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A „Győzelmes út Februárhoz" címet 
viselő, 112 oldalas tudományos feldolgo
zás a népi demokratikus forradalom fej
lődésében 1948. februárjában bekövetke
ző fordulat előzményeit és lefolyását mu
tatja be oly módon, hogy ezen belül a fő 
hangsúlyt a Csehszlovák Hadsereg 1945 
májusa—1948 februárja közötti helyze
tének vizsgálatára helyezi. A szerző szá
mos politikai, katonapolitikai, gazdasági 
stb. problémára hívja fel a figyelmet és 
értékeli a csehszlovák nép antifasiszta 
nemzeti felszabadító harcának jellegét, 
következményeit, Csehszlovákia kommu
nista pártjának küzdelmét a kassai kor
mányprogram, valamint a hadseregre vo
natkozó katonapolitikai célkitűzései ér
vényre juttatásáért. 

Ján Lipták megállapítja, hogy a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom győzel
me új korszakot nyitott a nemzeti és 
nemzetközi osztályharc történetében. A 
létrejött kommunista pártok mindenütt 
a társadalmi fejlődés élharcosai lettek. 
Az 1921 május közepén megalakult Cseh
szlovák Kommunista Párt is a munkás
osztály élcsapataként szervezte a harcot. 
1929. február 23-án a csehszlovák kom
munista mozgalom élére új vezetés ke
rült, az alig 32 éves Klement Gottwald-
dal az élen. A történelmi jelentőségű V. 
pártkongresszuson megerősödött lenini 
vonal célul tűzte ki, hogy minden nehéz
ség ellenére folytatja az osztály harcot a 
szocialista forradalomért, a proletárdik
tatúra megteremtéséért. 

Ismeretes azonban, hogy Csehszlová
kiában a kapitalista rendszer nem for
radalmi úton, hanem a nagyhatalmak 
„müncheni egyezménye" következtében 
szűnt meg. E szégyenletes megállapodás 
végrehajtása bebizonyította a csehszlovák 
burzsoázia tehetetlenségét, világossá tet
te, hogy nem képes az állami és nemzeti 
vezető szerepének betöltésére és elvesz
tette befolyását a néptömegekre. 

München ugyanakkor meggyőzően fel
tárta, hogy a nemzeti és az állami érde
keket valójában és következetesen a 
munkásosztály és élcsapata, a kommu
nista párt képviseli. Ez az egyetlen erő, 
amely a tragikus helyzetből a népet és 
a nemzetet képes kivezetni, mégpedig a 
nemzet haladó erőinek összefogásával és 
a Szovjetunióhoz fűződő barátság erősí
tésével. 

A müncheni diktátumhoz való viszony 
két ellentétes társadalmi álláspontja ki
fejezésre jutott a két csehszlovák emig
ráció létezésében, az ellenállással kap
csolatos két irányvonal különbözőségé
ben is. A burzsoá emigráció — dr. 
Eduard Benešsel az élen — nyugatra tá
vozott, előbb Franciaországba, majd Lon
donba. A München előtti Csehszlovák 
Köztársaság újjáteremtésének reményeit 
teljes mértékben a nyugati nagyhatalmak 
győzelmére alapozta. 

A haladó, a munkásosztályt képviselő 
emigráció a Szovjetunióban talált mene
déket és a kommunista párt moszkvai ve
zetése köré tömörülve szilárdan vallotta, 
hogy a csehszlovák nemzet függetlensé
gét és szabadságát csakis a Szovjetunió 
segítségével lehet helyreállítani. 

Mindkét társadalmi erőnek saját prog
ramja volt, melynek megvalósítása ter
mészetesen feltételezte a fasizmus leveré
sét, ezért a háború alatt ebben a politikai 
kérdésben közvetlen céljaik és érdekeik 
megegyeztek egymással. 

Csehszlovákia kommunista pártja már 
a háború előtti Csehszlovák Köztársaság
ban is az egyetlen politikai párt volt, 
melynek programjában meghatározott 
helyet foglalt el a Szovjetunióval való 
barátság és szövetség, mint a béke meg
védésének, a fasiszta Németország ter
jeszkedése megakadályozásának záloga. 
A müncheni kritikus napokban pedig vé
gül egyetlen párt maradt, amely nem ér
tett egyet a kapitulációval, minden erő
vel küzdött megakadályozásáért és soha 
nem békélt meg vele. 

