshoz 
nagy erőket vontak össze, amelyekben 
700 pártsejt volt, 16 700 kommunistával. 
Eddig még egyetlen frontnak sem volt 
ilyen létszámú bolsevik magja. Míg a 
felkészülés folyt, Vrangel újabb támadást 
indított, de Frunze gyorsan átvette a 
kezdeményezést. Mikor a lengyel front
ról megérkezett Sz. Bugyonnij 1. lovas -
hadserege, október 28-án ellentámadásba 
ment át. A Vörös Hadsereg szétverte a 
vrangelistákat Észak-Tauriábain. A leg-
harcképesebb alakulatok is csak nagy 
veszteségek árán tudtak kitörni a bekerí
tésből és bemenekülni a félsziget meg
erődített bejárói mögé. Vrangel feltéte
lezte, hogy a krími erődítmények ostroma 
sok időt fog követelni, ezért megkezdte 
csapatai átcsoportosítását. A Vörös Had
sereg azonban november 7-én ímegkezdte 
a támadást, és tíz nap alatt teljesen fel
számolta Vrangel hadseregét. A hadsereg 
maradványai francia hajókon Törökor
szágba menekültek. 

A cikk befejező részében a szerző a 
perekop-csongari hadműveletet ismerteti 
részletesen. A szovjet csapatok itt először 
küzdöttek le hatalmas erődítményrend
szert, amelyek lezárták a félsziget bejá
ratait, és .amelyeket angol, valamint fran
cia mérnökök közreműködésével emeltek. 

Krím védelmére Vrangel a következő 
erőket összpontosította: 41 ezer szurony 
és kard, 213 löveg, 1663 géppuska, 45 tank 
és páncélautó, 14 páncélvonat, 42 repülő
gép. A szárazföldi csapatokat 20 hadihajó 
támogatta. 

A Déli Front erői a következőkből áll
tak: 146,4 ezer szurony, 40,2 ezer kard, 
985 löveg, 4435 géppuska, 57 páncélautó, 
17 páncélvonat, 45 repülőgép. Támogatta 
őket az Azo<vi Flottilla 40 hajója. 

Az áttörés gyors kifejlesztéséhez a csa
patok felépítését mélyen tagolták. Az első 
lépcsőben erős csapásmérő csoportokat 
hoztak létre. Jól volt .megszervezve a tü
zérségi és műszaki támogatás. A repülő

gépek fényképeket készítettek az erődít
ményekről és bombázták az összekötő 
vonalakat. 

Az áttörés után Frunze bevetette a má
sodik lépcsőt. A 2. és az 1. lovashadsereg, 
valamint a 3. lovashadtest betört a fél
sziget belsejébe és üldözte a menekülő 
ellenséget. 

Befejezésként még megemlítjük K. 
Kazakov: „A tüzérség harci alkalmazása 
a védelem áttöréséhez a bobrujszki had
műveletben" (1980. 12. sz. 18—24. o.) c. 
tanulmányát. A német csapatok szétveré
sében Belorusziában négy front vett részt. 
A szerző a tanulmányában az 1. Belorusz 
Front eseményeivel foglalkozik. A többi 
frontokhoz viszonyítva ez a front rendel
kezett a legerősebb tüzérségi csoportosí
tással, az alkalmazásban pedig bizonyos 
sajátos vonások mutatkoztak meg. 

Mivel a megfelelő technikai eszközök 
rendelkezésre álltak, a hadművelet elő
készítése idején az ellenség védelmi rend
szerének elég pontos felderítése megtör
tént, a tüzértörzsek megkapták azokat az 
adatokat, amelyek nélkül nem lehetséges 
a tüzérségi tűz megtervezése. A tüzérség
nél feltöltötték a személyi állományt, a 
fegyverzetet, a vontató eszközöket, a mű
szaki eszközöket. Bizonyos nehézséget je
lentett a vonaton érkező egységek eljut
tatása a harci övezetbe. A front öveze
tébe el kellett juttatni 36 tüzér- és akna
vető ezredet, amelyek a Főhadiszállás 
tartalékából vasúton érkeztek. Ezenkívül 
a front tartalékából a front jobbszárnyá
nak hadrendjébe kellett irányítani 60 ez
redet. A front balszárnyáról 4 egységet 
átirányítottak a csapásmérő csapathoz. 

Rövid idő alatt, 1944. június 14. és 19. 
között a front tüzértörzsének 67 vonat
szerelvényt kellett fogadnia, és 'meg kel
lett szerveznie a kirakodást a fronthoz 
legközelebb levő 6 állomáson. Ugyanide 
érkezett sok szerelvény harckocsikkal, lö-
véiszala'kulatokkal, lőszerrel, üzemanyag
gal és más fontos anyaggal. A vasút nem 
bírta ezt a terhelést és ez azzal fenyege
tett, hogy csúsznak az időpontokkal. Ügy 
döntöttek, hogy egyes szerelvényeket, 
amelyek a mozgékonyabb ezredeket és 
dandárokat hozták, távolabbi, 130—200 
km-re levő állomásokon rakodnak ki. Azt 
azonban nem lehetett tudni, hogy melyek 
ezek a szerelvények. Ezeket a kérdéseket 
a törzs kiküldött tisztjeinek a helyszínen 
kellett eldönteniük. Ez viszont az üzem-
anyagellátásnál okozott problémát, mert 
ezek az egységek rövidebb menetekre 
számítottak és nem volt elég üzemanya
guk. Végül ezeket a problémákat is si
került megoldani. 

