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A megtévesztés egyik legfőbb módja annak, hogy meglé

pést érjünk el. A második világháború során a háborús felek 
nagymértékben folytatták a megtévesztő tevékenységet. Főkép
pen azzal a céllal, hogy elleplezzék csapataik csapástmérő 
csoportosításainak körzetét, a hadműveletben részt vevő erők 
és harceszközök összetételét, a főosapás irányát, a csapatok had
műveleti átcsoportosításait és a hadművelet kezdetének idő
pontját. 

A legnagyobb figyelmet a megtévesztés alapvető módoza
tainak szentelték. Egyrészt a szárazföldi csapatok, légierő és 
flotta hamis összpontosításainak tulajdonítottak igen nagy je
lentőséget, amelyeket azzal a céllal hoztak létre, hogy elfedjék 
fegyveres erőik fő csoportosításait az arcvonalon, másrészt a 
másodrendű irányokban és arcvonalszakaszokon végrehajtott 
elterelő harctevékenységnek, amely a készülő főcsapás irányát 
volt hivatva leplezni. A megtévesztés ezen módozatait a hamis 
hírek, dokumentumok, rádió és sajtóközlemények terjesztése, 
valamint a rádióelektronikus eszközök alkalmazása egészí
tet te ki. 

A második világiháború során a hadműveleti-Jiadászati meg
tévesztés terén nagy tapasztalatra tet tek szert a volt hitleri Né
metország, az Egyesült Államok, Nagybritannia és Japán fegy
veres erői. Tevékenységük alapján képet alkothatunk az ellen
fél megtévesztésére irányuló intézkedéseik céljairól, jellegéről, 
méreteiről, s úgyszintén arról, hogy milyen módon hajtották 
végre őket. 

Nézzük a konkrét példákat. 
A Szovjetunió elleni támadás előkészítése során a német 
* BacMAbeu, II.: 0 6 onepaTHBHo-CTpaTerHiecKoR AesHHifcopMaijHH BO BTOPOH MHPOBOH BoŐHe. 
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főparancsnokság vezérkara a „Barbarossa" hadműveleti direk
tíva mellett kidolgozta a megtévesztés tervét is, amelynek a ha
táridők szerint két fázisban kellett megvalósulnia. A terv a há
ború megkezdése előtt nyolc hónappal lépett életbe. * 

Az első fázis (1940 október—1941 április) megtévesztő in
tézkedéseinek célja, az volt, hogy minden módon elleplezzék és 
igazolják a magasabbegységeknek és a hadműveleti csoportosí
tások törzseinek átdobását Franciaországból Kelet-Poroszor
szág, valamint a megszállott Lengyelország területére a Szovjet
unió határaihoz, hogy ennek következtében a szovjet hadveze
tés ne tudja világosan felismerni Németország szándékait. Köz
vetlenül azután, hogy az angolokat kiűzték Dunkerqueből, min
denfelé olyan híreket terjesztettek, hogy a német „B" hadsereg
csoport és három hadsereg törzsét, valamint mintegy 30 had
osztályt Lengyelország területére csoportosítottak át azzal a 
céllal, hogy a Franciaországban összpontosított erőket széttagol
ják és megerősítsék a majdnem teljesen védtelen keleti határo
kat, ámbár, mint ismeretes, senki sem fenyegette a fasiszta Né
metországot keletről. Emellett néhány hadműveleti csoportosí
tás törzse a Todt-szervezet „munka törzsé"-nek álcázta magát. 

Ezek voltak a német csapatok hadászati felfejlődésének első 
lépései a Szovjetunió ellen. S ezt,. Hitler 1941. február 3-i direk
tívája értelmében, a későbbiekben is nagy óvatossággal folytat
ták. A kelet-poroszországi és lengyelországi német csapatokat 
például 1941 májusáig, főleg gyaloghadosztály okkal erősítették 
meg azzal az ürüggyel, hogy védelmi munkákat végeznek. 
Ugyanezen év elején a 7 hadosztályból álló 11. hadsereg átcso
portosítását Romániába a Görögországban partraszállt angol csa
patok elleni intézkedésként motiválták. Ebben az időben a né
met főparancsnokság igyekezett eltúlozni az észak-afrikai és a 
balkáni hadműveletek jelentőségét. Az elhárítószervek a lehe
tőség szerint igyekeztek álcázni a keleten tartózkodó német csa
patok számának növekedését azzal, hogy az ott levő szárazföldi 
csapatok magasabbegységeinek gyakori leváltását híresztelték, 
mintha ezek a magasabbegységek kiképzőtáborokba kerültek 
volna átszervezés végett. 

A Lengyelország területén épülő új repülőterek, vasutak és 
országutak létesítését, valamint a régiek rekonstrukcióját a saj
tón és rádión keresztül igyekeztek igazolni. A közlemények azt 
hangoztatták, hogy a munkálatok a szükségleteknek megfele
lően az elfoglalt területek birtokbavételét, s elsősorban a gaz
dasági szállítás biztosítását célozzák. 