A csehszlovák kommunisták, a cseh
szlovák—szovjet szövetség elve és gya
korlata alapján, stratégiai feladatként tűz
ték ki a nemzeti és állami függetlenség 
helyreállítását új politikai és szociális 
alapokon: a felszabadult Csehszlovákia 
biztonságát szavatoló új államszövetség 
létrehozását, hogy az ország soha többé 
ne kerülhessen olyan kétségbeejtő hely
zetbe mint München idején volt; és meg
teremteni a belső feltételeket a népi de
mokratikus forradalom győzelméhez, 
majd átmenetét a szocialista forrada
lomba. 

Beneš koncepciója a nyugati hatalmak 
felszabadító segítségére épült, de reáli
san felmérte a Szovjetunióval való 
együttműködés szükségességét is. Ügy 

— 421 — / 



vélte, hogy a háború után a visszaállított 
csehszlovák polgári köztársaság a „híd" 
szerepét tölti majd be Kelet és Nyugat 
között. 

A csehszlovák hazai és külföldi ellen
állási mozgalom talaján megteremtődtek 
az új csehszlovák hadsereg elemei is. Jel
legét és társadalmi feladatait három 
alapvető politikai dokumentum határoz
ta meg. Ezek történelmi jelentősége vitat
hatatlan, hiába igyekezett a londoni 
emigráció ezt megkérdőjelezni. 

Az első dokumentum az 1941. június 
18-án aláírt csehszlovák—szovjet egyez
mény, melyben Csehszlovákia a kialakuló 
antifasiszta koalíció egyenrangú tagjaként 
nyert elismerést. Az egyezményben a 
szovjet kormány hozzájárult, hogy terü
letén csehszlovák állampolgárokból ka
tonai alakulatok szerveződjenek. Ezek 
vezető kádereit a csehszlovák és a szov
jet kormány közös megegyezése alapján 
nevezik ki. A szerző hangsúlyozza, hogy 
a Szovjetunióban alakult csehszlovák 
egységek a háború végére nemcsak a leg
nagyobb létszámú, hanem a harci tapasz
talatokban is leggazdagabb külföldön 
létrejött csehszlovák csapatoknak minő
sültek. 

A másik nagy jelentőségű dokumentum 
az 1943. december 12-én megkötött cseh
szlovák—szovjet barátsági, kölcsönös se
gélynyújtási és a háború utáni együttmű
ködésre vonatkozó egyezmény volt. Ez a 
csehszlovák külpolitika első nyílt és ha
tározott állásfoglalását tükrözte és annak 
a harcnak a sikerét, melyet a kommu
nista párt a felszabadulás utáni Csehszlo
vákia új külpolitikájának kialakításáért 
folytatott. Történelmi értékűek az egyez
mény katonai vonatkozásai is. Elfogadá
sukkal az emigráns burzsoá kormány de 
facto lemondott a München előtti köztár
saság katonai doktrínájáról, sőt tiszte
letben tartotta és elismerte a Csehszlo
vák Kommunista Párt háború alatti leg
fontosabb katonapolitikai elveit. 

Ján Lipták rámutat, hogy ezen elvek 
elfogadásában Beneš taktikailag érdekelt 
volt. Reálisan felismerte, hogy politikai 
nézeteinek néhány kérdésében módosí
tásra kényszerül és nem ragaszkodott 
hozzájuk mereven. Ebben a nemzetközi 
egyezményben tette az első gesztust a 
kommunisták felé, amennyiben felaján
lotta, hogy a honvédelmi tárca élére 
majd kommunista kerüljön, mert mint 
megfogalmazta, véleménye szerint közte, 
aki a hadsereg főparancsnoka és a kom
munista honvédelmi miniszter között 
ideális együttműködés uralkodhatna. 

