KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE
VOENNO ISZTORICSESZKIJ
ZSURNAL
(Szovjetunió), 1970. 7—9. sz. — A folyó
irat vizsgált számai több elmélettörté
neti jellegű cikket közölnek. Ezek kö
zül megemlítjük Sz. KOZLOV: „Az
orosz katonai elmélet első világháború
alatti fejlődésének kérdéséhez" c. cikkét
(9. sz. 28—36. o.). Az első világháború
kezdettől fogva bebizonyította a katonai
elmélet mély válságát. Azok a kísérle
tek, hogy a harctevékenységet a háború
előtti elméleti koncepciók alapján foly
tassák, sikerteleneknek bizonyultak. Az
elmélet zsákutcába került, nemcsak irá
nyítani nem tudta a gyakorlatot, de még
megvilágítani sem volt képes a háború
jelenségeit. A háború első, úgynevezett
manőverező időszakában az elmélet fej
lesztése lassan haladt, de már 1915-ben
megjelentek az első utasítások és sza
bályzatok (a cikkben részletesen felso
rolva), amelyek figyelembe veszik a há
ború tapasztalatait orosz részről, de
számba veszik a szövetségesek tapasz
talatait is. Az állásháborúra való átté
réssel a védelem problémái kerültek
előtérbe. Ezzel kapcsolatban kiadtak né
met dokumentumokat is. Az 1916-os év
fordulópont az elméleti általánosítások
ra irányuló törekvésekben. Ekkorra ki
alakult a háború folytatásának két alap
vető módja, a manőverező és a pozíció
harc. Megjelentek az új harci eszközök:
a mérgező anyagok, a lövészárok-tüzérség (bombavetők, aknavetők, gránátve
tők), repülők, megváltozott a tüzérség
mennyiségi és minőségi összetétele, ki
kellett dolgozni az erődített védelem
módszerét. A szerző felsorolja e felada
tokkal és általánosításokkal foglalkozó,
Oroszországban kiadott külföldi kiadvá
nyokat, valamint az orosz szerzők mű

veit, különböző dokumentumokat, sza
bályzatokat. Ezek közül részletesen
elemzi Ivanov tábornoknak, a Délnyu
gati Front Bruszilov előtti parancsnoká
nak, valamint Bruszilov tábornoknak a
direktíváit, és magát az áttörést úgy ér
tékeli, mint az első világháború egyik
olyan hadműveletét a kevés hasonló kö
zül, amelyben egyesült az alkotó és mű
vészi jelleg. A cikk részletesen elemzi
„A megerődített övezetekért folyó harc
szabályzata" című kiadványt, amely a
harci tapasztalatok elméleti általánosí
tása, és amelyet többször átdolgoztak.
A szabályzat három részből áll: 1) Az
összes fegyvernemek tevékenysége, 2)
A tüzérség, 3) A tüzérség tevékenysége
a megerődített övezet áttörésekor. Rész
letesen foglalkozik még két művel: Ki
re j tüzér alezredes „ tüzérség roham
nál való tömeges felhasználásából le
vont következtetések" és „A védelem
tüzérsége" című elméleti általánosító
munkáival.
A katonai elmélet általános problé
máival foglalkozik L. VNOTCSENKO:
„A támadó és védelmi hadműveletek
néhány elméleti kérdése (1945—1953)"
című cikke (8, sz. 30—38. o.). A háború
után továbbra is a szárazföldi csapatok
képezték a fegyverek erők alapját. Az
időszak végére a teljes motorizálás kö
vetkeztében megszűnt a lovasság, jelen
tősen megnőtt a páncélos és gépesített
alakulatok súlya. A fegyverzet lecseré
lése és az előbb említett változások je
lentős szervezeti változásokat is hoztak.
E változásokon alapult a hadművészet
fejlődése. A szerző részletesen elemzi a
lehetséges ellenség nézeteiből, valamint
a saját erők fejlődéséből adódó válto
zásokat a front és a hadsereg támadó
hadműveletének elmélete terén, és öszszefoglalva megállapítja, hogy a hadmű-
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veleteket a nagy méret, a dinamikusság,
az erők és eszközök manőverező képes
sége jellemzi. Ám arra is rámutat, hogy
a támadó hadművelet elméletének alap
ját még a háborúban alkalmazott elvek
képezték. Tekintet nélkül arra, hogy je
lentősen megnőtt a csapatok tűzereje,
csapásmérő és manőverező lehetősége,
valamint arra, hogy létrehozták az erők
és eszközök nagyarányú tömörítését az
áttörés szakaszán, az ellenség megsem
misítését továbbra is a korábbi elvek
szerint képzelték el: a védelem áttörése
(lövészalakulatokkal); a siker kifejlesz
tése a hadseregek és a front gyorsan
mozgó csoportjaival (páncélosokkal, gé
pesített csapatokkal); továbbá támadás
(üldözés). A védelem vonatkozásában
ugyancsak részletesen tárgyalja a fenti
változásokból adódó következtetéseket
és összegezve megállapítja, hogy a front
és a hadsereg csapatainak hadműveleti
felépítését a mélység megnövekedése,
elemeinek mennyiségi és minőségi erő
sítése jellemezte.
Ugyancsak hadművészeti kérdéssel
foglalkozik A. SIMANSZKIJ: „Az erő
kifejtés fokozása a stratégiai támadás
menetében" című cikke. (7. sz. 14—22. o.).
