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A folyóirat ez évi első számában igen 
érdekes kérdést tárgyal P. Pavlenko: „A 
légideszant csapatok harcának fejlődése 
a háború utáni időszakban" című tanul
mánya (1980. 1. sz. 27—33. o.). A légide
szant csapatok létezésük ideje alatt (1980 
augusztusában múlt ötven éve, hogy lét
rehozták őket) az ejtőernyősök kis cso
portjából saját szervezéssel, speciális 
fegyverzettel és sajátos harcászati mód
szerekkel rendelkező modern fegyver
nemmé váltak. 

A Nagy Honvédő Háború idején a 
szovjet deszantok rendszerint korlátozott 
méretű feladatokat oldottak meg: objek
tumok (vonalak) elfoglalása és megtar
tása a főerők odaérkezéséig. Alapvető 
harci módszerük a védelem volt. A de
szantcsapatok manőverező képessége ki
csi volt, a helyváltoztatás a tevékenységi 
területen alapjában véve gyalogmenet
ben történt. Kevés volt a páncélelhárító 
eszköz. 

A háború utáni első években nem tör
tént lényeges változás a harcászat terén, 
mivel sem a fegyverzet, sem a deszant-
eszközök nem változtak. Az alapelvek 
továbbra is a következők voltak: deszant 
alkalmazása korlátozott körzetben, ob
jektumok elfoglalása és tartása a front 
támadó főerőinek megérkezéséig. A de
szant bevetési mélysége nem haladta meg 
a 20—100 km-t, az önálló harctevékeny
ség ideje viszonylag rövid volt. Az IL-12-
és IL-14 gépek csak a könnyű fegyver
zettel, 82 mm-es aknavetőkkel felszerelt 
személyi állományt tudták szállítani. 

A légideszant csapatok harci alkalma
zásában a magfegyver megjelenése ho
zott döntő változást. Az ellenség erőinek, 
főként a légelhárítás eszközeinek meg
semmisítésével kapcsolatos lehetőségek 
megnövekedése a deszant körzetében 
kedvező körülményeket teremtett a 
nagyerejű deszantokhoz. A magfegyver 
alkalmazása meggyorsította a földi csám
pátok támadásának ütemét, s ez lehető
vé tette a deszant bevetési mélységének 
növelését. Ettől fogva a deszant célja az 
volt, hogy azonnal kihasználják az atom
csapások eredményeit, mélyen az ellen
ség hátában, â csoportosítások végleges 
szétzúzásához, vagy az adott pillanat
ban fontos objektumokat foglaljanak el. 
Ehhez minőségileg új fegyverzet és tech
nika kellett, 

A 40-es évek végén, az 50-es évek ele

jén a csapiatok új lövészfegyvereket (gép
pisztolyok, géppuskák), ASZÚ—57 ön
járó deszantlövegeket, később GAZ—69-
eket kaptak. Az 50-es évek végén megje
lentek az AN—8 és AN—12 új repülőgé
pek. Ezek már képesek voltak 10 tonna 
terhet nagy távolságra szállítani. 

Ebben a szakaszban a, harcászat fejlő
désének aiaptendenciája a korlátozott 
körzetek passzív védelméről való lemon
dás és a nagyobb körzetekben végrehaj
tott manőverező tevékenységre való át
térés volt. Űgy vélték, hogy a deszant.-
csapatok képesek megsemmisíteni az el
lenség támadó magfegyereit, az irányító
pontokat, képesek megzavarni az ellátást, 
elfoglalni az átkelőhelyeket és megtarta
ni azokat. Mindez a támadás ütemének 
gyorsítását szolgálta. A manőverező ké
pesség azonban kicsi maradt, mert ai gép
kocsik, beleértve a vontatókat és önjáró 
lövegeket is, csak a személyi állomány 
kis részét tudták szállítani. Az alegysé
gek általában gyalogmenetben mozog
tak. Az objektumok támadása szintén 
gyalogos harccal történt az ASZÚ—57-
ek, a hátrasiklás nélküli lövegek és a 82 
mm-es aknavetők támogatásával. Az el
lenség szárnyakon és hátulról való meg
támadásához a manővereket az önjáró 
lövegeken hajtották végre. Később a tűz
erő növelése céljából kaptak 120 mm-es 
aknavetőket, 122 mm-es tarackokat, 
korszerű páncélelhárító fegyvereket, re
aktív tüzérséget. Világosan látható tehát 
a csapatok tűzerejének növelésére irá
nyuló törekvés. 

A 60-as években a deszantcsapatok új, 
speciálisan az ő számukra kidolgozott 
eszközt kaptak, az ejtőernyővel (ejtőer
nyő-rakéta módszer) leszállított, lánctal
pas, gyorsjáratú, kétéltű BMD-t. Ez a 
harcjármű könnyű, a raj szállítására 
szolgál. Fel van fegyverezve ágyúval, 
irányítható páncélelhárító rakétákkal, 
géppuskákkal, fel van szerelve rádióval, 
navigációs berendezéssel, infravörös ké
szülékkel. A harcjárművel egyidoben 
kaptak a csapatok irányítható páncél
elhárító rakétákat, tökéletesített kézi grá
nátvetőket. Tökéletesítették a deszant
szállító eszközöket is. Megjelentek az 
olyan nagy teherbírású, nagy hatósugarú 
repülőgépek, mint az AN—22 „Antej". 