A harmadik okmány a Csehek és Szlo

vákok Nemzeti Frontja első kormányá
nak programja. A kommunisták által ki
dolgozott tervezetet 1945. április 5-én fo
gadták el és a csehszlovák történetírás
ban „kassai programként" ismeretes. A 
szerző értékeli e program politikai, bel-, 
kül- és katonapolitikai jelentőségét, tör
ténelmi hatását. Ez a program külpoli
tikai vonatkozásban a Szovjetunióval 
való szövetség és valamennyi demokra
tikus, békeszerető állammal való barát
ság elvére épült. Az új hadsereg alapja
ként a Szovjetunióban alakult csehszlo
vák hadtest és a hazai fegyveres ellen
állás erőit ismerte el. Célul tűzte a cseh 
és a szlovák nép évszázados álmainak 
valóraváltását, a népi demokratikus for
radalom végigvitelét. Éppen ezért válha
tott a nemzeti és demokratikus forrada
lom alapokmányává, melyet a néptöme
gek döntő többsége saját érzései és aka
rata kifejezéseként fogadott el és támo
gatott. 

Ján Lipták ugyanakkor rávilágít azok
ra a nehézségekre is, melyek lassították 
a célkitűzések elérését, vázolja a párt 
küzdelmét a kassai program valóraváltá
sáért, a munkásosztály vezető szerepének 
biztosításáért, a tulajdonviszonyok forra
dalmi átalakításáért, a forradalmi kato
napolitika érvényesítéséért, a népi de
mokratikus forradalom és hadserege 
alapjainak lerakásáért. 

1945 májusa után a hazatért burzsoá 
emigráció képviselői, Beneš vezetésével, 
igyekeztek megakadályozni a kassai 
program végrehajtását. Beneš továbbra 
is az a burzsoá demokrata maradt, aki 
1938 előtt volt, ugyanazok a társadalmi 
célok vezérelték és a háború alatt is ezek 
elérése érdekében manőverezett. Mindig 
is nagy figyelmet tanúsított a hadsereg 
iránt, most, az új helyzetben pedig kü
lönösen. Rövid idő alatt nagy hadsereg 
létrehozását tervezte, alapvetően belpoli
tikai okokból, hiszen ahhoz, hogy a cseh
szlovák polgári köztársaság valóban be
töltse a Kelet és Nyugat közötti közve
títő szerepét, a belső rend támaszaként 
is nagy létszámú, ütőképes hadsereg szük
séges. E katonapolitikai koncepció meg
valósítása érdekében a burzsoázia heves 
harcokat vívott már a felszabadulás pil
lanatától kezdve a különböző szintű pa
rancsnoki beosztásokért. 

1945 végétől megkezdődött a szovjet 
csapatok fokozatos kivonása Csehszlová
kia területéről. Ugyanakkor felélénkült 
Szlovákia keleti részein a „banderovis-
ták" (ukrán nacionalista fegyveres ban
dák) terrortevékenysége. Az ellenük foly
tatott fegyveres küzdelem 1947 közepéig 

— 422 — 



jelentős szovjet, lengyel és csehszlovák 
katonai erőket kötött le. 

1946. március 5-én Churchill, Truman 
elnök jelenlétében, Fultonban mondott 
beszédében, lényegében meghirdette a 
Szovjetunió és a kommunisták elleni „hi
degháborút". A reakció Európaszerte fel
lélegzett. A csehszlovák burzsoázia jobb
oldali rétegei is azt a következtetést von
ták le, hogy elérkezett az alkalmas pil
lanat a népi demokratikus vívmányok el
leni támadáshoz, hiszen ebben szövetsé
gesük lesz a nemzetközi imperializmus. 
A reakciós pártok vezetése körül kiala
kult az antidemokratikus erők tábora és 
ezzel lényegében eltűnt a különbség a 
csehszlovák burzsoázia kollaboráns és 
antifasiszta rétegei között. 

Az érlelődő belpolitikai válság körül
ményei között került sor az AÍSotmányo-
zó Gyűlés 1946 májusi választásaira. A 
reakció győzelmet remélt. A valóság 
azonban más lett. Bebizonyosodott, hogy 
az ország legerősebb politikai szervezete 
a kommunista párt. A 300 képviselői 
mandátumból a kommunisták 114-et sze
reztek meg, a szociáldemokratákkal 
együtt 151 mandátumot. Csehszlovákia 
történelmében először került kommunis
ta a miniszterelnöki székbe: Klement 
Gottwald személyében. Az új kormány
elnök által beterjesztett program a népi 
demokratikus forradalom addig elért 
eredményeiből indult ki és arra alapozva 
fogalmazta meg a szocializmushoz vezető 
út módját és feladatait. 