A második fázisban (1941 május—június) a német főpa
rancsnokság arra törekedett, hogy az 1941 tavaszán a Szovjet-
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unió elleni háború érdekében végrehajtott előkészületeket az 
„Oroszlánfóka" elnevezésű terv szerinti Anglia elleni „támadás'' 
előkészületeinek tüntesse fel, bár ezt a tervet Hitler még 1940. 
október 12-én visszavonta. Az Időszámvetés a „Barbarossa" 
hadművelethez c. direktívában, amely 1941. június 1-én lépett 
hatályba, erről a következő állott: „Elkezdődött az ellenség meg
tévesztésének második szakasza (a „Cápa" és a „Szigony" had
műveletek) azzal a céllal, hogy az ellenségben olyan benyomást 
keltsünk, miszerint a norvég partokról, a La Manche csatorna 
és a Calaisi-szoros partjáról és Bretagne^ból Angliába deszant 
partraszállását készítjük elő. Az erők összevonását keleten úgy 
kell beállítanunk, mintha az az angliai partraszállást fedő, meg
tévesztő tevékenység lenne."1 

A nagyobb hitelesség kedvéért a német páncélos és gépe
sített hadosztályok zöme továbbra is nyugaton és Németország 
központi területein állomásozott. A hadműveleti tervek értel
mében ezeket a gyorsanmozgó magasabbegységeket a Szovjet
unió elleni támadáshoz a legutolsó időben — 1941. júniusának 
elején — dobták át. Ezenkívül nyugaton, többek között Norvé
giában is, továbbra is ottmaradt több teljes állományú gyalog
hadosztály, hogy azt a benyomást keltsék, mintha az angliai 
partraszállást készítenék elő. A hadosztályok személyi állomá
nyát még ki is képezték arra, miben áll feladata a brit szige
tekre való partraszállás esetén. Colvin angol újságíró, aki jól 
ismeri a német felderítő szervek módszereit a második világhá
ború éveiben, írja: „A porosz gárda hagyományain nevelkedett 
9. gyalogezredet jelölték ki arra, hogy Hastings körzetében part-
raszálljon. Az ezredben elterjedt ennek a híre és mindenki az 
„Oroszlánfóka" hadműveletet emlegette. Hitler még a terv 
visszavonása után is tudatosan támogatta az ilyen híresztelése
ket".2 

A.német parancsnokság nagy mennyiségben adta ki a csa
patok átirányításáról szóló megtévesztő parancsokat, Németor
szág központi területeiről nyugatra. Nagymértékben propagál
ták, hogy a német hadseregben új fegyverek és szállítóeszkö
zök jelentek meg a brit szigetekre való partraszállás biztosítá
sára, hírek terjedtek el egy valójában nem létező német légi-
deszant hadtestről. Goebbels cikket ír t 1941 tavaszán a krétai 
hadműveletről, s azt mint az Anglia ellen irányuló • nagy légi-
deszant hadművelet próbáját jellemezte. Amikor a külföldi ú j 
ságírók ezt a cikket hírközpontjaikhoz eljuttatták, Goebbels 
kérte, hogy „titkossága miatt ' ne közöljék az újságokban. 

1 Vojenno-isztoricsešzkij zsurnal . 1959. 3. sz. 83.. o. 
2 1. Colvinj-Dvojnaja igra. Moszkva, 1960. 208. o. (Oroszul) 
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Ahogyan a Szovjetunió elleni támadás napja közeledett, a 
német parancsnokság tevékenysége a megtévesztés terén úgy 
szélesedett. Erőfeszítéseket tettek, hogy leplezzék a páncélos és 
gépesített hadosztályok csoportosítását és felfejlődését keleten, 
1941 június elején. Ezt egy „hatalmas hadgyakorlat" előkészí
tésének cégére alatt hajtották végre. A csapatoknak ezzel kap
csolatos tömeges átdobását a Szovjetunió határai felé a sajtó, 
mint „az angliai partraszállás álcázásának fontos mozzanatát" 
jellemezte. A sajtóba a csapatoknak Lengyelországból Német
országba való rendszeres átirányításáról szóló közlemények „szi
várogtak" be, nehogy az a benyomás támadjon, hogy nagyszámú 
új csapategység érkezett keletre. Intézkedések történtek a csa
patoknak Lengyelország déli részén, Csehszlovákiában és Auszt
riában történő összevonásának látszata érdekében, hogy elfed
jék a főerők csoportosulását Kelet-Poroszországban és Varsó 
körzetében. 

A főparancsnokság 1941. április 7-i direktívája^ melyet a 
norvégiai megszálló csapatok parancsnoka kapott, előírta, hogy 
a csapatok átdobását Finnországba társadalmi körökben az 
ottani hegyilövész hadtest egységeinek leváltásával kell ma
gyarázni. Az átirányítás pedig azért történik a tengeren, mert 
a svéd kormány nem bocsátotta rendelkezésre a vasútvonalakat. 
A tényleges tevékenység álcázására hasonló magyarázatot kel
lett elterjeszteni az átirányított csapatok személyi állománya 
körében is. 

Amidőn a „Barbarossa" tervet a Balkán félszegeten végre
hajtott német harctevékenység következtében négy héttel e l 
halasztották, 1941. április 3-án olyan direktíva hagyta el Hitler 
főhadiszállását, hogy a Szovjetunió elleni háború előkészületeit 
továbbra is teljesen titokban kell tartani és még a saját csapa
tok előtt is úgy kell feltüntetni, hogy csak a „hátország bizto
sításáról" van szó Oroszország felől. A német parancsnokság
nak még sem sikerült titokban tar tani a hatalmas csoportosítá
sok összevonását és felfejlődését a Szovjetunió határai közelé
ben. „Különböző forrásokból (a szovjet felderítő szervektől, a 
határőrségtől, a diplomáciai képviseletektől, a Szovjetunió szá
mos külföldi barátjától, különösen Lengyelországból, Csehszlo
vákiából, Finnországból, Magyarországból és magából Német
országból is) megcáfolhatatlan adatok érkeztek, amelyek tanú
sították, hogy a hitleri Németország tevékenysége következté
ben igen veszélyes helyzet alakult ki a Szovjetunió határainál".'3 

S csak annak következtében, hogy helytelenül értékelték a po-

3 Isztorija Velikoi Otyecsesztvennoj vojni Szovjetszkogo Szojuza 1941—1945. 
1. k. Moszkva, 1960. 403. o. 
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litikai helyzetet és Sztálin figyelmen kívül hagyta a közelgő há
ború számos jelét, a Szovjet Fegyveres Erőket nem hozták ide
jében harci készenlétbe es így a váratlan támadás készületlenül 
találta őket. 