A honvédő hárobúban a szovjet hadve
zetés sikeresen oldotta meg a címben
szereplő fontos problémát. Az erők és
eszközök támadás kezdetére létrehozott
túlsúlya nem maradhatott állandó, mi
vel az ellenség tartalékai kihasználásá
val igyekezett helyreállítani az egyen
súlyt, fékezni, vagy kedvező körülmé
nyek közöt,t megállítani a támadást. A
siker tehát nemcsak a támadás kezde
tére létrehozott fölénytől függött, hanem
ennek a támadás menetében való meg
tartásától is, amit gyakran úgy értek el,
hogy fokozták az erőkifejtést új alaku
latok, csoportok támadásba vetése útján.
Ez lehetővé tette a kezdeményezés meg
tartását, a kedvező erőviszonyok fenn
tartását, a támadás ütemének fokozását,
az ellenségre gyakorolt nyomás folya
matosságát, lehetetlenné tette a védelmi
front stabilizálását és biztosította a fel
tételeket ahhoz, hogy szünet nélkül
menjenek át az egyik hadműveletből a
másikba, hogy megsemmisítsék a beér
kező tartalékokat. Az erőkifejtés foko
zását elérték még oly módon is, hogy
mind újabb és újabb frontokat és had
seregeket kapcsoltak be a támadásba,
ami a támadás általános hadászati front
jának kiszélesítését eredményezte, be
vetették a frontok, hadseregek második

lépcsőit, a főhadiszállás tartalékait, át
csoportosították az erőket a frontokon
belül és más irányban vetették be őket.
Ezt a szerző az 1944 nyári-őszi hadjárat
példájának részletes elemzésén mutatja
be, amikor a fokozatos erőkifejtés ered
ményeképpen végül is a támadás kiter
jedt a Fehér-tengertől a Fekete-tengerig
terjedő egész hadászati frontra. A szerző
a háború igen sok eseményének példá
ján elemzi az erőkifejtés fokozásának
fentebb említett különböző módozatait,
valamint azt is, hogyan hajtották ezt
végre hadműveleti méretekben, frontok
erőinek és eszközeinek felhasználásával.
A jelentős konkrét eseményekkel fog
lalkozó hadtörténeti cikkek közül első'
helyen említjük meg B. SZOLOVEV:
„A Wehrmacht harmadik támadásának
csődje Keleten" című cikkét (7. sz. 33—
42. o.). Az 1943. július 5. és 12. között a
kurszki kiszögellésnél végbement ese
mények döntő hatással voltak az 1943as év összes katonai eredményeire. A
totális mozgósítás eredményeként Né
metország katonai termelése az előző
évekhez képest megduplázódott, ami
nagy technikai erők összevonását tette
lehetővé. Az ellenségnek (németek és
szövetségeseik) 1943 nyarára a szovjet
arcvonalon volt 232 hadosztálya (kb. 5,3
millió ember), 54,3 ezer lövege és akna
vetője, 5 850 harckocsija és rohamlöve
ge, 2 980 repülője. Ebben az időben Af
rikában mindössze 8 hadosztály volt,
Európa megszállt területein (a Szovjet
unión kívül) és Németországban 92 csök
kent harci értékű hadosztály. A kurszki
támadáshoz a német hadvezetés 50 ki
váló hadosztályt, köztük 16 páncélos és
gépesített hadosztályt összpontosított.
Nagy reményeket fűztek a legújabb
technikához, a „Tigris"-ekhez, „Párduc"-okhoz, „Ferdinánd" rohamlövegek
hez. A szovjet felderítés előtt a „Zita
delle" fedőnevű hadműveletet nem tud
ták titokban tartani. A szovjeteknek si
került feltárni az elképzeléseket, meg
állapítani a csapástmérő csoportok öszszetételét, a tervezett csapások irányát
és pontos idejét is. A védelem előkészí
tése igen gondos volt. A szovjet csapa
tok számbeli fölényben voltak, ember
ben 1,4, tüzérségben 1,9, harckocsikban
1,3, repülőgépekben csaknem 1,6 volt az
arány a szovjet csapatok javára. A vé
delem mérnöki szempontból igen fejlett
volt és a kiszögellésnél elérte a 300 km
mélységet. A szerző július 5-től 12-ig
napról napra elemzi a szembenálló fe-
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lek harctevékenységét, bemutatja, hogy
a jelentéktelen beékelődés folyamán a
szovjet védelem hogyan morzsolta szét
az ellenség erőit. Az ellenség tevékeny
sége és katonai jelentései alapján mu
tatja be, hogy a német hadvezetés meny
nyire képtelen volt helyesen értékelni
a helyzetet, még az ellentámadás előes
téjén és kezdetekor is.
Az igen jelentős és tartalmas cikkek
sorában részletesebb ismertetés nélkül
megemlítjük még J. PLOTNIKOV: „Az
üldözés megszervezése és végrehajtása a
brjanszki támadó hadműveletben" című
cikkét (9. sz. 19—27. o.). (Lengyel István)
VOJNOISTORIJSKI GLASNIK
(Jugoszlávia), 1970. 1. sz. — A jubileumi
számban Abdulah SARAJLIČ: „Húsz
éves a Vojnoistorijski Glasnik" (9—17.
o.) c. tanulmányában áttekinti a folyó
irat két évtizedes történetét. Megállapít
ja, hogy az első korszakban szinte ki
zárólag a jugoszláv partizánmozgalom
eseményei töltötték meg a lap hasábjait,
a szerzők pedig túlnyomórészt az egy
kori harcosokból kerültek ki. A későb
biekben tágult a folyóirat horizontja,
szélesedett szerzői gárdája s ezzel együtt
jelentékenyen emelkedett a tanulmá
nyok színvonala is.