A májusi választások előkészítése so
rán aktivizálódtak a fegyveres erők tag
jai is. A választási gyűléseken azonban 
bebizonyosodott, hogy a hadsereg szemé
lyi állományának döntő többsége elfo
gadta a kommunista párt honvédelmi 
programját és hadseregépítési elveit. A 
CSKP a VIII. kongresszusra és a válasz
tásokra való felkészülés során még foko
zottabb figyelmet fordított a hadsereg
ben folyó politikai munkára. A párt
vezetés ekkor építette ki a fegyveres erők 
megyei és járási szintű bizottságait, azzal 
a céllal, hogy a katonai alakulatokon be
lül megteremtse és biztosítsa a rendsze
res kapcsolatot a kommunista katona
tömegekkel. A választások eredménye 
igazolta, hogy a hadseregen belül is erő
södött a kommunista párt befolyása. 

1946 júliusában a Klement Gottwald 
vezette népfrontkormány a Nemzetgyű
lés elé terjesztette a kormány építési 
programját, melynek irányelveit a VIII. 
pártkongresszus fogalmazta meg. A ' fő 
súlyt a háború utáni újjáépítés befejezé
sére helyezték, az első, kétéves népgaz
dasági terv keretében. A népi demokra

tikus állam katonapolitikájának alapel
veit a „kassai program" értelmében rög
zítették. 

Az új miniszterelnök első külföldi lá
togatása — nagy számú delegáció élén — 
Moszkvába vezetett, 1946 július végén. A 
tárgyalások katonai vonatkozásai során 
elvi megállapodás jött létre, mely szerint 
a szovjet kormány fegyverzetet, felszere
lést, hadianyagot stb. fog szállítani a 
csehszlovák hadsereg részére. 

Alig hat hónap múltán aláírásra ke
rült az az egyezmény is, mely szerint a 
szovjet kormány, igen kedvező feltételek
kel, lehetővé teszi a csehszlovák kormány 
számára a hadianyag vásárlást. Ennek 
keretében már 1947 folyamán 5 millió 
dollár értékű fegyverzet, felszerelés stb. 
érkezett a Szovjetunióból, jelentős mér
tékben erősítve a csehszlovák hadsereg 
anyagi alapjait. 

Az Egyesült Államok agresszív politi
kájának és beavatkozásainak következ
tében 1947-ben kiéleződött a nemzetközi 
osztályharc. Az imperialista erők össze
fogása a népi demokratikus országokban 
kibontakozott és mind erőteljesebb for
radalmi folyamat felszámolására irá
nyult. A tanulmány szerzője bemutatja 
írásában Csehszlovákia különböző párt
jainak magatartását, belpolitikai koncep
ciójának jellemző vonásait 1947-ben, és 
mindazokat a körülményeket, melyek az 
1948 februári eseményekbe torkolltak. 
Ebben az időszakban szinte minden kor
mányintézkedés, előterjesztés stb. nagy 
politikai viharokat váltott ki. A reakció 
a legkisebb problémából is presztízskér
dést konstruált. Célját azonban nem érte 
el. A CSKP tömegbefolyása állandóan 
erősödött. A kiéleződő osztályharcban 
nőtt a tekintélye, emelkedett taglétszá
ma. Csupán 1948 januárjában 44 000, feb
ruárban további több mint 30 000 ember 
kérte felvételét a kommunisták soraiba. 
1948 februárjában a CSKP taglétszáma 
1 354 601 fő volt a Szlovák Kommunista 
Párt tagjain kívül, amely ekkor szerve
zetileg még önállóan működött. 

A népi demokratikus forradalomnak 
szocialista forradalommá való átnövése 
folyamatában létkérdés volt az ország vé
delme. A burzsoázia mindent elkövetett 
a hadseregre gyakorolt befolyása erősí
tése érdekében. Arra törekedett, hogy a 
hadsereget a maga oldalára állítva, fel
használhassa politikai céljai eszközeként. 