A Szovjetunió elleni háború folyamán a német parancsnok
ság több támadó és védelmi hadműveletben gyakran alkalmazta 
a megtévesztést. Példaként szolgálhat a speciális, „Kreml" elne
vezésű hadművelet, melyet a német csapatok főcsapásának el
fedésére folytattak le az 1942. évi nyári hadjáratban/1 

Nagymértékben alkalmazták a megtévesztést a második 
világháború más hadszínterein is. Nagy érdeklődésre tarthat 
számot e tekintetben az 1944 decemberében végrehajtott támadó 
hadművelet az Ardennekben, amelyben a németek erőkben és 
eszközökben egyáltalán nem voltak fölényben az angol—ame
rikai csapatok felett. „A hadművelet sikere — mutatott rá a 
„B" hadseregcsoport törzsének parancsa — főképpen a csapás 
váratlanságának mértékétől függ, ezért a támadás idejét és he
lyét úgy kell megválasztani, hogy az ellenséget félrevezessük." ' 

A hadműveletet jellemezve Pogue amerikai hadtörténész 
ezt írja: „A németek, hogy szándékaikat leplezzék, gondosan 
kidolgozták a megtévesztés tervét. Az összes előkészületeket 
úgy kellett lefolytatni, mintha a Rajna felé támadó szövetséges 
csapatok elleni ellencsapás készülne."0 Majd Pogue így foly
tatja: ,,A megtévesztésre irányuló tevékenységnek nagy szerepe 
volt az ellenség által elért váratlanságban. A németeknek ezt a 
tevékenységét e lősegí te t te . . . a szóbanforgó változat valószí
nűsége."7 

A megtévesztés terve mindenekelőtt a csapatok hamis kör
zetben való színlelt csoportosítását foglalta magában. E célból 
az újonnan felállított 6. német páncélos hadsereg, amelyet kü
lönösen figyelemmel kísért a szövetséges felderítés, különö
sebb álcázás nélkül Köln körzetében, a hadseregcsoport má
sodik lépcsőjében összpontosult, hogy a hamis manőverrel, meg
tévessze az egyesített angol—amerikai parancsnokságot. Azt 
a hitet keltve benne, hogy ellencsapásra készül a szövetséges 
csapatok ellen, miután azok áttörték a „Siegfried-vonalat" és 
átkeltek a Ruhron. Ezzel a ténnyel a német parancsnokság azt 
a szándékát igyekezett demonstrálni, hogy állásharcot kíván 
folytatni, ugyanakkor e mögé bújtatta támadásának aktív elő
készítését. 

4 L. Vojenno-isztorieseszkij zsurnal. 1961. 8. sz. 
ß United States Army Combat Forces Journal, February, 1953, p. 31. 
6 F. Pogju: Verhovnoe komandovanie. Moszkva, 1959. 378. o. (Pogue, Forrest 

C. The supreme command. Washington, 1954.) 
7 Uo. 379. o. 
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A páncélos hadsereg elhelyezkedése Köln körzetében, ahon
nan a legelőnyösebb volt a főcsapást mérni Aachen—Liege irá
nyában, nem keltette a szövetségesekben azt a gyanút, hogy a 
hadsereget az Ardennekben a jelzett iránytól délre, fogják tá
madásba vetni. A hadsereg ebben a körzetben lényegében több, 
mint egy hónapig tartózkodott, magasabbegységeinek felfejlő
dése az első vonalba csak a támadás napjának előestéjén feje
ződött be. Amellett rejtve, éjszaka és szürkületkor hajtottak 
végre. A járművek jelvényeit és jelzéseit álcázták, a lámpákat 
nem gyújtották meg; A tervezett támadás egész arcvonalszaka
szán, 5 km-es mélységig tiltva volt a jármüvek nyílt, nappali 
mozgása. 

Ugyanígy ment végbe az 5. páncélos hadsereg erőinek 
összpontosítása is, amelynek több hadosztálya aktív védelmi 
tevékenységet folytatott és csak a támadás megkezdése előtt 
2—'3 héttel vonták ki kiegészítésre és pihenőre. A hadosztályok 
néhány alegysége, az ellenség félrevezetésére, továbbra is a 
régi állásokban az első vonalban maradt. Álcázás céljából az 5. 
és 6. páncélos hadseregek és az alárendeltségükbe tartozó ma
gasabbegységek új egyezményes elnevezést kaptak. A főcsapás 
végrehajtására kijelölt hadosztályokat nem jelölték a helyzet
térképen még a magasabb törzseknél sem. Több magasabbegység 
és egység gyakran hamis rádióadásokat alkalmazott, a 6. pán
célos hadsereg és hadtest törzsei pedig három hétre teljesen meg
szüntették a rádióadásokat. 