Mindez maga után vonta a harcászati 
módszerek változását is. Ha a leszállás 
helyén ellenség található, a csapatok már 
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leszállás közben elkezdik a megsemmisí
tést géppisztolyokkal és kézigránátokkal. 
A leszállás után ia parancsnokok csopor
tokalt szerveznek és határozott rohaim-
mlal megsemmisítik az ellenséget. A tü
zérség és a harcjárművek a földetérés he
lyéről kezdik meg a tüzelést, majd fel
zárkóznak a támadókhoz. 

A háború alatt, amikor a leszállítást 
egyes gépek végezték, a gyülekeztetés-
hez órák, néha napok kellettek. Később 
ez az idő csökkent, ma a tökéletesített 
leszálló eszközök alkalmazása, jól kikép
zett személyi állomány esetén, néhány 
perc alatt lehetővé teszi a harc megkez
dését. Az objektumok megtámadása 
harcjárműveken történik és gyalogos 
harcra csak akkor kerül so>r, ha a pán
célelhárítás nem kielégítő, vagy a jár
művek számára a terep járhatatlan. 

A deszant számára a legnagyobb ve
szélyt az ellenséges páncélosok és harci 
helikopterek jelentik. Ezért elsősorban 
a páncélelhárítást kellett megjavítani. 
A háború alatt a kézigránátok, aknák, 
mechanikus vontatás nélküli 37 mm-es 
és 45 mm-es lövegek voltak az alapvető 
eszközök, amelyekből 1—2 darab jutott 
az arcvonal egy kilométerére. Később 
megjelentek az ASZÚ—57-ek, aztán a 
85 mm-es lövegek, a hátnasiklás nélkü
li lövegek, a kézi gránátvetők, az irányít
ható páncélelhárító rakéták. 

A háború idején a légvédelem alapvető^ 
módszere az alacsonyan szálló gépekre 
[kézifegyverekből leiadott össztűz volt. 
Ennek a hatékonysága rendkívül ala
csony volt, csak lassú járatú gépek esetén 
lehetett alkalmazni 200—500 m magassá
gig. Ma, a repülőtechnika fejlettségi fo
kának megfelelően, a csapatok el van
nak látva modern légvédelmi fegyverek
kel. A helikopterek elleni harcra alkal
mazzák az irányítható páncélelhárító ra
kétákat, a harcjárművek fegyvereit, sőt 
a 122 mm-es tarackokat is. 

A második világháború sajátos terüle
téről ismertet érdekes adatokat N. Az-
jasszkij: „A partizánok hozzájárulása a 
»Közép« hadseregcsoport szétzúzásához" 
című írása (1980. 2. sz, 29—35. ó.). A szer
ző rámutat, hogy a szovjet történeti iro
dalom a partizánok tevékenységének ér
tékelésénél általában csak azt veszi 
számba, hogy közvetlenül mennyi kárt 
okoztak az ellenségnek, hány katonát, és 
mennyi anyagot semmisítettek meg.. Az 
értékelések rendszerint nem szólnak arról, 
hogy a háború különböző szakaszaiban 
az ellenük folytatott harc mekkora erő
ket kötött le és vont el a németek szá
mára sokszor döntően fontos harci terü
letekről. A cikk rengeteg ilyen adatot 
is-mertet a „Közép" hadseregcsoport te

rületéről, ezekből említünk meg néhá
nylat. 

A német adatok szerint a partizánok 
a háború első három hónapja alatt 447 
vasúti hidat romboltak szét, ezek közül 
117-et a „Közép" hadseregcsoport terüle
tén. A továbbiakban a tevékenységük 
egyre szélesedett, és 1942-ben ez már ko
moly nehézségéket kezdett okozni az el
látásban. Hogy a hátországi objektumok 
és összekötő vonalak védelmét jobban 
meg tudják szervezni, a nemietek a meg
szállt szovjet területet két övezetre osz
tották. Az első vonaltól a hadseregcso
portok ellátási vonaláig terjedő részt 
hadszínitérnek számították, amely hadse
regek és hadseregcsoportok hadszíntéri 
és hátországi körleteire oszlott. A másik 
részt megszállási katonai-adminisztratív 
övezetnek nevezték. 

A ^hadseregek és csoportok hátországi 
körzeteiben minden hatalom az illetékes 
.parancsnokságok kezében volt. A hadse
reg esetében a körzetek általában 200 
km-re terjedtek ki. A hadseregkörzet őr-
csapatai, policia-alakulatai stb. a hátor
szági körzet parancsnokának voltak alá
rendelve és az ún. hátországi hadtestet 
(Korück) alkották. 1942 végére a „Közép" 
hadseregcsoportonál 4 ilyen hadtest volt, 
minden hadseregnél egy. 

A hadtestek összetétele különböző volt. 
A 2. páncéloshadsereg hátországi hadtes
te pl. (Korück-532) három gyalogosbad-
osztályból (707. német, 102. és 108. ma
gyar), két ezredből, két csoportból, három 
önálló őrzászlóaljból és két páncélvonat
ból állt. 1942 őszén a „Közép" hadsereg
csoport hadsereg-hátországi körzeteinek 
biztonságára 4 hadosztály, 23 ör^11^ őr
zászlóalj, egy tüzérdandár, sok tüzér, mű
szaki és szállító alegység ügyelt. 