A népi demokratikus erők azonban 
felismerték, hogy a reakció törekvései 
lényegében a polgárháború veszélyét 
idéznék elő, ezért erőfeszítéseiket arra 
összpontosították, hogy megakadályoz-
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zák a hadsereg bevonását az osztályharc
ba. 

Május közepén a kommunista párt 
központi bizottsága önálló napirendként 
foglalkozott a hadsereg és a belbiztonság 
kérdésével. Döntés született a fegyveres 
erők pártszervezetei megszüntetésére, 
hogy ezáltal meggátolják más pártok 
szervezeteinek megalakulását illetve mű
ködését a hadseregben. A katona-kom
munistákat a területi pártszervezetek
hez irányították. A hadseregen belül a 
kommunista párt bázisa a politikai ne
velő apparátus lett. Ennek állományában 
1947-ben mindössze 313 tiszt dolgozott, de 
cseh területen 90, szlovák területen pe
dig 100%-uk volt tagja a kommunista 
pártnak. Tevékenységük hatékonysága 
mindenütt a párt politikájának érvénye
sülését eredményezte. 

A burzsoázia ekkor a reakciós tisztek 
aktivizálásával igyekezett erősíteni be
folyását a katonatömegekre. Szovjetelle
nes hangulatot szítottak és a népi de
mokratikus országokkal való barátság el
len léptek fel. Megpróbálták lej aratni a 
kommunista pártot és tagjait. A hadse
reg személyi állományának túlnyomó 
többsége azonban látta a reakciós pro
paganda igazi céljait és leleplezte azo
kat. A katonák reális politikai álláspont
ját teljes mértékben kifejezésre jutatták 
az 1948 januárjában Prágában és más 
helyőrségekben megtartott kommunista 
aktívák felszólalásai. 

Február elején a reakció nyílt táma
dásba ment át. A kormányban és a par
lamentben rövid idő alatt három ízben 
is sikerült kommunistaellenes blokkot 
kialakítaniuk. Február 10-én az állami 
hivatalnokok fizetésemelésének kérdésé
ben, amikor olyan magas béremeléseket 
követeltek, ami inflációt idézett volna 
elő, megrendítve a tömegek bizalmát a 
népgazdasági terv helyességében. Feb
ruár 12-én az új földreformtörvény-ter
vezet vitája során és másnap, a nemzet
biztonsági testület ellen intézett támadás
sal, hogy diszkreditálják a belügyi szer
veket. Az éles viták következtében elő
állott súlyos helyzetet a reakció úgy ér
tékelte, mintha az kedvező lehetőséget 
biztosítana a politikai fordulat végrehaj
tásához. 

A baloldal azonban résen volt. Feb
ruár 17-én a CSKP központi bizottsága 
felhívással fordult az ország lakosságá
hoz. Feltárta a helyzetet, figyelmeztetett 
a reakció igazi céljaira és készenlétre, 
éberségre szólította fel a dolgozó tömege
ket a jobboldali elemek mesterkedései-
vel szemben. 

Február 18-án, válaszként a tömegtil

takozásokra, a Nemzeti Szocialista Párt 
képviselőin keresztül, a reakció durva 
támadást intézett a CSKP és a forradal
mi szakszervezetek (RoH) ellen a Nem
zeti Front ülésén, ahol az új alkotmány
tervezet vitájára került volna sor. 

Két nap múlva, a kormány rendkívüli 
ülésén, a reakció nyílt kormányválságot 
robbantott ki azáltal, hogy a 24 fős kor
mány 12 tagja lemondott, ezzel követelve 
a demokratikus rendszer felszámolását. 
Huszonegyedikén azonban a kommunista 
párt, a munkásosztály és minden haladó 
erő támogatásával, ellentámadásba ment 
át. Az egész országban mindenütt tün
tetések, aktívaértekezletek, tömeggyűlé
sek zajlottak le. A prágai Óváros terén 
tartott nagygyűlésen Klement Gottwald 
is megjelent. A tömegek követelték, hogy 
Beneš köztársasági elnök fogadja el a mi
niszterek lemondását és az alkotmány 
szellemében, a parlamenti szokásoknak 
megfelelően, nevezzen ki új minisztere
ket. Ezt a követelést támogatta a február 
22-én összeült üzemi tanácsok országos 
kongresszusa is és ezzel lényegében meg
oldáshoz ért a kormányválság. A kong
resszus határozatot hozott az 50 főnél 
nagyobb létszámú üzemek államosítá
sára, az új alkotmány elfogadásának 
meggyorsítására, a bérek reális rendezé
sére, az 50 hektár feletti földtulajdon fel
osztására stb. A követelések elfogadása 
céljából a kongresszus február 24-ére egy
órás általános sztrájkot hirdetett meg. A 
következő napon Beneš köztársasági el
nök eleget tett a követeléseknek: felmen
tette a lemondott minisztereket, új kor
mányt nevezett ki és megerősítette Gott-
wald miniszterelnöki megbízatását. 