Bradley tábornok, a 12. amerikai hadseregcsoport volt pa
rancsoka elismerte, hogy a németek megtévesztő tevékenysége, 
sikeres volt. „Von Rundstedt támadása — írja — teljesen vá
ratlanul ért, de1 még jobban elcsodálkoztam, midőn megtudtam, 
hogy a német feldmarschall olyan jelentéktelen terepszakaszt 
választott a támadásra, mint amilyen az Ardennek."8 Az ame
rikai katonai irodalom, az USA volt ellenfelének ezt a megté
vesztésre irányuló tevékenységét most mint követésre méltó 
példát tárgyalja, és szemrehányásokkal illetti az angol—ameri
kai felderítést, amely ebben a hadműveletben hatástalannak b i 
zonyult.9 Az európai expedíciós szövetséges erők főparancsnoka 
törzskarának 1944. december 10-i 38. számú heti felderítési 
összefoglalójában a következőket olvashatjuk: „így arra számít
hatunk, hogy az. ellenség tovább fogja növelni erejét az Arden
nektől északra eső körzetben, ottlevő erői kiegészítésével és 
elkeseredett, veszteséges védelmi harcokat fog folytatni."10 

8 O. Bredli: Zapiszki szoldata. Moszkva, 1957. 486. o. (Bradley Omar N. A 
soldier's story.) 

9 United States Army Combat Forces Journal, February, 1953. p. 31. 
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A hadműveleti megtévesztés terén sok tanulságos példa 
akad a második világháború folyamán az angol és amerikai 
csapatok hadműveleteiben is, amelyeket ,a második világháború 
folyamán Észak-Afrikában és a nyugat-európai hadszíntéren 
hajtottak végre. 

A 8. hadsereg El-Alameinnél végrehajtott támadó hadmű-
leténél az angol parancsnokság a föcsapást a tenger mentén ter
vezte mérni két páncélos hadosztály erőivel, amelyek közül az 
egyik a hadművelet kezdetéig az arcvonal mögötti területen ál
lomásozott, a másik a hadsereg balszárnyán a Líbiai-sivatagban 
volt. Az volt a vélemény, hogy a nyílt, sivatagi terepen nem 
lehet elfedni az ellenség elől két hadosztály felfejlődését a tá
madás megindulási helyzetébe. Ezért a hadművelet kezdete 
előtt néhány héttel hozzákezdtek a hadosztályok összpontosítá
sának imitálásához a tengermenti irányban. Az imitálás nagy
mennyiségű harckocsimakett felhasználásával szándékosan 
gondatlanul folyt, hogy az ellenséges felderítés felismerhesse 
megtévesztő célját. 

À tevékenység eredményeképpen a német parancsnokság 
elhitte, hogy az angolok a tengermenti védelmi szakaszra akar
ják vonni a német erőiket, mialatt a föcsapást a balszárnyi cso
portosításra kívánják mérni a sivatagon keresztül, hogy kijus
sanak a tengerpartihoz és elvágják az ellenség visszavonulási 
útvonalát. Az angolok elterelő tevékenységének ilyen értéke
lése alapján Rommel főerőit továbbra is a sivatagban saját jobb 
szárnyán tartotta. Az angolok pedig a támadás előtti éjszaka 
a tervnek megfelelően mindkét páncélos hadosztályukat a ten
germenti irányba dobták át, a makettek helyére állították harc
kocsijaikat és a volt színlelt összpontosítási körzetben rövid 
pihenőt tartva, ködfüggöny leple alatt, támadásba mentek át. 
Mint ismeretes ez a hadművelet az angol csapatok számára si
kerrel végződött. 

A szicíliai deszant hadműveletben 1943 júliusában az an
gol—amerikai parancsnokság mindenekelőtt a támadás célpont
ját, idejét, a csapatok összetételét és a harctevékenység mód
jait igyekezett elfedni. Ezzel kapcsolatban az angol elhárító 
szervek „Minesmeat" néven egy speciális hadműveletet haj
tottak végre azzal a céllal, hogy megtévesszék a német parancs
nokságot a szövetséges csapatok partraszállásának valóságos 
körzeteit illetően a Földközi-tenger medencéjében.11 

10 Uo. p . 40. 
11 Errő l ld. Operaci ja „Minszmit" . Vojenno-isztoricseszkij zsurnal 1962. 3. sz. 
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A „Minesmeat" hadművelettel egyidőben az amerikai pa
rancsnokság is tevékenykedett az ellenség félrevezetése érde
kében. „Hogy megzavarjuk mind az ellenséges ügynököket, 
mind pedig a fecsegő tiszteket saját törzsünkben — írja Brad
ley — kidolgoztuk a Szardíniára való betörés hamis tervét."12 

Az ilyen betörés valószínűsége nem válthatott ki kételyt, mivel 
Szardínia szigetén az ellenségnek kislétszámú helyőrségei vol
tak. A szardíniái és a vele szomszédos korzikai repülőterek el
foglalása esetén az amerikai légierő előnyös bázishoz jutott 
volna az Itáliába, vagy Dél-Franciaországba való betörés szá
mára. Ezenkívül, hogy az ellenséget félrevezessék a partra
szálló erőket illetően, a Patton tábornok parancsnoksága alatt 
álló 7. amerikai hadsereg törzse, amely már előzőleg Oran kör
zetében helyezkedett el, az 1. páncélos hadtest volt állomás
helyén, ez utóbbi nevén szerepelt. A Montgomery parancsnok
sága alatt álló 8. angol hadsereg időlegesen a 12. hadsereg ne
vén szerepelt. A deszant csapatok szicíliai partraszállása előtti 
napon az angol—amerikai haditengeri erők hadműveleti cso
portosítása félrevezető manővert hajtott végre a Földközi-ten
ger nyugati részéből Görögország irányában. Valójában a cso
portosítás Málta szigetét elhagyva, a sötétség beálltával a had
művelet előtti éjszakán Szicília partjaihoz hajózott és ott bizto
sította a tengeri deszant partraszállását. 