A hadművelet kezdetére a front jobb-
szárnyának négy hadseregében igen je -
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lentős tüzércsoportot hoztak létre, amely 
9005 löveggel és aknavetővel (a légvéde
lem nélkül) és 749 reaktív tüzérségi áll
ványzattal (kilövőkerettel) rendelkezett. 
Ebben a hadműveletben nagyabb méretű 
volt a tüzérség összpontosított alkalma
zása a főirányokban, mint korábban bár
mikor. A 3. hadsereg a Főhadiszállás tar
talékából kiadott tüzérség több mint 
80%-át, a 28. hadsereg több mint 90%-át, 
a 48. és 65. hadsereg 100%-át összponto
sította a főcsapás irányában. A csapás
mérő csoportok csapattüzérségével együtt 
az áttörés szakaszain tevékenykedett az 
egész tüzérség 70—80%-a. A támadási 
szakaszokon álló hadosztályok övezetében 
8—12 tüzér- és aknavető ezred állt, vagyis 
3—4-szer több, mint a lövészezredek szá
ma. 

A tüzérségnek a támadás főirányában 
való ilyen összpontosítása azt eredmé
nyezte, hogy az áttörés szakaszain 207— 
225 löveg és aknavető jutott egy arcvonal
kilométerre. 

A hadművelet előkészítése idején nagy 
jelentőséget tulajdonítottak a tüzérségi 
biztosítás megszervezésének. A törzsek 
különös gondossággal tervezték meg a tü
zérségi támadás három szakaszát, és a 
gyorsan mozgó alakulatok áttörésbe való 
bevitelének tüzérségi biztosítását. A tü
zérségi előkészítés idejét 2 óra 5 percben 
határozták ímeg. Ez a következőképpen 
oszlott meg: 15—20 perc hatalmas pergő
tűz az elején és a végén, közben 90 perc 
folyamán a megfigyelt célok szétrombo
lása, a tüzér- és aknavető ütegek elfoj
tása. A viszonylag hosszú időt az ellensé
ges védelem jellege, a sok védelmi épít
mény magyarázza. 

Különösen érdekes a gyalogság és a 
harckocsik támadásának tüzérségi támo
gatása. A háború folyamán itt alkalmaz
ták először a 65. és 28. hadseregnél a ket
tős tűzhengert. Mivel a csapatoknál ezt 
még nem ismerték, mind a szervezés, 
mind a megvalósítás terén igen pontos 
útmutatásokat kellett kidolgozni. A ket
tős tűzhenger alkalmazása jelentősen nö
velte a roham támogatásának megbízha
tóságát, gyorsította az előrehaladást és 
nagy károkat okozott az ellenségnek. 

Nagy munkát kellett végezni a tüzérség 
ellátásának terén. Csak a főirányban te
vékenykedő említett négy hadseregnél 
felhalmoztak kfo. 4 millió lövedéket és 
aknát, nem számítva a frontraktárakban 
levő tartalékokat. Ez teljesen fedezte a 
tüzérség szükségletét. 

A bobrujszki hadművelet június 24-én 
kezdődött. A támadást a jobbszárnyon 
mind a négy hadseregnél harcfelderítés 
előzte meg, amelyet 23-ra virradó éjjel 
hajtottak végre. 24-én éjjel pedig, nem 
sakkal a támadás kezdete előtt, légitáma
dást hajtottak végre a főirányokban. Az 
éjszakai bombázók támadták a Bobrujszk 
körzetében levő repülőtereket, az első vo
naltól 5—30 km-re összpontosított sze
mélyi állományt. A tüzérségi előkészítés 
végén a pergőtűz növekvő méretű volt. 
Az első öt percben a lövegek technikai 
tűzgyorsaságának 25%-át, a másodikban 
50%-át, a harmadikban 75%-át, az utol
sóban 100%-át használták ki. Az erejét 
és jellegét tekintve ez már alig különbö
zött a tűzhengertől és nagyon hatékony
nak bizonyult. Az ellenség lövegeit meg
bízhatóan elfojtották, a csapatok irányí
tását megzavarták. 

Az előkészítés után a csapásimérő ösz-
szes hadseregek gyalogsága és az őket tá
mogató harckocsik támadásba lendültek. 
Ahol a rohamot kettős tűzhenger kísérte, 
az ellenség annyira szét volt zilálva, hogy 
kezdetben nem tanúsított szervezett el
lenállást. A tűzhenger határáig, vagyis 
1,5—2 km-t, a gyalogság csaknem veszte
ség nélkül nyomult előre, és sokkal gyor
sabban a tervezettnél. 

Június 25-én reggel a csapatok újabb, 
30—45 perces tüzérségi előkészítés után 
folytatták a támadást. Amikor az ellen
ség elkezdte csapatai hátravonását, a 
messzehordó tüzérség repülőgépekről irá
nyított csapásokat mért az utakra és a 
hidakra. 

A támadás támogatása mellett a tüzér
ség biztosította a folyókon, többek közt 
a Dnyeperen való átkelést is. Hangsú
lyozni kell azonban azt is, hogy a támadó 
gyalogság és harckocsik támogatása ko
moly nehézségekbe ütközött. Az előreha
ladást gyakran hátráltatta az, hogy az el
lenség lerombolta a hidakat. A tüzérek 
gyakran nem várták meg a műszakiakat, 
hanem maguk kezdték meg a helyreállí
tást, a mocsaras területeken pedig gyak
ran kézzel vonszolták a lövegeket. 

Június 26-án virradatkor az ellenség 
védelmének áttörése folytatódott. Sike
rült legyűrni az ellenállást és a védelmi 
vonalat ezen a napon áttörték. Az 1. Be
lorusz Front csapatai megközelítették 
Bobrujszkot és június 27-én reggelre a 
várostól délkeletre bekerítették az ellen
ség csapatait. (Lengyel István) 
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