A hadseregcsoport hátországi körze
tének őrzését, amely a hadseregek hát
országi körzetei mögött 200—300 km-t 
foglalt magába, 4 őrhadosztály és a 
Szmolenszk parancsnokának alárendelt 
csapatok látták el, valamint BIZ, SS és 
a rendőrség parancsnokának alárendelt 
csapatok (1 gépesített SS hadosztály, 14 
rendőrezred, 4 őrzászlóalj). Egy őrhad
osztály létszáma 9—12 ezer ember volt. 
Ezek az erők azonban messze nem, vol
tak elegendők la biztosításhoz, a; parancs
nokok állandóan újabb alakulatokat kö
veteltek. 1942 végén a főhadiszállás kép
viselője a hadseregcsoportnál már azt 
javasolta, hogy a főhadiszállás tartaléka
it is vegyék igénybe őrszolgálatra. 

Harcászati szinten (hadtest-hadosztály) 
szintén erőket kellett elvonni részint őr
szolgálatra, részint a partizánok elleni 
harcra. Ezt a funkciót rendszerint gépe
sített zászlóaljak, lovasosztagok töltötték 
be. 1942 őszén már kénytelenek voltak 
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Németországból a hadseregcsoport kör
zetébe átszállítani két tábori tanhadosz
tályt is, amelyek a tanulás mellett őr
szolgálatot láttak el. 

Mivel mindez nem volt elegendő, kény
telenek voltak már 1942 nyarán elkezde
ni a hadműveleteket is a partizánok el
len, amelyek igen komoly erőket kötöt
tek le. 1943. január 25. és február 8. kö
zött hajtotta végre a 9. német hadsereg 
a „Csillaghullás" hadműveletet a Ba-
gyinszki dandárok, a szmolenszki parti
zánok egyik nagy csoportosítása ellen öt 
dandár és néhány önálló osztag, mintegy 
2600 fős összlétszámával. A csoportosítás
ba beosztottak egy SS lovashadosztályt, 
4 hadműveleti csoportot, amelyben az 
őralakulatokkal együtt tevékenykedtek a 
frontról kivont harcoló alakulatok. En
nek ellenére az adott területen csak 
ideiglenesen sikerült csökkenteni a par
tizántevékenységet. 

1943 január-február folyamán, amikor 
súlyos haircok folytak Orjol-Kurszk tér
ségében, a hadseregcsoport parancsnok
sága az erőinek jelentős részével még öt 
hadműveletet folytatott a partizánok el
len. Több hadjáratot folytattak Brjanszk, 
Vityebszk, Bobrujszk, Mogiljov térségé
ben a „Citadella" hadművelet előkészí
tése idején is, amelyhez nagy reménye
ket fűztek. Ezek közül a legjelentősebb 
a „Cigánybáró" hadművelet volt 1943. 
május 17. és június 8. között a Brjanszk-
tól délre eső erdőkben tevékenykedő par
tizánok ellen. A hadművelethez 9 had
osztályt összpontosítottak, a légierők tá
mogatásával. A partizánoknak volt 11 
brigádjuk, 1 harckocsizászlóaljuk, 2 tü
zérdandárjuk és néhány PO—2 repülő
gépük (összesen 14 ezer ember). A had
műveletben a németek 3952 embert, a 
partizánok 2096 embert vesztettek. A 
hadművelet sikertelen voltát a németek 
is kénytelenek voltak elismerni. A „Ci
gánybáró" hadműveletté^ egyidőben haj
tották végre a „Segítség a szomszédnak" 
és a „Szabad lövész" hadműveletet is, 
ugyancsak a brjanszfci erdőkben. Ezek 
közül a második nem hozta meg a kívánt 
eredményt, az .első pedig teljes kudarc
cal végződött. 

Jelentősen hozzájárultak a partizánok 
a „Közép" hadseregcsoport szétzúzásá
hoz 1944 nyarán, amikor a partizánok 
száma, Belorussziában már 150 ezer kö
rül volt. A hadseregcsoport 11 tartalék-
hadosztályának többségét kénytelenek 
voltak igénybe vemni a partizánok elle
ni harcra, akik csak 1944 júniusában 
230 ellenséges csapat- és lőszerszállító vo
natot siklattak ki, több tucat helyőrsé
get, törzset számoltak fel. Ilyenképpen 
komolyan befolyásolták a fronton zajló 
események menetét. 

Nem lebecsülhető az a hatás sem, amit 
ez a tevékenység az ellenséges hadsere
gek erkölcsi állapotára gyakorolt. Gude-
rian, a szárazföldi csapatok volt vezérka
ri főnöke írta a későbbiekben: „Ahogy a 
háború elhúzódott, a frontcin a harcok 
egyre keményebbek lettek, a partizánhá
ború valóságos korbáccsá vált, amely 
erősen befolyásolta frontkatonák erköl
csi állapotát". 