Ezek, az angolok és amerOtaiak által foganatosított meg
tévesztő intézkedések, elősegítették a szicíliai deszant hadmű
velet sikerét. 

Az ellenség megtévesztését célzó intézkedések még na
gyobb mértéket öltöttek az angol—amerikai csapatok norman
diai deszant hadműveleténél, amelyet „Overlord" fedőnév alatt 
1944 júniusában hajtottak végre. Az intézkedések kidolgozását 
és megvalósítását az európai szövetséges erők biztonsági főnök
sége mellett működő, 1943 augusztusában (a hadművelet kez
dete előtt 9 hónappal) az „Overlord" hadművelet álcázására 
létrehozott albizottság irányította.. 

Az olyan nagyméretű hadművelet tervezésénél és előké
szítésénél, amelyben négy hadsereg, több mint 14 000 repülőgép 
és 6 ezer hajó vett részt, a szövetséges parancsnokság nem szá
míthatott arra, hogy teljes legyen a meglepés. Arra törekedett 
csupán, hogy a deszant partraszállásának valóságos helyét és 
idejét illetően tévessze meg az ellenséget. Ez képezte á megté
vesztés tervének alapját (2. sz, vázlat). 

„A megtévesztés terve, amelyet ezzel a hadművelettel kap-

12 o. Bredli i. m. 141. o. (Oroszul.) 
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csolatban valósítottunk meg — írja Montgomery tábornok — 
része volt a szövetségesek altalános, az összes európai hadszín
terekre kiterjedő, egyeztetett intézkedéseinek az ellenség meg-

. tévesztésére. Világos volt, hogy mindazokat az előkészületeket, 
amelyek az Egyesült Királyság területén, a partraszállás ér
dekében végbemennek, az ellenség elől eltitkolni nem lehet. 
Az invázió napjának közeledtével, s a hajók és úszóeszközök 
összpontosításával Dél-Anglia kikötőiben, amúgy is nyilván
valóvá lett volna, hogy a La Manche-csatornán keresztül aka
runk: csapást mérni. Ezért a megtévesztés tervének az volt a 
célja, hogy félrevezessük az ellenséget az invázió helyét ille
tően, és meggyőzzük őt arról, hogy az invázióra a ténylegesen 
kijelölt dátumnál 6 héttel későbben leszünk felkészülve. Az in
vázió napjáig a megtévesztés azt a gondolatot sugallta az ellen
ségnek, hogy a pairtraszállás a Calaisi-szoros partvidékén a 
Gris-Nez foknál fog bekövetkezni. Az invázió első napjától a 
feladatunk abban állt, hogy meggyőzzük az ellenséget arról, 
mintha a ,Neptun'13 hadművelet csak diverzió jellegű előzetes 
hadművelet lenne, s a célunk csak elvonni a német tartalékokat 
a Calaisi-szoros körzetéből és Belgiumból, a főcsapás pedig a 
Calaisi-szoros körzetében fog bekövetkezni".14 

Ennek a tervnek a továbbfejlesztésére hozták létre a „kom
binált tűz"-tervét és az úgynevezett „közlekedési terv"-et, ame
lyek végrehajtási idejét a deszant hadművelet előkészítésének 
időszakára állapították meg. 

A „kombinált tűz" tervének megfelelően az angol—ameri
kai légierő ebben az időszakban fokozottan bombázta az ellen
ség katonai objektumait Calais, Boulogne körzetének partvi
dékén, s kevéssé nyugtalanította a németeket a normandiai 
partvidéken, ahová a deszant partraszállását tervezték. 

Az „Overlord" hadművelet tervezett körzetében elhelyez
kedő egy-egy parti tüzérségi ütegállás ellen intézett minden 
egyes repülőgéptámadásra, két, sőt egyes esetekben három
négy olyan repülőgéptámadás esett, amelyet az e körzeten kí
vül eső parti tüzérségi ütegek ellen intéztek. A parti tüzérségi 
ütegállásokon kívül erős csapások érték a Calaisi-szoros part
vidékének rádiólokációs hálózatát is. A rádiólokációs állomások
nak mintegy 80%-át tették itt használhatatlanná. 

A „közlekedési terv"-ben a vasúti csomópontokra és hi
dakra mérendő légicsapások szerepeltek Északkelet-Franciaor
szág jelentős területén azzal a céllal, hogy csökkentsék a né-

13 A tengeri deszant partraszállása Normandiában, a Szajna-öbölben. 
M Field Marshal Montgomery of Álaméin. Normandy to the Baltic. London,. 

1946. pp. 28—29. 
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metek számára tartalékaik átdobásának lehetőségét Németor
szágból, Belgiumból és Hollandiából a szövetségesek által ter
vezett partraszállási körzetbe. A légierő támadásának elsősor
ban a Szajnától északra eső közlekedési célpontok voltak kitéve, 
ahol nem terveztek deszantot partratenni, valamint Normandia-
ban, a folyótól nyugatra eső területen. 

A jnegtévesztés összes terveinek alapját a deszant hadmű
velet előkészítését célzó valóságos és kitalált, de valóságosnak 
tűnő intézkedések művészi kombinációja képezte. Az intéz
kedések arra irányultak, hogy az ellenség helytelen következ
tetésire jusson és kénytelen legyen felaprózni erőit és eszközeit 
Franciaország északnyugati részének kiterjedt partvidékén. 