A kommunista párt vezette munkás
osztály teljes győzelmet aratott a reakció 
felett. Létrejött a proletárdiktatúra hatal
ma, mégpedig vértelen, alkotmányos 
úton, fegyveres erőszak alkalmazása nél
kül. A nagy reményekkel kirobbantott 
kormányválság a burzsoázia teljes poli
tikai vereségével végződött. 

A válságos napokban bebizonyosodott 
a kommunisták katonapolitikájának he
lyessége. A katonatömegek, a tiszthelyet
tesi kar, a népi demokrácia mellett állt 
ki. Bár tovább rétegződött a tisztikar, 
egészében az sem támogatta a burzsoá
zia céljait. Február előestéjén Ján Lipták 
megállapításai szerint a tisztikar alap
vetően három csoportra tagozódott: 1. 
kisebbik része, a tisztek, tábornokok alig 
egyharmada, tudatosan képviselte a népi 
demokratikus állam érdekeit (kommunis
ták, volt partizánok, ellenállók, politikai 
üldözöttek, a Szovjetunióban alakult 1. 
hadtest több katonája képezte ennek a 
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csoportnak a magvát). 2. a tiszti állo
mány mintegy 10%-a állt a reakció olda
lán. 3. A legnagyobb létszámú csoport a 
tisztikar 50°/o-át tömörítette. Politikailag 
azonban nem volt egységes arculata, je
lentős hányada passzív politikai magatar
tású volt, vagy a „kivárás" álláspontján 
állt. Hogy a népi demokráciával nem áll
tak szemben, azt bizonyítja, hogy az ebbe 
a csoportba tartozó tisztek döntő többsé
ge a továbbiakban tevékeny szerepet vál
lalt a csehszlovák néphadsereg építésé
ben és becsülettel szolgálta a szocializ
mus ügyét. 

A hadseregben kialakult helyzet ma
gyarázza, hogy a heves belpolitikai vál
ság végül miért a hadsereg részvétele 
nélkül oldódott meg: a reakció nem volt 
képes a maga oldalára állítani a katona
tömegeket, nem tudta eszközként fel
használni az osztályharcban, mert a had
sereg a néptömegek osztályérdekeit akar
ta szolgálni. így érvényesülhetett a kom
munista párt törekvése: a fegyveres erők 
távoltartása a belpolitikai küzdelmektől. 
Ennek elérése azonban hosszú éveken át 
tartó, következetes politikai munka ered
ménye volt, melyet a kommunisták 
„lent" a csapatoknál és „fent" a pa
rancsnoki szinteken folytattak. Február 
előestéjén például a honvédelmi minisz
térium és a vezérkar 35 legfontosabb be
osztásában 12 kommunista volt funkció
ban. Közülük kettő az 1920-as években, 
egy a második világháború alatt, hét 
1945-ben, egy 1946-ban és egy 1947-ben 
lett a párt tagja. A szerző kiemeli a 
honvédelmi miniszter, Ludvik Svobodâ 
meghatározó szerepét, aki pártonkívüli
ként működött együtt a baloldali erőkkel, 
őszinte jobaratság fűzte Gottwaldhoz és 
mindenben támogatta törekvéseit. 1948. 
február 23-án Svoboda parancsban fog
lalt állást a hadsereg semlegessége mel
lett, hangsúlyozva: „hadseregünk ma
radjon mindig hű a néphez, amelyből 
származott és legyen védelmezője a nagy 
nemzeti ideáloknak és a forradalmi vív
mányoknak". 