A Honvédő Háború egyik epizódjának 
történetét írja le Sz. Alferov: „A 3. gár
da-harckocsihadsereg átcsoportosítása a 
Dnyeperért vívott harcok idején" című 
cikke (1980. 3. sz. 16—24. o.). 1943 szep
temberének végére a Voronyezsi Front 
csapatai elérték a Dnyepert. Átkelvén 
a folyón, kilenc hídfőt hoztak létre, töb
bek között Lutyezs térségében, valamivel 
Kijev fölött és a fölött a hely fölött, ahol 
a Gyeszna beleömlik a Dnyeperbe, vala
mint Velikij Bukrin térségében, jóval 
Kijev alatt. Ezeknek a hídfőknek a kifej
lesztése Kijev elveszítésének a veszélyét 
jelentette a németek számára, ezért egy
részt ide összpontosították a 4. páncélos 
hadsereget és komoly erődítési munkála
tokat kezdtek, másrészt megpróbálták 
felszámolni a hídfőket. Október folyamán 
a szovjet csapatok kétszer próbáltak ki
törni a bukrini hídfőből — itt harcolt P. 
Sz. Ribaiko altábornagy 3. gárda-harcko
csihadserege is, de nem sikerült. A lu-
tyezsi hídfőt sikerült október közepén 20 
km szélesre és 15 km mélyre kibővíteni. 
Ezért a Főhadiszállás október 24-m meg
parancsolta, hogy csoportosítsák át ide a 
front csapatainak egy részét, többek közt 
a 3. harckocsihadsereget is. 

Ribalko 25-én este kapta meg a front 
parancsát, hogy a sötétség beálltával 
kezdje meg az átcsoportosítást, és a had
sereg 30-án este legyen az lutyezsi híd
fővel szemben átkelésre készen. Az átcso
portosítást teljesen rejtetten, csak éjjel 
szabad végrehajtani, betartva az álcázás 
összes előírásait. Szigorúan betiltották a 
rádiók használatát és az. átcsoportosítás
sal kapcsolatos bármiféle telefonbeszél
getést. Az összes rossz, vagy gyenge álla
potban lévő harckocsit le kellett adni 
azzal, hogy az új helyen kapnak, feltöl
tést. 

A parancs vételének időpontjában a 
hadsereg a 23-án abbamaradt támadás 
folytatásához készülődött, folyt az anya
gok kiegészítése. A készletek a követke
zők voltak: lőszer a harckocsikhoz — 
1,0—1,5 javadalmazás; a tüzérséghez és 
az aknavetőkhöz — 1,0—1,2; dízelolaj — 
1,0—1,2; autóbenzin — 0,2—0,3; élelmi
szer 2—3 napra. A benzinraktárak 150— 
340 km-re voltak az arcvonaltól, ezért 
a gépesített dandár személyi állományá-
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nak gyalogmenetben kellett megtenni az 
utat. 

26-án 4 órakor a parancsnok kiadta a 
parancsot az indulásra. Az elképzelés az 
volt, hogy 27-én 3 óráig átkelnek a Dnye
per keleti partjára és három éjszakai 
menettel elérik az új összpontosítási kör
zetet. Előírás szerint a harckocsiknak na
pi 100 km-t kell megtenniük 12—20 km/ó 
átlagsebességgel. Ribalko 21—50 km 
napi átlagot számolt 8—12 km átlagsebes
séggel, mert a haladást össze kellett 
egyeztetni a gyalogmenettel, hogy ezáltal 
a hadsereget harcrakész állapotban tud
ja tartani. Figyelembe vették az utak 
rossz állapotát és telítettségét is, valamint 
azt, hogy a technika a korábbi harcok 
miatt nem volt kiváló állapotban. 

A pontonhidakon csak két éjjel tud
ták átszállítani a harckocsikat, ezért a 
terv teljesítésével már mindjárt az ele
jén csúsztak. Ezt azzal igyekeztek behoz
ni, hogy nappal is «folytatták a. menetet, 
amit a sűrű köd lehetővé tett. A Gyesz-
nán való átkelést sokkal jobban előké
szítették, mint az előbbit, s így a harc
kocsik' és a gépkocsik átszállítása egy 
menetben, zavartalanul megtörtént. A 
Dnyeperen való második átkelés a lu-
tyezsi hídfő területére szintén mgtörtént 
hidakon és kompokon. Az első éjjel át
vittek 110 harckocsit, a másodikon 185-
öt, a harmadikon, november 2-án reg
gel 8-ig a többit. 

3-án éjjel s 3. gárda-harckocsihadsere
get ismét harcba vetették. Kifejlesztve az 
összfegyvernemi csapatok támadását, egy 
nap múlva elérte Kijev nyugati előváro
sait, elfoglalta Szvjatosinót, elvágta a 
Zsitomir felé vezető autóutat és vasút
vonalat, amivel jelentősen elősegítette 
Kijev november 6-i felszabadítását. 

Az átcsoportosítás sikeresen zajlott le. 
Az október 25-én 18 óraikor kapott pa
rancs tartalmát Ribalko már 16 óra 20 
perckor ismerte. A menet idején a csa
patok irányításához 20 PO—2-es repülő
gépet használtak, a hadtestekben és dan
dárokban pedig motorkerékpáros össze
kötőket. Az átkelőhelyek légvédelmét, a 
Főparancsnokság tartalékai látták el, a 
menetet és a pihenőket a hadtestek lég
védelmi ezredei biztosították. 
' Külön figyelmet érdemel az, álcázás 

jó megszervezése mind az átkelésekínéi, 
mint a menet idején. Ez biztosította, hogy 
a hadsereget a harc kezdetén váratlanul 
lehetett bevetni. Az elhagyott hídfőben 
otthagytak több rádióállomást, amelyek 
folytatták szokásos napi adásaikat. Az 
elvitt harckocsik helyére maketteket ál
lítottak. Az ellenséges légierő napokon 
át bombázta az elhagyott állásokat. A 
menet idején kijelölt tisztek ellenőrizték 
az álcázás szigorú betartását. 