Rafael BRCIČ: „Megszállási rendszer
Boszniában és Hercegovinában" (19—
84. o.) c. tanulmánya széles körű kuta
tások, nagyrészt eddig kiadatlan doku
mentumok felhasználásával készült. Az
áprilisi háború után a győztes Német
ország és Olaszország feldarabolta Ju
goszláviát. Bosznia és Hercegovina „Füg
getlen Horvát Állam" fennhatósága alá
került. Bár a megszálló csapatok jelen
tékeny hányada olasz volt — a teljes 6.
hadtest —, már kezdettől fogva növe
kedett a német befolyás, s a korábban
szoros olasz—horvát kapcsolatok megla
zultak. A partizánmozgalom hatására a
németek egyideig azzal a gondolattal
foglalkoztak, hogy felszámolják a hor
vát államot, s az olaszok gondjaira bíz
zák Boszniát és Hercegovinát (39. direk
tíva), de gazdasági érdekeik védelmében
elálltak a tervtől. E helyett a partizán
mozgalmat használták ki befolyásuk nö
velésére: azokat a területeket, ahol par
tizántevékenységet
észleltek,
német
megszállás alá helyezték. így az „önálló"
horvát állam szuverenitása alig néhány
hónappal születése után szinte a semmi
re redukálódott, területének háromne

gyed részén vagy a német és olasz meg
szállók, vagy a partizánok gyakorolták
a hatalmait. A németeknek így sem sike
rült megállítani a felszabadított terüle
tek növekedését, s 1941 végén már csak
a nagyobb városokat tudták szilárdan
uralmuk alatt tartani.
Boro MITROVSKI — Tomo RISTOVSKI: „Tikveš a felszabadító hábo
rúban 1943-ban". (89—110. o.) A mace
dóniai Tikveš körzetében 1943 nyarán
megérlelődtek a feltételek a partizán
háború kiterjesztésére. A bolgár meg
szállók hiába igyekeztek meggátolni a
mozgalom erősödését, 1943 júniusában
indított offenzívájuk kudarcot vallott.
A harcok után a partizánerők újjászer
veződtek, új zászlóaljak alakultak, ame
lyek sikeres akciókat hajtottak végre
bolgár helyőrségek, raktárak és csapat
összevonások ellen. Decemberben bol
gár hadifoglyokból megalakult a „Hriszto Botev"-partizánzászlóalj, majd de
cember 20-án Fuštani-ban a 2. macedón
rohamdandár. Ebben az időben a Mace
dón KB Központi Bizottsága, a Macedón
Népfelszabadító Hadsereg főparancs
noksága és az 1. macedón—kosovói dan
dár is erre a területre érkezett s innen
indult 1944 februárjában az a hadjárat,
amely Kelet- és Közép-Macedóniát szin
te teljesen felszabadította a megszállás
alól.
Zivko AVRAMOVSKI : „Kísérlet egy
balkáni semleges blokk létrehozására
1939-ben". (153—181. o.) A balkáni né
pek már hosszú idő óta aggodalommal
szemlélték a fasizmus térhódítását. Lát
va a nyugati hatalmak passzivitását,
óvakodtak attól, hogy nyíltan támoga
tásukat keressék, ezért inkább a szigorú
semlegesség politikáját hirdették, ami
pillanatnyilag Németország érdekeivel
is megegyezett. Lengyelország lerohaná
sa után a helyzet még súlyosabbá vált;
Románia attól tartott, hogy a Szovjet
unió visszaköveteli az első világháború
után megszállt korábbi orosz területe
ket; Jugoszláviát pedig olasz területi as
pirációk fenyegették. Ez volt az oka an
nak, hogy a román és a jugoszláv kor
mány közös semlegességi nyilatkozatra
igyekezett rávenni a balkáni szövetség
(Balkán antant) államait. E felhívásukat
Törökország és Görögország visszautasí
totta. A semleges Balkán megfelelt Ang
lia érdekeinek is, de ehhez Bulgária tá
mogatását is meg kellett volna szerezni.
Jutalomként Dobrudzsa egy részét ígér
ték Bulgáriának. Az 1939 szeptemberi
bolgár—jugoszláv tárgyalások azonban
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nem jártak eredménnyel. Bulgária nem
elégedett meg az ígért biztosítékokkal,
csak akkor csatlakozott volna a tervhez,
ha kijáratot kap az Égei-tengerre is; ez
utóbbi viszont Görögország ellenállásá
ba ütközött. Anglia ezekután azzal kísér
letezett, hogy a balkáni szövetség veze
tőjének Olaszországot nyerje meg, ab
ban bizakodva, hogy így nem avatkozik
be Németország oldalán a háborúba.
Olaszország ugyan kedvezően fogadta az
angol javaslatot, de tartva Németország
tól, mégsem tett semmit ennek megva
lósítására. Ez a megoldás, amelynek kö
zös platformja csupán a balkáni kor
mányok — és Anglia — szovjetellenessége volt, végül is kudarcot vallott.
Nikola ŽIVKOVIC; „Szerbia jóvátétel
fizetése az 1941—1944. években". (185—
204. o.) A vesztes áprilisi háború után a
csonka szerb állam nagy összegű jóváté
tel fizetésére kényszerült. A németek
nem tartották be a hágai konvenciókat,
s a megállapítottnál lényegesen nagyobb
összegű jóvátételt követeltek Szerbiától.
Az összeg hónapról-hónapra nőtt, az
1941-es 130 millió dinártól a felszabadu
lás előestéjéig egészen két milliárdra.
Franc CRNUGELJ: „Nemzeti felkelés
a szlovén tengerparton". (207—217. o.)