A februári napokban a hadsereg, mint 
intézmény, következetesen megőrizte 
semlegességét. A reakciós tisztek minden 
mesterkedése ellenére, a kommunista 
párt világos, egyértelmű álláspontja ered
ményeképpen, a belpolitikai válság a 
hadseregen belül nem okozott problémá
kat. 

Ebben nagy részük volt a nevelőtisz
teknek, a hadseregben dolgozó kommu
nistáknak, akik a területi pártszerveze
tek tagjainak segítségével hatékony poli
tikai munkát végeztek a katonák között. 
Az állami- és pártvezetés a sajtón, rá

dión stb. keresztül biztosította, hogy a 
hadsereg pontos tájékoztatást kapjon az 
eseményekről, a válság okairól, az egyes 
politikai erők céljairól stb. Ez nagy mér
tékben hozzájárult a nyugalom megőrzé
séhez, a reakciós kisebbség elszigetelő
déséhez. 

A hadseregen kívül néhány tiszt, tiszt
helyettes és katona részt vett a tömeg
gyűléseken, segítette az akcióbizottságok 
munkáját. Sokan bekapcsolódtak a Népi 
Milícia (munkásőrség) szervezésébe, 
amely a februári napokban a munkásosz
tály fegyveres erejeként jött létre mun
kásokból, volt partizánokból, stb. A ha
talomért folytatott osztályharcban a 
kommunista párt eredetileg nem számolt 
milíciaalakulat létrehozásával és alkalma
zásával. A februári események kezdetén, 
amikor a pártvezetéshez jelzések érkez
tek arról, hogy a reakciós tisztek szervez
kednek és megpróbálják alárendeltjeiket 
a nép ellen felhasználni, akkor vetődött 
fel a munkásőrség felállításának gondo
lata. A hadseregben uralkodó helyzet 
ekkor még nem volt egyértelműen vilá
gos és a puccsistáknak voltak támogatóik 
a belbiztonsági szerveknél is. Ezért a 
párt központi bizottsága február 17-én 
határozatot hozott a munkásőrség meg
szervezéséről és szükség esetén történő 
bevetéséről. A megalakult Népi Milícia 
állománya mintegy 15—18 000 emberből 
állt. 

A tanulmány szerzője értékeli Beneš 
magatartását is. A kialakult helyzetben 
a köztársasági elnök nem állt ki a reak
ciós erők mellett és a hadsereg főpa
rancsnokaként egyetlen intézkedést sem 
tett a hadsereg alkalmazása céljából a 
kormányválság egész időszaka alatt. A 
reakció Benešnek ezt sem otthon, sem 
külföldön soha nem bocsátotta meg. 

Ján Lipták könyve elején „Előszó he
lyett" címmel felteszi a kérdést: miért 
jelent 1948 februárja mérföldkövet 
Csehszlovákia legújabbkori történelmé
ben? És a válasz: azért mert akkor dőlt 
el, ki lesz az úr az országban. A győzel
mes Február betetőzte a Szlovák Nemzeti 
Felkeléssel kezdődött harcot, melyet a 
dolgozó nép vívott a szabadságért, a né
pi demokratikus forradalom kibontako
zásáért, a szocialista forradalomba való 
átmenet feltételeinek megteremtéséért. 
Eldőlt a hatalom kérdése, mégpedig a 
munkásosztály és szövetségesei javára. 
Ezzel a népi demokratikus forradalmi 
diktatúra átnőtt a proletariátus diktatú
rájába, ami új, minőségi ugrást jelentett 
a csehszlovák népek forradalmi fejlődé
sében: szabaddá vált az út a társadalom 
szocialista átalakításához. A szerző 
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hangsúlyozza, hogy 1948 februárja nem
csak történelmi fordulat, hanem forra
dalmi és élő hagyomány, amely megha
tározza a csehszlovák nép egész jelenét 
és jövőjét. Érvényét teljes mértékben 
bebizonyították és igazolták az 1968/69-es 
válságos időszak keserű tapasztalatai és 
tanulságai. 

A tudományos feldolgozás cseh nyel
ven jelent meg és elsősorban azoknak 
kíván segítséget adni, akiknek döntő sze
repük — és felelősségük — van a cseh
szlovák néphadsereg személyi állománya 

politikai nevelésében. A téma azonban 
értékes a nemzetközi forradalmi mun
kásmozgalom szempontjából is. 