» . r. 

Bizonyos hiányosságok mutatkoztak a 
javítás megszervezése terén, ezért az el
romlott harckocsik egy részét el kellett 
hagyni útközben. Az úton nem volt tö
kéletes az irányítás megszervezése, ezért 
előfordult, hogy egyes oszlopok megelőz
tek másokat, figyelembe véve azon
ban a rendkívül súlyos körülményeket, 
az átcsoportosítás megszervezése és lebo
nyolítása komoly hadművészeti ered
ményként értékelhető. 

A második világháború egyik ritkán 
érintett kérdését tárgyalja A. Szoszkov: 
„Az aknazár-átjárók készítési eszközei
nek és módszereinek fejlődése a háború 
idején" című tanulmánya (1980. 4. sz. 
13—18. o.). A Szovjetunió megtámadásá
ig, a Honvédő Háború első hónapjaiban 
a német katonai vezetés úgy vélte, hogy 
az aknák és robbanó szerkezetek csak a 
nem, robbanó akadályok kiegészítő és 
erősítő eszközeként használhatók. 1941 
végén, 1942-ben azonban, amikor kény
telenek voltak védelmi harcokat folytat
ni az egyes hadászati főirányokban, az 
aknák és robbanóanyagok új típusait 
kezdték kidolgozni. Később, amikor a 
szovjet hadsereg támadásba ment át az 
egész .arcvonalon, a védelem szilárdsá
gának növelése érdekében elkezdték az 
aknák tömeges gyártását és az aknazárak 
építését. 1943-ban a német hadseregben 
már hat harckocsiakna- és három taposó-
akna-típus volt rendszeresítve. Tökélete
sedett a zár rendszere, felépítése bonyo
lultabbá vált. Aknazárakat az első vé
delmi vonal első, második, néha harma
dik lövészárka előtt is telepítettek. Az 
aknák tehát a háború második szakaszá
tól a harci tapasztalatok, köztük a szov
jet módszerek tanulmányozása állapján 
„másodrendű" eszközből tömegesen al
kalmazott eszközzé váltak. 

Ezeknek a záraknak a leküzdése nagy 
erőfeszítéseket követelt a támadó csopor
toktól mind műszaki-technikai, mind pe
dig szervezeti tekintetben. Tökéletesíte
ni kellett az aknamentesítés régi eszkö
zeit és újakat kellett létrehozni. A hábo
rú előtt a műszaki alakulatoknál voltak 
VIM—210 típusú aknakeresők, házilag 
gyártott tapogatók, különböző robbantó 
szerkezetek. Az átjárókat gyakorlatilag 
az első két eszköz segítségével kézzel ké
szítették, esetleg robbantották. Próbál
tak alkalmazni más módszereket is: tü
zérségi tüzet, guruló trálokat, kerekes hi
dakat. Mindezek azonban a háború kez
detéig nem fejlődtek ki eléggé. A hábo
rú kezdetén pedig, mivel a szovjet had
sereg súlyos védelmi harcokat folytatott. 
a. kutatás és fejlesztés elsősorban a vé
delmi akadályok építésére, és nem azok 
leküzdésére irányult. 



A támadó hadműveletekre való átté
réssel egyidőben szükségessé válik az át
járókészítő eszközök tökéletesítése. 1943 
végére ái műszaki csapatok tökéletesí
tett aknakeresőket (VIM—203, VIM— 
203M) kaptak és gyakrabban kezdték al
kalmazni a robbantásos módszert. Kidol
gozták az aknataposó PT—3 trait. A 
konstruktőr (P. Mugalev alezredes) ja
vaslata alapján létrehoztak egy kísérleti 
műszaki-harckocsi alegységet, ami a ké
sőbbiek folyamán elvezetett a trálokkal 
felszerelt műszaki-harckocsiezredek fel
állításához. 

A háború befejező szakaszában a mű
szaki alakulatok az említetteken kívül 
rendelkeztek még VIM—625, VIM—625B 
aknakeresőkkel, UZ—1 nyújtott robbanó
töltetekkel, különböző műszerekkel a 
késleltetett hatású aknák kereséséhez, az 
óraszerkezeitek felkutatására szolgáló 
műszerekkel stb. 

Jelentős változások történtek szervezé
si téren is. A műszaki csapatoknál meg
jelentek a műszáki-utász rohamdandá
rok, az önálló műszaki-harckocsiezre
dek, amelyek feladata az volt, hogy átjá
rókat készítsenek az akmlazárakom és 
részt vegyenek az erődített tűzfészkek le
küzdésében a védelem áttörésénél. Az 
ország felszabadított területeinek akna
mentesítésére 1943 februárjában a Főha
diszállás utasítására hátországi dandáro
kat hoztak létre, amelyek 5—7 műszaki 
zászlóaljból álltak, márciusban pedig kez
dődött az aknakereső kutyákkal dolgozó 
zászlóaljak szervezése. 