Mussolini bukása után (1943. július) a
németek az addig olasz megszállás alatt
álló szlovén területeket is saját ellenőr
zésük alá vonták. Augusztus 24-én át
lépték az olasz határt, s noha az olaszok
túlerőben voltak, nem akadályozták meg
a német előnyomulást. Olaszország ka
pitulációja után többoldalú tárgyalások
indultak meg a jugoszláv, olasz és né
met szervek között. Ezek ugyan nem
jártak eredménnyel, mégis időt adtak
a partizánmozgalom
megerősödésére.
Olaszország fegyverletétele idején még
csak alig 350 harcképes partizán volt a
szlovén tengerparton, erejük azonban
a háború végére 30, egyenként 200—400
főnyi zászlóaljra nőtt.
Olga ZIROJEVIC: „Palánk". (263—
270. o.) Szerb történészek véleménye sze
rint a palánk szó szláv szó és primitív
fa várat jelöl. Magyarországon párkány
nak nevezik. A palánk mellett általában
polgárváros helyezkedett el. Ez a tele
pülési és erődítési forma az egész török
birodalomban általánossá vált.
Dusmn LUKAČ : „Lengyelek a Jugosz
láv
Népfelszabadító
Hadseregben",
(287—301. o.) A háború előtt mintegy
20 000 lengyel élt Jugoszláviában, főleg

Boszniában. 1941 végén e területek egy
része felszabadult, a lakosság együttmű
ködött a partizánokkal. Később a cset
nikek és usztasák befolyása is nőtt, ami
passzivitásba
kényszerítette
egészen
1943 derekáig a lengyeleket. 1944. május
7-én megalakult a lengyel zászlóalj,
amely főleg a Bánja Luka felszabadítá
sáért vívott harcokban tüntette ki ma
gát. A háború után a lengyelek nagy
többsége visszaköltözött Lengyelország
ba.
Könyvismertetések és a folyamatosan
közlésre kerülő 1960—1965. évi jugosz
láv történeti irodalom, valamint az
1962—1967. években külföldön megje
lent második világháború történetével
foglalkozó cikkek,
tanulmányok és
könyvek bibliográfiája egészíti ki a fo
lyóirat jubileumi számát.
(Viniczai
István)
WOJSKOWY PRZEGLAD HISTORYCZNY
(Lengyelország), 1970. 3. sz. — Kazimierz
KACZMAREK: „A népi Lengyelország
gazdasági erőfeszítései 1944—45-ben a
hitleri Németország feletti győzelem ér
dekében". (3—65. o.) Lengyelország ha
zája felszabadításáért és a hitleristák fe
letti győzelemért nemcsak a lengyel
hadsereg megszervezésével és aktív
részvételével hozott áldozatot, hanem
gazdasági erőfeszítésekkel is. A lengyel
nép döntő szerepet vállalt a szovjet
hadsereg fő hadászati vonalának gazda
sági támogatásában. A vasúti szállítás
helyreállítása, a hadiipari termelés ú j 
jáépítése, a hadieszközök karbantartása,
az élelmiszerellátás biztosítása mind a
háború érdekét szolgálták. A cikk szá
zalékos kimutatásokat közöl a különbö
ző gazdasági termékekről s Lengyelor
szág különböző területeinek részarányá
ról ezek termelésében. Mennyiségi mu
tatókat közöl a szovjet és lengyel had
seregnek történő szállításokról és a civil
lakosság ellátásáról. Az ország legsúlyo
sabb gazdasági helyzetében a háborús
pusztítások ellenére megszervezett gaz
dasági termelés a lengyel nép óriási erő
feszítéseinek legkézzelfoghatóbb bizo
nyítéka.
Alekszander ZIENIUK: „A rembertówi gyalogsági kiképző központ 1945—48
közötti
működésének
történetéből".
(66—97. o.) Az új népi káderek biztosí
tása a lengyel hadsereg számára mind-
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járt a háború befejezése után megkez
dődött. Az új feladatok eredményes el
látása enélkül lehetetlen lett volna. A
lengyel hadseregnek részt kellett ven
nie a háború nyomainak eltüntetésében,
az ország újjáépítésében, a reakciós föld
alatti bandák felszámolásában, s politi
kailag a munkás-paraszt hatalom erősí
tésében. — 1945. február 2-án települt
Rjazanból Rembertówba a kiképzőköz
pont, az első háromhónapos tanfolya
mán 750 tiszt vett részt. 1945. október
24-én jelent meg a békeviszonyoknak
megfelelő felállítási parancs, amely sze
rint 9 hónapos kiképzési időszakonként
400 hallgatót képeznek ki, majd 1946.
júniustól 6 hónapos tanfolyamokon 60
törzstisztet is. 1948 októberéig, az iskola
fennállásáig (amikor gyalogsági főisko
lává szervezték át) összesen 801 tisztet
képeztek ki Rembertówban, ezek szár
mazási, képzettségi, rátermettségi jel
lemzőit is ismerteti a cikk, a kiképzés
eszmei-politikai programja, oktató-ne
velő célkitűzései, a hallgatók különböző
területeken végzett tevékenysége mel
lett.
Józef KOKOT: „A Harmadik Biroda
lom feltételnélküli kapitulációja" (98—
111. o.) A szerző a kapituláció előzmé
nyeit, körülményeit, megtörténtét, s a
hivatalos okmányokat közli.