Az „Overlord" hadművelet előkészítésének időszakában a 
megtévesztés tervének értelmében Anglia délkeleti kikötőiben 
szállító eszközök és csapatok összpontosítását imitálták, mintha 
eTiek a Oalaisi-szoros partvidékére való partraszállásra lenné
nek szánva. Dover, Deal, Folkestone és más kikötőkben nagy
mennyiségű deszant bárka-makettet koncentráltak, hamis tá
borokat építettek az USA-ból és Kanadából érkező csapatok szá
mára, deszantok számára hamis és valódi behajózó helyeket, a 
hajók számára kikötőket szereltek fel, amelyekhez a megköze
lítő utakat szándékosan megjelölték az egyes egységek jelzései
vel és jeleivel. Dover és Folkestone körzetébe, a megtévesztő 
intézkedések nagyobb hitelessége érdekében, néhány amerikai 
és kanadai csapategységet irányítottak. 

1944. június 6-ára virradó éjjel a deszant átkelt a La 
Manche-csatornán és partraszállt a Szajna-öböl partján. A had
történelemben először ekkor szerveztek az ellenség megtévesz
tésére nagyméretű hadműveletet rádióelektronikus , eszközök 
felhasználásával, tengeri deszant partraszállásának hamis de
monstrálása érdekében. Speciálisan felszerelt hadihajók és re
pülőgépek (mindegyikből- kb. száz) az ellenséges állások előtt te
vékenykedve, miközben a parti objektumokra csapásokat mér
tek, négy órán át sikeresen imitálták hadihajók és repülőgépek 
rádió és rádiólokációs állomásainak tevékenységét, s ezzel meg
győzték a németeket arról, hogy a szövetségesek partraszállása 
a Calaisi-szoros partján minden pillanatban várható. Amellett 
egy bombázó század repülőgépei alacsonyan repülve a tenger 
felett, nagymennyiségű fémmel bevont szalagot dobtak le, me
lyeket az ellenség rádiólokációs állomásainak jelzőműszerei 
hadihajóként észleltek. A hajók olyan látszatot keltettek, mint
ha repülőgépekkel működnének együtt, azzal, hogy ugyanilyen 
fémmel bevont szalagokkal töltött rakétákat és lövedékeket lőt
tek elhelyezkedési körletük felé. Néhány torpedónaszádról 
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léggömb segítségével fémből való szöglet vissza verőket bocsá
tottak fel, amelyek következtében a naszádok a német rádió
lokációs állomások jelzőberendezésein hatalmas hajóknak tűn
tek. Több hajót és repülőgépet rádiótechnikai zavaróállomással 
láttak el, amelyek megkönnyítették az angol—amerikai légi
erők harci tevékenységét és megtévesztették a németeket. 
Mindez félrevezette az ellenséget mind a deszant partraszállási 
helyét, mind pedig a hadműveletben részt vevő erők és eszkö
zök számát illetően. 

Ismeretes, hogy a normandiai hadművelet során a tengeri 
deszant mellett ejtőernyőkkel és vitorlázórepülőkkel nagyerejű 
légi deszantot vetettek harcba. A deszant valódi bevetési helyé
nek elfedésére Normandia területén kívül három körzetben 
ejtőernyővel bábukat dobtak le, s ez szintén elősegítette az el
lenség érőinek és eszközeinek megosztását. 

A tengeri és légi deszant bevetésének, a hídfők kiszélesíté
sének, s a hídfőkben levő erők és eszközök növelésének idején, 
az ellenség félrevezetésére a szövetségesek különböző módon 
tudomására hozták az ellenséges ügynököknek, hogy Patton 
tábornok, aki valójában a 3. amerikai hadsereg parancsnoka 
volt, az inváziós főerőket magában foglaló 1. hadseregcsoport 
parancsnoka. Ennek az adatnak a valószínűségét alátámasz
tandó Pat ton vezérkara parancsot kapott, hogy maradjon Ang
lia területén, bár hadseregének jelentős része, mint a deszant 
második lépcsője, már átkelt a normandia hídfőbe. Egy speciá
lisan felállított rádióhálózat hosszú időn át imitálta „Patton had-
seregcsoportja vezérkarának aktív tevékenységét." A St. Lo 
körzetében levő hídfőn folyó harcok során egy hadosztály tevé
kenységét imitálták gumiból készült felfújható harckocsi ma
kettek segítségével, amelyek magukra vonták a német erők egy 
részét. 

Az „Overlord" hadműveletben az ellenség félrevezetésére 
te t t intézkedések iránt Churchill angol miniszterelnök szemé
lyesen érdeklődött. A háború után ezt írta: „Alapvető cselfo
gás abban állott, hogy úgy tüntessük fel, mintha a Doveri-
szoroson akarnánk á t k e l n i . . . Olyan kézenfekvő eszközöket 
használtunk fel, mint a csapatok összpontosításának tettetése 
Kentben és Sussexben, egész makett-hajó flotta létesítése Dél-
Anglia kikötőiben, deszantgyakorlatok végrehajtása ezen a part
vidéken, a rádiók tevékenységének fokozása. Azokon a helyei
ken, ahol nem készültünk partraszállni, erőteljesebb felderítés 
folyt, mint ott, ahová a partraszállást terveztük. Mindez ragyogó 
eredményeket hozott. A német főparancsnokság szilárdan hitt 
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azoknak az adatoknak, amelyeket mi szívesen rendelkezésükre 
bocsátottunk. ' '15 