A háború második és harmadik szaka
szában egyre gyakrabban kezdték alkal
mazni az átjárókészítés kézá módszere 
helyett a robbantásos módszert. Ez sok
kal megbízhatóbbnak bizonyult, különö
sen rossz időjárása viszonyok között, 
amikor pl. hó, fagy stb. miatt az aknákat 
nehéz volt kiszedni a földből. Itt nem 
kellett meghatározni minden akna he
lyét, elég volt feltárni az aknamező két 
szélét. A robbantáshoz fektetett, vagy 
függesztett tölteteket használtak, az 
egyes aknákat 200 grammos trotilkoron
gokkal robbantották fel. 1943 januárjá
ban, amikor a Leningrádi Front csapatai 
áttörték a. blokádot, a támadás előtti é j 
jel több mint 1000 függesztett töltetet 
helyeztek el a saját aknazár fölött és a 
tüzérségi előkészítés kezdetekor ezeket 
felrobbantották. A robbantás tökéletes 
aknamentesítést eredményezett. 

A nyújtott robbanótölteteket eleinte 
úgy készítették, hogy 400 grammos tro
tilkorongokat erősítették rúdra, s ezekéi 
az 1—3 méteres rudakat — az egyikeit a 
másik után — tolták előre. Az így keletke
zett átjáró 2 m széles volt. Amikor eze
ket a tölteteket 1 m magasra függesztet

ték, az átjáró szélességié 8 méterre nőtt, 
Mindkét esetben elég hosszú időre volt 
szükség és nehéz volt észrevétlenül dol
gozni. A háború végén megjelentek a 
rendszeresített nyújtott töltetek, ame
lyeket kerekekéin lehetett mozgatni, ha 
a talajviszonyok megfelelőek voltaik, Né
hány töltet párhuzamos alkalmazásával 
széles átjárót lehetett készíteni. Ezt a 
módszert a külföldi hadseregekben a há
ború után fejlesztették ki és a tölteteket 
rakéták segítségével mozgatják a tere
pen. 

A harckocsikra szerelt guruló trálokat 
1943 novemberében alkalmazták először 
a kijevi támadó hadműveletben. A trálos 
harckocsik nyomában haladtak a többi
ek és a lövész alegységek. A műszaki 
akadályokon való folyamatos áthaladá
suk teljesen váratlan volt a németek 
számára. A módszer nagyon hatásos Volt, 
de ehhez sok trállal felszerelt harckocsit 
kellett alkalmazni. Ezért 1944-ben a be-
lorussziai hadműveletben az áttörés he
lyén öt ilyen harckocsiezred tevékenyke
dett. Az erdős-mocsaras területen való 
alkalmazás azonban nehézségekbe üt
között. 

A háború végére kidolgozták az átjá
rók harckocsik segítségével történő nyi
tásának módszerét. Az ezred, amelyben 
három trálokkal felszerelt század volt 
(összesen 20 ilyen harckocsi), rendszerint 
2—3 km széles arcvonalon tevékenykedett. 
A támadás kezdetétől a trállal felszerelt 
harckocsik rendszerint párosával halad
tak és egy 4,8 m széles sávot mentesí
tettek. Ezt aztán az utászok szükség sze
rint kiszélesítették nyújtott töltetekkel. 

A háború alatt állandóan igyekeztek 
tökéletesíteni az átjárók tüzérségi és 
aknatűzzel való nyitásának módszerét. 
1944-ben pl. a 2. gárdahadsereg kísérlete
ket folytatott a Krímben. Egy 100 taposó-
aknát és 50 harckocsiaknát tartalmazó 
aknamezőt 120 mm-es aknavetőkkel lőt
tek. 128 kilőtt aknával csak 7 harckocsi
aknát sikerült felrobbantani, a taposóak-
nák pedig akkor is robbianóképesek ma
radtak, ha repeszek fúrták át őket. Más 
kísérletek is azt mutatták, hogy a löve
dékek felforgatták a talajt, teleszórták re-
pesszel, amelyek közt aztán nehéz volt 
aknakeresővel megtalálni az aknákat. 

Kipróbáltak robbanózsinórból készí
tett hálókait is aknamentesítésre, vala
mint hidakat az aknamezőn történő át
haladáshoz, de a zárrendszerek tökéle
tesedésével ezek nem hozták meg a várt 
eredményt. 

A gyakorlatban olyan módszer alakult 
ki, hogy a saját aknazáron a támadás 
előtt 2—3 nappal készítettek átjárót, az 
ellenségén pedig a támadás előtti éjjel 
kezdték el az átjárónyitást és rendszerint 
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a tüzérségi előkészítés idején fejezték 
be. 

A fasizmus felett aratott győzelem 25. 
évfordulójára megjelent jubileumi szám
ból V. Tolubko: „Harcban Csehszlovákia 
felszabadításáért" című írását emeljük 
ki (1980. 5. sz. 29—35. o.). A Szovjetunió 
a Csehszlovákiát ért [agresszió idején ak
kor is kész volt a szerződéses kötelezett
ségéit teljesíteni, ha Franciaország nem. 
vállalja a szerződésből adódó saját kö
telezettségeit. 1938 szeptemberében a 
nyugati határ közelébe helyeztek át 30 
lövészhadosztályt és más csapatokat. 
Harckészültségbe helyezték a Belorusz-
sziai és Kijevi Különleges Katonai Körzet 
légierőit. Szeptember végén harckészült
ségbe helyeztek még 30 lövész és 6 lo
vashadosztályt, 2 harckocsihadtestet és 
15 önálló harkocsidandárt. Behívtak 
328 700 tartalékost, visszatartották a lesze-
relendőket. A nyugati területeken egy 
2000 repülőgépből álló csoportosítást hoz
tak létre. 