Marian PORWIT: „Elkésett rögtönzés
a frontális visszavonulás során Lengyel
ország 1939. évi védelmi háborújában és
ennek okai". (112—147. o.) Stachiewicz
tábornok, volt lengyel vezérkari főnök
1969-ben közzétett két jelentéstöredéke
alapján mélyrehatóan elemzi a cikk a
lengyel hadsereg háborús előkészületeit
és Rydz-Smigly marsall helyes hipoté
ziseit a Lengyelország elleni támadás
esetére. Komoly hiányosság volt, hogy e
hipotéziseket nem dolgozták ki még a
béke idején meghatározott hadműveleti
tervben s e terv lehetőségeit hajléko
nyan nem alkalmazták. Az 1939. szep
tember 1—5. között elvesztett 5 napot a
6. napon megkísérelt átcsoportosítás
nem tehette jóvá, az első szakasz kija
vítását későn kísérelte meg a második
szakasz rögtönzése. A tanulmány az
1939 szeptemberi legfelső lengyel had
vezetés döntő hibáit vizsgálja az adott
parancsok, a tényleges hadműveleti ese
mények és a reális lehetőségek alapján.
Jerzy BORDZILOWSKI : „Egy katona
életútja". (148—184. o.) XV. rész. A viszszaemlékezéseknek ez a része a Berlinért

folytatott harcról ír, a berlini hadműve
let részletes elemzését, a résztvevő erők
és eszközök felsorolását adja, a terve
zés és előkészítés időszakát ismerteti,
elsősorban a műszaki csapatok szerepét
és feladatait emelve ki.
Pavel BATOV: „A »Narew« hadműlet". I. rész. (185—215. o.) Batov hadse
regtábornok végigharcolta az egész má
sodik világháborút, visszaemlékezései
nek ez a része a warmijski—mazuri had
művelet során a Narew átkelés előké
szítését és végrehajtását ismerteti. A Narew-i hídfő elfoglalása a Gdansk felé
vezető út megnyitását jelentette.
Broniszlaw MASZLANKA: „Az arab
országok elleni izraeli agresszió 1967.
június 5—10. között". (216—264. o.) A
hadművelet előzményeinek, előkészíté
sének és lefolyásának részletes katona
politikai, szervezési, felszerelési ismer
tetése, a légi támadásoknak, az északi
és déli arcvonal harccselekményeinek
pontos leírásával.
Rajmund SZUBANSKI: „A lengyel
páncélos fegyvernem az 1939. évi hábo
rúban". I. rész. (265—313. o.) A páncélos
fegyvernem háborúelőtti lengyel alkal
mazási elveit, háborús szervezését, tény
leges felszerelését, a „Narew"-, „Mód
iin"-, „Pomorze"-, „Poznan"-, „Lódz"és „Kraków"-hadseregek páncélos ala
kulatai 1939. szeptember 1—19. közötti
harccselekményeinek lefolyását tárgyal
ja a cikk első részében a szerző.
Józef KUROPIESKA: ,A tisztek mi
nősítése a 2. Lengyel Köztársaságban'
(314—339. o.). 1926-ban szabályozták —
francia mintára — a tisztek minősítésé
nek módját, amely az előléptetés fontos
feltétele volt s a személyügyi osztályok
feldatköréhez tartozott. Több parancs
nok személyszerinti véleményezését is
merteti a cikk a húszas-harmincas évek
ből, melyek nagyon szigorúak és reáli
sak voltak, sajnos azonban a gyakorlat
ban nem akarták hasznosítani őket, leg
alábbis nem mindenkinél ennek megfe
lelő volt az előrehaladás.
Franciszek SKIBINSKI: „Vita a len
gyel katonai nyelvről". (340—361. o.) Is
merteti a történeti hagyományokat és a
jelenlegi követelményeket a katonai
nyelvvel szemben, amely állandóan fej
lődik.
Recenziókat, eseménykrónikát és gaz
dag második világháborús bibliográfiát
közöl még a szám. (Windisch Aladárné)
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ZEITSCHRIFT FÜR
MILITÄRGESCHICHTE
(NDK), 1970. 5—6. sz. — Engels Frigyes
születésének 150. évfordulója alkalmá
ból több cikk foglalkozik katonaeméleti
tevékenységével. Hansjürgen USCZEK:
„Engels Frigyes a francia háborúról''.
(5. sz. 517—531. o.) Már a XIX. század
ban világossá vált, hogy a munkásosz
tálynak saját katonai elméletre van
szüksége. Engels elemzésének fő témái:
a tömegfelkelés, forradalmi háború, ge
rillaharc, forradalmi haderők és irregu
láris egységek stb. 1870-ben a bonapartista Franciaország hadat üzent Német
országnak. A konfliktusra mindkét fél
felkészült. A háború jellegét nehéz el
dönteni, mivel a haladó és reakciós vo
nások összefonódnak benne. Engels a
Neue Rheinische Zeitung-ban a német
nép igazsága mellett foglalt állást. A sedani vereség után azonban megválto
zott a háború jellege és a franciák ré
széről vált igazságossá. A tömegek be
kapcsolásával új hadsereget állítottak
fel, amely igen jó harci szellemmel
rendelkezett, bár az irreguláris csapa
tok gyengéi is érezhetők voltak. Engels
most a francia proletariátust biztatta.
A francia kormány azonban félt a fel
fegyverzett tömegektől, ezért inkább a
külső ellenséggel szövetkezett, hogy a
belső forradalmi fellángolást elfojthas
sa. Engels e háborúról írott elemzésé
ben Scharnhorst és Clausewitz haladó
polgári hagyományaira épített, és ki
dolgozta a modern népháború alapvető
katonai kérdéseit, amelyekről Lenin is
elismerően nyilatkozott több művében.