A munkáról adott tájékoztatás és a 
hozzáfűzött gondolatok alapvető célja 
csak az lehetett, hogy felhívja a figyel
met a csehszlovák történelem és hadtör
ténelem e sorsdöntő eseményeinek mai 
jelentőségére és értékelésére, ezzel 
nyújtva segítséget mindazoknak, akik 
fegyverbarátaink történetének terjeszté
sével foglalkoznak. 

Godó Ágnes 

ISZTORIJA VTOROJ MIROVOJ VOJNI 
1939—1945 

(Vojenizdat, Moszkva, 1976. 7. k. 552 o.) 

Ujabb kötettel gazdagodott a második 
világháború történetét feldolgozó 12 kö
tetes sorozat, mely a háború menetében 
bekövetkező gyökeres fordulat befejezé
sét, megszilárdulását szemlélteti, megvi
lágítja a hadviselő felek társadalmi-gaz
dasági és politikai életét jellemző válto
zásokat, a fegyveres küzdelem arcvona
lain 1943. áprilisa és decembere között le
zajlott, és az erőviszonyokat a hitlerelle
nes koalíció javára fordító, a háború me
netében kimagasló jelentőségű esemé
nyeket. 

A szerzői kollektíva megalapozott 
marxista—leninista elemzést ad a má
sodik világháború menetében mutatkozó 
gyökeres fordulat befejezését és megszi
lárdítását motiváló tényezőkről, ezen be
lül, joggal, fő figyelmét a szovjet—német 
arcvonal döntő jelentőségének bizonyí
tására fordítva. Ezen az arcvonalon küz
dött a szovjet nép és fegyveres ereje — 
Európában szinte egyedül — a fasiszta 
Németország és csatlósai ellen. Ezen idő
szak fő tartalmának tekinthető, hogy a 
hitlerellenes koalíció államai már min
den szükségessel rendelkeztek ahhoz, 
hogy nagy erejű és döntő csapást mérje
nek az ellenségre, bár az USA és Anglia 
csupán fegyveres erői egy részét vetette 
be, inkább Olaszország és Japán ellen, 
még mindig arra a káros politikai kon
cepcióra alapozva, hogy a fasiszta Né
metország és a Szovjetunió kölcsönösen 
kimeríti egymást a háborúban. 

A kötet alapos elemzést tartalmaz a 
hadviselő felek katonapolitikai céljairól 

ebben az időszakban. A szovjet fél ter
vei szilárd gazdasági bázisra támaszkod
hattak. A szovjet hadvezetés teljes jog
gal láthatott hozzá a nagyarányú támadó 
hadműveletek kidolgozásához a végső cél, 
az ellenségnek a szovjet földről való tel
jes kiűzése érdekében. Ezt a lehetőséget 
ä szovjet hadsereg 1942—43 telén aratott 
győzelmei és általános ütőerejének jelen
tős növekedése alapozták meg. A szov
jet gazdaság ekkor már képes volt a 
fegyveres erőket a hadviseléshez szüksé
ges mindenfajta eszközzel ellátni. Szá
mokkal bizonyítják a szerzők a burzsoá 
történetírásban szereplő olyan állítások 
megalapozatlanságát, melyek szerint az 
USA gazdasági potenciálja döntő hatást 
gyakorolt a második világháború me
netére és kimenetelére. 

A nyugati nagyhatalmak, uralkodó kö
reik politikai és gazdasági érdekeit kö
vetve és viszonylagos hadászati műkö
dési szabadságukat kihasználva, elsősor
ban afrikai és csendes-óceáni pozícióik 
megerősítésére törekedtek, ami egyben 
a háború utáni berendezkedés és érde
keltségi helyzet előkészítését is jelentette, 
így tehát a Szovjetunió szövetségeseinek 
politikája és stratégiája korántsem a fa
siszta tömb mielőbbi és teljes szétzúzásá
ra, hanem sokkal inkább a világuralmi 
tervek megvalósítására irányult. 

A hitleri hadvezetés elégtételt akart 
venni az 1942—43 telén elszenvedett ve
reségért, ezért a szovjet földön működő 
hadseregét gyors ütemben töltötte fel 
személyi állománnyal, harci-technikai 
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