A szövetségesek elterelő és más félrevezető tevékenysége 
következtében, amelyet egyrészt az „Overlord" hadművelet 
kezdete előtt, másrészt annak folyamán nem kevesebb, mint 5 
hónapon keresztül folytattak, a német parancsnokság annyira 
félre volt vezetve, s annyira biztos volt abban, hogy az ame
rikai—hangol csapatok a főcsapást Calais—Párizs irányában 
akarják mérni, hogy a tengeri és légi deszant valóságos beveté
sét Normandiában elterelő hadműveletnek ítélte. Erről legjob
ban maguk a németek vallanak. Pl. Ruge admirális az „Over
lord" hadművelet előkészítéséről így ír: „ . . . a kolosszális elő
készületek nem maradtak észrevétlenek a német fél számára. 
A partraszállás idejét és helyét illetően, azonban az utolsó percig 
nagyon eltértek a vélemények. Még a Norvégiában való partra
szállást is lehetségesnek tartották."16 

A helyzet hibás értékelése odavezetett, hogy amikor a szö
vetségesek a hídfő kiszélesítésének, s rajta az erők és eszközök 
megnövelésének nehéz időszakát élték át, a német parancsnok
ság majdnem egy hónapon keresztül a Calaisi-szoros partvi
dékén, a Szajnától északra, tétlenségben tartotta legharcképe-
sebb, 16 hadosztályból álló 15. hadseregét. „A „B" hadsereg
csoport parancsnokságának — írta K. Tippelskirch,— kategori
kusan megtiltották, hogy az OKW engedélye nélkül a 15. had
sereg kötelékéből bármiféle erőket is igénybe vegyenek a harc
tevékenység körzetében való bevetésre. Hitler még mindig at
tól tartott, hogy az ellenség főcsapása mégis a partvidék más 
szakaszán fog bekövetkezni. Ezért minden kérést elutasított, 
h°gy gyengítsék a védelmet a La Manche partvidékén, dobják 
át a 15. hadsereg hadosztályait a Szajnán, hagyják el Bretagne-t 
. . . és az ott levő erőket irányítsak át a Cotentin félszigetre . . ."17 

Ezenkívül ismeretes, hogy magában Normiandiában a német 
parancsnokság a legnagyobb erőfeszítéseket elsősorban Caen 
körzetének megtartására irányította, nehogy az angol csapatok 
áttörjenek a Szajnához a Patton tábornok parancsnoksága alatt 
álló „hadseregcsoporttal" való találkozásra, amelynek Calais 
körzetében való partraszállását még mindig várták. Ez lehetővé 
tette, hogy az amerikai parancsnokság a hídfőbe két hadsereget 
dobjon át és különösebb erőfeszítés nélkül áttörje a németek 
védelmét St. Lo körzetében. 

15 w. Churchill: The Second World War. Vol. V London, 1952. p 526. 
16 F. Ruge: Vojna na more 1939—1945. Moszkva, 1957. 353. o. (Friedrich Ruge: 

Der Seekrieg 1939—1945.) 
17 K. Tiopelszkirh. Isztorija vtoroj minovoj vojni. Moszkva, 1956, 403. o. (Kurt. 

von Tippelskirch. Geschichte des Zweiten Weltkriegs, Bonn, 1959.) 
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A megtévesztés tervét értékelve az egész normandiai de-
szánt hadműveletben Kingston-McClougry kijelenti: „Nagyon 
kétséges, hogy az „Overlord" hadművelet sikeresen folyt volna 
le, ha ez a terv nem valósult volna meg."18 

Azokat a tapasztalatokat, melyeket az ellenség megtévesz
tésében az amerikai csapatok a szicíliai, a normandiai és más 
deszant hadműveletekben szereztek a második világháború so
rán, felhasználták 1950-ben a koreai háború idején az Incsön 
körzetében végrehajtott tengeri deszant hadműveletnél. Az 
amerikai parancsnokság, hogy elvonja a Koreai Népi Hadse
reg csapatait a nagy tengeri deszant valódi partraszállásának 
körzetéből, kis deszantokat (kb. 700 fő) tett partra a másod
rendű irányokban Makpo, Kunszan és más helységek körze
tében. Három héttel megelőzően a légierő és a hadihajók csa
pásokat mértek Észak-Korea partvidéke minden partraszállásra 
alkalmas szakaszának objektumaira. A deszant erői és eszközei 
Dél-Korea és Japán számos kikötőiben megosztva állomásoztak, 
s azután, szigorúan betartva a hajók és szállítóeszközök rádió
adásának szüneteltetését és az elsötétítést, éjszaka hajóztak In-
csönhöz. 

A tárgyalt példák azt mutatják, hogy a hadműveleti-ha
dászati megtévesztést a siker elérése érdekében alkalmazták 
mind a háború kirobbantásánál, mind pedig a különböző had
színtereken a hadműveletek előkészítése és végrehajtása során. 

Az ellenség félrevezetésének módozatait sokféleség és ere
detiség jellemezte. A megtévesztés ugyanazon eszközeit és 
módjait túl gyakran nem alkalmazták, mivel az csökkentette 
volna hatékonyságukat és felkelthette volna az ellenség gya
núját. A megtévesztésre tett intézkedések között olyanok sze
repeltek mint a hamis dokumentumok, hírek és sajtóközlemé
nyek terjesztése, elterelő tevékenység folytatása és különböző 
színlelt katonai objektumok létesítése hajók, harckocsik, re
pülőgépek és a haditechnika más eszközeinek makettjei segít
ségével. Ezeket jó előre, szisztematikusan, összetetten és egysé
ges terv szerint alkalmazták, hogy fel ne fedjék saját csapataik 
valóságos szándékait. Ezeket az intézkedéseket rendszerint a 
hadseregig bezárólag a magasabb fórumok tervezték. Kidol
gozásukért és ellenőrzésükért a hadműveleti csoportosítások és 
magasabbegységek törzsei vagy a speciálisan erre a célra létre
hozott bizottságok, albizottságok és hadműveleti csoportok vol-

19 E. Dzs. Kingszton—Makklori: Rukovodsztvo vojnoj. Moszkva, 1957. 163. o. 
(E. J. Kingston—McCloughry. The direction of war. London, 1955.) 
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tak felelősek. A titoktartás érdekében ebbe a munkába korlá
tozott számú személyt vontak be. 