Heinz HELMERT — Ernst ROLOFF:
„Engels Frigyes katonaelméleti tevé
kenysége a párizsi kommün után". (6.
sz. 645—658. o.) A párizsi kommün ide
jén a munkásosztály elsőízben vette ke
zébe a hatalmat és ezzel bebizonyította
a tudományos kommunizmus elméleté
nek helyességét. Engels — bár nem pub
likációk formájában — új elemzés tár
gyává tette a már megfogalmazott kato
naelméleti téziseket. Polgári történé
szek sokszor meghamisítják Engels
örökségét, amikor azt hirdetik, Marx
halála után békés módszereket ajánlott
a nemzetközi munkásmozgalomnak cél
jai elérésére. A parlamenti választások,
a választójog kérdései gyakran szere
pelnek műveiben, de tevékenysége ez
zel nem merült ki. Lenin több ízben az
engelsi forradalmi örökség védelmére

kelt. Az 1870—71-es háború után a
munkásmozgalom súlypontja Németor
szágba került át. A munkásosztály már
nem lehetett passzív, hanem aktív erő
vé kellett válnia a permanens háborús
veszély elhárításában. Engels megírta a
munkásosztály lehetőségeit egy elkö
vetkező világháborúban, melyben a
fegyverrel már bánni tudó nép a saját
elnyomói ellen is felléphet. A hadsereg
akkor már nem az uralkodó réteg ér
dekeit képviseli, hanem valóban a nép
hadseregévé válhat. Síkra szállt az ál
talános hadkötelezettségért, mivel a ba
rikádharc értelmét vesztette a tömeg
pusztító fegyverek használata miatt.
Űj taktikát kellett kialakítani az új
fegyvereknek megfelelően. Lenin sza
vaival: Engels katonai tevékenységének
csúcspontja, hogy megfogalmazta a
proletariátus alapvető és világalakító
céljait, kidolgozta programját anélkül,
hogy az opportunizmus hibájába esett
volna.
Heinz HELMERT — Hermann RAH
NE: „A porosz vezérkar hadvezetése az
1870—71-es háborúban". (5. sz. 532—
546. o.) A német polgári hadtörténészek
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a
háborúnak, mint amivel az a valóság
ban rendelkezett. A szerzők a politika
és stratégia szempontjából vizsgálják
az eseményeket. Poroszország — Né
metország egyesítése céljából — jó elő
re felkészült a háborúra, Moltke 1866
óta fejlesztette a hadsereget, amely
1869 óta fejlesztette a hadsereget,
amely 1869-ben 300 000 katonát szám
lált. Moltke elgondolása támadásokra
épült, melyeket gyors döntések jelle
meznek. Ezt a célt szolgálták az össze
vont hadműveletek. A gyors döntések
politikai célja a tömegek kikapcsolása
volt a háborúból. Engels már a háború
első napjaiban megállapította a német
hadsereg fölényét és Moltke kiváló ka
tonai adottságait. A hadjárat akkor
nőtte túl a német terveket, amikor a
francia nép is bekapcsolódott a hadmű
veletekbe. A német vezérkar lebecsülte
a népi erőket, de tehetetlen volt velük
szemben. A francia kommün legyőzé
sében készségesen kezet nyújtó porosz
hadvezetés mégis elérte célját, a fran
cia burzsoázia árulása folytán biztosí
totta magának Elzász-Lotharingiát.
Helmut SCHNITTER: „Néhány prob
léma a feudális hadviselés történetéből".
(6. sz. 674—682. o.) Igen kevés feldolgo
zás született e témakörből és még enné]
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is kevesebb a marxista értékelés. A pol
gári hadtörténetírók keresztesháborúk,
vallásháborúk szempontjából nézik e
korszakot. Egy marxista értékelés szem
pontjai: mennyiben vitte előbbre a há
ború a fejlődést, hogyan kapcsolódtak
be a tömegek, hogyan alakították a há
ború menetét és hogyan fonódtak össze
a feudális érdekek az egyházi érdekkel.
Feldolgozásra váró kérdések: a nép és
hadsereg viszonya, a hadsereg osztály
jellege, a forradalmi erők katonai szer
vezete és programja, a háborúk katonai
és politikai jellege és a feudálabszolutisztikus militarizmus.
Baldur KAULISCH: „Dokumentumok
a német tengeralatti háborúhoz, 1914—
1916". (6. sz. 693—703. o.) Az Anglia el
leni tengeri háború gondolata már a
hadműveletek előtt felmerült a német
vezető katonai körökben, de a flotta
igen hiányos felszereltsége miatt e ter
vet elvetették. A Marne menti német
vereség már nyilvánvalóvá tette a vil
lámháborús tervek kudarcát, így ismét
napirendre került e kérdés, most már a
háborút eldöntő tényező szempontjából.
A Rajna—Ruhr-vidéki iparmágnások és
a porosz junkerek kereskedelmi érdekei
miatt szorgalmazták az angolok elleni
határozott fellépést. Hamis helyzetérté
kelésből kiindulva megtorpedóztak min
den angol felségvizeken levő kereske
delmi és személyszállító hajót, amivel a
német admiralitás a semleges országok
ban, de főleg az Amerikai Egyesült Ál
lamokban okozott súlyos bonyodalma
kat. A katonai vezetés és az iparmágnás
körök jól látták, hogy a háború sem a
szárazföldön, sem a tengeren nem nyer
hető meg, mégis bűnös módon folytat
ták a hadműveleteket.