Benes kormánya azonban nem tartott 
igényt erre a segítségre és kiszolgáltatta 
az országot a fasisztáknak. 1939 márciu
sában Csehszlovákia megszűnt létezni, 
és a nagyhatalmak közül ez ellen egyedül 
az Szovjetunió emelte fel szavát. 

A háború alatti ellenállás kibontakozá
sában nagy szerepet játszott a szovjet— 
csehszlovák barátsági, kölcsönös segély
nyújtási és a háború utáni együttműkö
dési szerződés, amelyet; 1943. december 
12-én írtak alá Moszkvában. 

Az 1944. augusztus 29-én kitört szlová
kiai felkelés a csehszlovákiai nemzeti
demokratikus forradalom kezdetét jelen
tette. Habár a szovjet csapatok és a ve
lük együtt harcoló 1. csehszlovák had
test csapatai nem tudtak közvetlenül át
törni a Kárpátokén, a szovjet hadvezetés 
nagy segítséget nyújtott a felkelőknek. 
1944. október 15-ig átszállítottak 2000 pus
kát, több mint 2000 géppisztolyt, 467 go
lyószórót, 900 géppuskát, 265 páncéltörő 
fegyvert, 23 nagy űrméretű géppuskát, ak
navetőket, lőszert, gyógyszert, 796 tonna 
összmennyiségben. A felkelés körzetébe 
irányították át az 1. önálló csehszlovák 
vadászrepülő ezredet, a 2. csehszlovák e j 
tőernyős dandárt. A Csehszlovákia terüle
tén működő összes szovjet palrtizánalaku-
latok parancsot kaptak, hogy csatlakoza-
rtak a felkelőkhöz. 

A csehszlovák nép győzelmében a szov
jet hadsereg felszabadító harca jelentette 
a döntő tényezőt, amely hiarcok 8 hónapig 
tartottak. Ezeket a harcokat három sza
kaszra lehet osztani: az első (1944 szep
tember—október) tartalmazza a szlovák 
felkelők megsegítésére indított hadműve
leteket, a hitleristák és együttműködők 

kiűzését Szlovákia keleti és délkeleti ré
széből; a második szakasz (1945 január
április) Csehszlovákia központi körzetei
nek felszabadítása; a harmadik pedig 
(1945 május) a prágai támadó hadműve
let, amely Csehszlovákia egész területé
nek felszabadítását eredményezte. 

Az első szakasz legsúlyosabb harcai a 
Kárpátokban zajlottak. A 38. és 1. gárda
hadsereg, valamint az 1. csehszlovák had
test szeptember 30-ra elérte a Kárpátok 
gerincét és október 6-ra a csehszlovák 
hadtest a 67. lövész- és a 31. harckocsi
hadtesttel együtt elfoglalta a Dukla-szo-
rost. A csehszlovák katonák, Visni-Ko-
marnikot elfoglalva, hazájuk területére 
léptek. Október 27-én a szovjet csapatok 
elfoglalták Ungvárt, kiértek az, Alföldre, 
de nem tudtak kapcsolatot teremteni a 
felkelőkkel, mert a hitleristák és Tiso fa
siszta szlovák csapatai ekkorra ismét el
foglalták a felszabadított területeket. A 
felkelők és a partizánok visszavonultak a 
hegyek közé. 

1945 tavaszán Csehszlovákia területén 
még két nagy támadó hadművelet zaj
lott le, a morava—osztravai és a pozso-
nyi-brnói. 

A befejező hadművelet ;a prágai volt, 
ami egyben az európai háború utolsó 
hadművelete is. Ennek az ellenség 65 
hadosztályból, 3 dandárból és 15 önálló 
ezredből álló nagy csoportosítását kellett 
felszámolnia. A hadműveletben 3 front 
vett részt, több mint 2 millió emberrel. 

A szovjet hadsereg nagy árat fizetett 
Csehszlovákia felszabadításáért. Több 
mint 140 ezer ember vesztette életét, 365 
ezren sebesültek meg. 

Ugyancsak a háború befejező szakaszá
nak érdekes tapasztalataival foglalkozik 
V. Csernuhin és V. Tarakanov: \,A Főpa
rancsnokság tartalékát képező tüzérség 
nagy távolságokra való átcsoportosítása a 
háború harmadik időszakában végrehaj
tott támadó hadműveletek tapaszitaliartai 
szerint" (1980. 6. sz. 10—16. o.) című össze
foglalása. A tüzérség átcsoportosítása és a 
főirányokban való összpontosítása, a Hon
védő Háború - egyes hadműveleteinél 
olyan méretekben történt, amelyekhez 
hasonlót a hadtörténelem korábban nem 
ismert. A háború harmadik időszakában 
különösen a Főparancsnokság tartalékát 
képező tüzérség átcsoportosítása öltött 
nagy méreteket. Az átcsoportosítás, ami 
időnként nagy távolságra történt, saját 
eszközökkel, keréken, vasúton vagy vízi 
szállítóeszközökkel ment végbe, eseten
ként a módszereket kombinálták. 