A hamis dokumentumokat parancsokat, személyes levele
ket stb. vagy az ellenség kezére játszották, vagy megszervezték 
a bennük foglali „titkos" adatok „kiszivárgását" a fecsegő tisz
teken és katonákon keresztül. Az álhíreket rendszerint az ügy
nökök, a sajtó és rádió nagyszámú munkatársa, a hadifoglyok, 
átallok és a helyi lakosság terjesztette. Egyes hamis közlemé
nyeket külön a sajtó vagy a rádió tett közzé. A megtévesztés
nek ezeket a módszereit leggyakrabban egyrészt arra használ
ták, hogy a harctevékenység körzetéről, irányáról és kezdetéről 
hamis értesüléseket hozzanak az ellenség tudomására, másrészt, 
hogy álcázzák a csapatok nagyméretű átcsoportosítását a harc
tevékenység egyik színteréről a másikra. 

Az elterelő harctevékenységet hadászati ós harcászati mére
tekben folytatták. Ennek formái: félrevezető támadások az el
lenséges célpontok ellen a másodrendű irányokban mind a had
művelet előtt, mind annak folyamán; az ellenség erőinek és esz
közeinek lekötése hamis csoportosítások létesítésével az arcvo
nal olyan szakaszán, ahol az elkövetkező időben aktív harcte
vékenység nem volt tervbe véve; az erők (különösen légi- és 
haditengeri erők) demonstrálása rádiótechnikai eszközök, vagy 
megtévesztő irányú manőverek segítségével. A cél minden eset
ben az volt, hogy eltereljék az ellenség figyelmét saját csapa
taik elkövetkező aktív harctevékenységének valódi célpontjai
ról, vagy irányáról. Az elterelő harctevékenységre a légierő, a 
flotta és a szárazföldi csapatok magasabbegységeinek és egysé
geinek állománybeli erőit vették igénybe. A nagyméretű had
műveletek esetében viszont a megtévesztés céljára ezenkívül 
megfelelő technikai eszközökkel felszerelt, külön műszaki egy
ségeket és híradós alegységeket hoztak létre. 

Ma a kapitalista hadseregekben a megtévesztésben a meg
lepés elérésének egyik alapvető eszközét látják a jövő háború
jában. A megtévesztés hivatalosan is törvényerőre emelkedett 
több külföldi hadseregnek a második világháború után megje
lent szabályzatában. Pl. az USA hadseregének harcászati sza
bályzata, „A harctevékenység folytatása", erre vonatkozóan ezt 
írja: „A váratlanságra az összes parancsnoki fórumoknak az 
egész hadművelet során minden eszközzel törekedniök kell. 
Ezt az elkövetkező harctevékenység elgondolásának titokban 
tartásával, az ellenség megtévesztésével szándékainkat illetően 
. . . a harc különböző eszközeinek és a harctevékenység külön
böző formáinak alkalmazásával, a mérendő csapás gyorsaságá-
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val és erejével, s az első pillanatra támadásra alkalmatlannak 
tűnő terep felhasználásával lehet elérni."19 

A megtévesztésnek nagy figyelmet szentelnek a nyugat
német hadseregben is. A Német Szövetségi Köztársaság kato
nai sajtója rámutat arra, hogy mint a múltban, a jövő háború
jában is nagymértékben alkalmazni fogják az összes fegyver
nemek csoportosításainjak színlelt összpontosítását, s úgyszintén 
a rádió, sajtó és az ügynökhálózat útján történő félrevezetést. 
„A rádió útján történő megtévesztés — írja a Wehrkunde c. 
folyóirat — félre kell, hogy vezesse az ellenséget parancsnoksá
gunk valódi szándékai tekintetében. Ezúton az ellenség tudo
mására lehet hozni a nemlétező vezetési pontok elhelyezkedé
sét, valamilyen hadművelet színlelt előkészületeit a rádióüze
netváltások megnövelésével, nem létező repülőterek helyeit, 
vadászrepülő erők és irányítható lövedékek imitált mozgását 
A rádió útján történő megtévesztést össze kell kapcsolni az el
lenség félrevezetését célzó más intézkedésekkel. Ilyenek: hamis 
adatok szolgáltatása az ellenség száimára, annak ügynökein ke
resztül, provokációs hírek terjesztése, színlelt csapatátirányí
tások, hamis hadianyagraktárak létesítése és az anyagi felsze
relés odaszállítása, vagy elszállítása, harckocsik átdobásának és 
a megindulási körzetben való elhelyezkedésének imitálása, a 
légierő megfelelő aktivitása."20 

Mindez azt mutatja, hogy ma a kapitalista hatalmak had
seregeiben a korábbinál még nagyobb jelentőséget tulajdoníta
nak a megtévesztés különböző módjai és eszközei alkalmazásá
nak. 

lí> Military Review, May, 1955. p. 60. 
W W<;rkhun.de, Dezember. 1957 
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