Hans HÖHN: „A Wehrmacht-gyalogság alkalmazásának fejlődése a második
világháborúban". (5. sz. 554—566. o.) A
Wehrmacht-gyalogság bevetésének elő
re kidolgozott alapelvei csak a nyugat
európai hadjáratokban bizonyultak he
lyeseknek. Az eltérés főleg a Szovjet
unió megtámadása után következett be,
mivel nem számítottak ilyen erős ellen
állásra. Az első háborús év eseményeit
értékelve a kiképzési utasításokban fő
leg a megerődített tábori állások elleni
harc, a siker kihasználása, támadáshoz
való felállás az ellenséges vonalak előtt,
támadásból védelembe való átmenet,
folyószakaszokért folyó harc, stb. szere
pelt fő kiképzési feladatként. Már 1941ben el kellett tekintenie a német had
vezetésnek a gyors hadtestek bevetésé

től, és eredménytelenek voltak a bekerítési hadműveletek is. A gyalogságnak
több gépesített egységre lett volna szük
sége. E problémák megoldása jellemezte
az 1942. évre való felkészülést. Fokozták
a védelem mélységét, de a védekező
hadviselés már alapvetően meghatároz
ta a német gyalogság bevetését. Igen
nagyméretű erőfeszítésre lett volna
szüksége a fasiszta Németországnak, de
anyagi lehetőségei nem álltak összhang
ban a hódító fasiszta célokkal.
Otfried DANKELMANN: „A spanyol
»-semlegesség« a második világháború
ban". (6. sz. 683—692. o.) Az 1936—39-es
polgárháború leverése után Franco sze
mélyében a klerikális, katonák által
képviselt nagybirtokosok kerültek ura
lomra. A spanyol reakciónak lélegzetvé
telnyi szünetre volt szüksége, azért nem
kapcsolódott be a háborúba. Ez a sem
legesség igen nagy előnyt jelentett Hit
lernek. Franciaország kapitulációja után
Franco határrevízióit követelt és afrikai
gyarmatainak kibővítését, amiért kilá
tásba helyezte hadbalépését a tengely
hatalmak oldalán. Ez nem következett
be, mert a német és olasz körök nem
szavazták meg a tönkrement gazdaság
helyreállítását; az utak és vasutak meg
rongálódtak, sok város, falu pedig még
romokban hevert. A lakosság körében
igen erős antifasiszta hangulat uralko
dott, Hitler gerillaharcoktól tartott,
amelyre a környező hegyek igen jó le
hetőséget biztosítottak volna. Spanyol
ország bevonása a háborúba a német
„Felix-, Helene- és Gisela"- tervekben
szerepelt, abban az esetben, ha a Szov
jetunió lerohanása eredménnyel járt
volna. A háborús eseményeket reálisan
értékelő spanyol politikusok már 1942ben elzárkóztak Hitlertől, megerősítet
ték gazdasági kapcsolatukat Angliával
és a szövetséges hatalmakhoz közeled
tek.
Norbert MÜLLER — Martin ZÖL
LER: „A Wehrmacht-megszállás bűnei
a szerb lakossággal szemben 1941 őszén".
(6. sz. 704—715. o.) Németország straté
giai helyzetének biztosítása és főleg gaz
dasági lehetőségeinek megjavítása érde
kében 1941 őszén feloszlatta a jugoszláv
államot. Szerbia különleges szerepet ját
szóit a német tervekben mezőgazdasá
gi termékei miatt. Az „új rend" bizto
sítása érdekében tömegterrort vezettek
be, mely elsősorban a kommunista párt
és a haladó erők ellen, nem utolsó sor
ban pedig a zsidók, cigányok és egyéb
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nem kívánatos elemek ellen irányult.
Különös kegyetlenséggel jártak el a tú
szokkal és elfogott ellenállókkal. A par
tizánok likvidálása érdekében a rendőri
és biztonsági szervek mellé gépesített
katonai alakulatokat is bevetettek a
„tisztogatási akciók" alkalmából. A nyu
gati történetírás a partizánakciókra való
reagálásnak tűnteti fel a terrort, a köz
readott dokumentumok azonban az el
lenkezőjét bizonyítják.
Gerhard LUX — Toni NELLES: „A
Német Nemzeti Néphadsereg felépítése
és fejlődése — A Német Szocialista Egy
ségpárt a lenini katonai program alkotójellegü megvalósítója". (6. sz. 659—
673. o.) A cikk első része (ZfM, 1970. I.
sz.) a Nemzeti Néphadsereg fejlődését
vizsgálja az 1960-as évekig. A fejlődés
további ütemének biztosítása érdekében
a gazdasági alapot kellett szilárdan ki
építeni, melynek elsődleges feltétele az
1961-es határvédelmi rendszabályok be
vezetése volt. A Német Kommunista
Párt ekkor fogalmazta meg első ízben a
modern honvédelem minden követelmé
nyét. Elsődleges feladat a párt- és ideo
lógiai munka erősítése volt a harcké
szültség fokozása érdekében, majd a ve
zető katonai káderek kialakítása és a
katonai kollektívák nevelése szerepelt
napirenden. A csapatmunka megjavítá
sát szolgálta a vezetési módszerek töké
letesítése is. A hadsereg új tudományos
kutató központokat kapott, melyekben a
legújabb tudományos eredmények és
technikai berendezések segítik a vezetés
tökéletesítését. A fejlődés következő fo
kozata a kollektív védelem szellemének
kialakítása volt. Ezt szolgálták a közös
hadgyakorlatok. A „Fegyverbarátság"
hadgyakorlat is bizonyította, a Német
Nemzeti Néphadsereg betölti azt a sze
repet a Varsói Szerződés hadseregei kö
rében, amire vállalkozott.
Hans-Jochen
RADDE: „A burmai
hadsereg fejlődése". (5. sz. 580—592. o.)