A háború harmadik időszakában az át
csoportosítás főként frontok, illetve had
színterek közt ment végbe. 1944-ben pl. a 
tüzérségi tartalékoknak a bobrujszki 
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irányból a koveli irányba való átcsopor
tosítása a lublini-breszti hadművelet kez
detére azt eredményezte, hogy az 1. Belo
rusz Front három hadserege áttörésének 
szakaszán lövegekből és aknavetőkből 
250—280 cső jutott 1 km arcvonalszakasz-
ra. A iasi—kisinyovi hadművelet kezde
tére két tüzérhadosztálynak az áttörés 
helyére való átcsoportosítása azt eredmé
nyezte, hogy a 2. és 3. Ukrán Front egyes 
hadseregeinek a szakaszán csaknem 300 
löveg, aknavető és reaktív tüzérségi jár
mű jutott 1 km arcvonalszakaszra. A tü
zérségi összeró tekintetében is három
szoros fölényt sikerült biztosítani, ami 
azt eredményezte, hogy a harcászati vé
delmi övezetet a támadás első napján 
több irányban sikerült áttörni. 

A tüzértartalékok frontok, vagy had
színterek közötti átcsoportosítását a szov
jet hadsereg tüzérségének törzse tervez
te a Főhadiszállás direktívái és a Vezér
kar utasításai alapján. 

A gyakorlat azt bizonyította, hogy a 
reaktív tüzérség és a gépkocsi vontatású 
páncéltörő tüzérség magasabbegységeit és 
egységeit 1000 km távolságig, helyesebb 
volt kerekeken mozgatni, mert így jelentős 
időt lehetett megtakarítani. 1944 májusá
ban és júniusában pl. a belorussziai had
művelet előkészítése idején a Főhadiszál
lás tartalékából az 1., 2. és 3. Belorusz 
Fronthoz irányítottak keréken öt M—13-
as gárda-aknavető ezredet és öt M—31— 
12 ezredet. Ezek 300—700 km-és menetet 
hajtottak végre, naponként 200—250 km-t 
teljesítve. 1944 áprilisában a 4. gárda-pán
céltörő dandár 750 km-t három éjszakai 
menetben tett meg, az első éjszaka 350 
km-t. 1945 januárjában a 37. hadsereg 10. 
gárda-páncéltörő dandárja 1300 km-t tett 
meg 5 nap alatt. 

1000 km fölötti távolságra az átcsopor
tosítás rendszerint vasúton történt. Rend
szerint vasúton csoportosították át a lánc
talpas vontatású tüzérséget 1000 km-nél 
rövidebb távolságra is. 1944 júniusában a 
2. Ukrán Front alárendeltségéből 2000 
km-es távolságra, a Leningrádi és Karé-
liai Fronthoz csoportosították át 8 nap 
alatt 'a 7. tüzérhadosztályt. Ugyanez év 
augusztusában az északnyugati hadszín
térről a iasi—kisinyovi hadműveletet vég
rehajtó 2. és 3. Ukján Fronthoz irányí
tották át az áttörő 7. és 5. gárdahadosz
tályt. 1945 májusában—júniusában vas

úton szállítottak át több mint 10 000— 
12 000 ezer kilométer távolságra, a nyuga
ti hadszíntérről a távol,-keletire hét légvé
delmi tüzérhadosztályt, 136 önálló tüzér
dandárt és ezredet. A vasúton nagy tá
volságra való szállításnak több előnye 
volt : kímélte a motorokat és a harci tech
nikát, jelentős mennyiségű üzemanyagot 
lehetett megtakarítani, könnyebb volt a 
személyi állománynak, útközben kikép
zést és politikai foglalkozásokat lehetett 
folytatni. 

Nagyon fontos volt a szállítási tervek 
pontos kidolgozása és betartása, de a szál
lítás lebonyolítása ugyanakkor rugalmas, 
összehangolt tevékenységet is megköve
telt, mert a terveket gyakran kellett rö
vid idő alatt módosítani. A szállítási nor
mák és a terv szerint pl. a 6. gárdahad
osztály átszállításához Lettországból Mon
góliába 1945 júniusában 28 szerelvény 
kellett volna. A hadosztály azonban csak 
21 szerelvényt kapott. A pontos számítá
sok és új rakodási módszerek alkalmazá
sával a szállítást ezzel is végre tudták 
hajtani. 

Egy teljes tüzérdandár szállításához 
rendszerint 3—4 szerelvényt adtak. A 
kombinált szállításhoz az űrméretektől 
és a vontatóeszközök fajtájától függően 
1—3 szerelvényt. Ha a munka jól volt 
megszervezve, egy szerelvény berakodá
sához átlagosan 2—3 óra kellett. A sze
relvények napi 250—400 km sebességgel 
haladtak. 

A menetek biztosítása elővéddel, 
szárnybiztosítással és utóvéddel történt. 
Ezek méreteit az határozta meg, hogy 
mekkora volt az ellenséges erőkkel való 
találkozás valószínűsége. A meneteket 
rendszerint éjszaka hajtották végre. A 
nappali menetek csak az arcvonaltól tá
voli területeken voltak megengedve, és 
csak borús időben. A pihenőket, nappali 
tartózkodást erdőben kellett megszer
vezni. 

Mind a keréken, mind a vasúton tör
ténő átcsoportosításnál szigorúan be kel
lett tartani az álcázásra, az ellenség fél
revezetésére vonatkozó előírásokat. Mind
emellett, igen fontos volt az irányítás, a 
javítás, az üzemanyag-biztosítás, az ellá
tás, az egészségügyi ellátás, valamint a 
politikai munka jó megszervezése. (Len
gyel István) 
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