A második világháború előtt Burma
gazdasági fejlődését az ország gyarmati
mivolta határozta meg. 1939-ben alakult
meg a Burmai Kommunista Párt, mely
nek nevéhez fűződik a hadsereg szerve
zése. A katonai hagyományok a harmin
cas évekig nyúlnak vissza, az angol gyar
matosítók elleni harc időszakáig. A had
sereg tagjai fiatal értelmiségiek voltak,
munkások és parasztok, akik élénk tá
mogatást kaptak Japántól az angol ura
lom megdöntéséhez. 1942-ben a hadse
reg 23 000 katonát számlált. Célkitűzé

sük az ország függetlenségének kivívá
sa, demokratikus reformok és a szocia
lizmus felépítése volt. E célkitűzés igen
nagy népszerűségnek örvendett a lakos
ság körében. 1942-től az ország függet
lenségét a japánokkal szemben kellett
megvédeni. 1943-ban a hadsereg átala
kult nemzeti hadsereggé. Az országot
felosztották katonai kerületekre, a ka
tonai parancsnokok mellett politikai
biztosok is működtek. 1944-ben megerő
södött a partizántevékenység, a parti
zánerőket 50 000 főre becsülték. 1945-ben
általános nemzeti felkelés tört ki a ja
pánok ellen, amelybe az angolok is be
kapcsolódtak, akik a felszabadított te
rületeket saját gyarmatuknak tekintet
ték. A második világháború után ismét
megerősödtek a felszabadító mozgal
mak, 1948-ban Burma önálló köztársa
ság lett. A jobboldali elemek egyre na
gyobb szerepet nyertek az államvezetés
ben és a hadseregben is. A haladó erők
az ipari elmaradottság miatt nem vol
tak elég erősek ahhoz, hogy az ország
ban demokratikus reformot valósítsa
nak meg. A jobboldaliak kiszolgáltatták
az országot a nyugati imperialistáknak,
Burma ma a SEATO tagja. (Rákóczi
Katalin)
ANALE DE ISTORIE
(Románia), 1969. 5—6. sz. — Aurel
PETRI : „A haza teljes területének a fa
siszta járom alól történő felszabadítá
sáért folyó harc krónikájából". (5. sz.
45—57. o.) A szerző epizódokat idéz az
1944. augusztus 23. után Románia teljes
területének felszabadításáért folytatott
harcok történetéből, a szovjet és a ro
mán csapatok együttműködéséről a deb
receni csatáig. A román területek fel
szabadításában — mint a cikk megálla
pítja — 27 román hadosztály, egy légi
hadtest, két légelhárító tüzérdandár,
összesen 265 735 katona vett részt. 1944.
szeptember eleje és október 25. között
49 744 főnyi veszteség érte a harcokban
résztvevő román erőket, amelyek a jel
zett időpontig 872 lakott helyiséget, köz
tük 8 várost és 18 fontos helyiséget sza
badítottak fel.
Stela DIMITROVA: „Az 1923 szep
temberi bolgár felkelés". (5. sz. 58—75.
o.) A cikk a Bolgár Kommunista Párt
felkelés előtti és alatti politikáját elem
zi. Rámutatott, hogy a szeptember 23-i
felkelés majdnem egész Bulgáriára ki
terjedt, a kommunisták — akik a mun
kás- és paraszttömegek vezetői voltak —
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együtt harcoltak a Parasztszövetség bal
oldalával. A felkelés — melynek mene
téről, majd leverésének körülményeiről
a szerző részletesebben ír — demokra
tikus, antifasiszta forradalmi harc volt
a proletariátus vezetésével. Érdekes ada
tokat közöl a felkelésben részt vevők
pártmegoszlásáról, a csatlakozó parasz
tok szociális rétegződéséről.
Az 5. szám részletes beszámolót közöl
az 1969. augusztus 14—16. között Buka
restben a Román Tudományos Akadé
mia, a RKP KB mellett működő Törté
neti és Szociálpolitikai Kérdéseket Ta
nulmányozó Intézet és más intézmények
által Románia felszabadulásának 25. év
fordulója alkalmából rendezett tudomá
nyos konferenciáról, amelyen szovjet,
osztrák, bolgár, csehszlovák, német,
francia, olasz, jugoszláv, mongol, len
gyel, spanyol és magyar történészek is
részt vettek. (105—140. o.)
Dumiton TUTU — Ion TUDOR: „A
Román Hadsereg részvétele Magyaror
szág fasiszta iga alól történő felszabadí
tásáért folytatott harcokban". (6. sz. 19—
28. o.) A tanulmány a debreceni csatá
tól a Budapestért folytatott harcokig a
román erőknek a szovjet csapatok had
rendjében Magyarország felszabadítá
sáért folytatott küzdelmét tekinti át. A
magyar földön folyó harcokban két ro
mán hadsereg, ezen belül 17 gyalog- és
lovashadosztály, egy légi hadtest, két
légvédelmi tüzérdandár, egy vasúti dan
dár és számos más egység és intézmény
vett részt. Részletesebben a román 7.
hadtestnek a budapesti harcokban be
töltött szerepére, a hadtest harcainak
hősiességére tér
ki, megemlékezik
ugyanakkor a Tiszán átkelő 4. Román
Hadsereg harcairól is. Ezek Észak-Ma
gyarország felszabadítására irányultak.
1944. december 20. — 1945. január 15.
között a magyar földön harcoló román
erőket Szlovákia területére csoportosí
tották át. A tanulmány befejező része a
román csapatok és a magyar polgári la
kosság közötti kapcsolattal, a román ka
tonaságnak a helyi lakosság élelmezése,
egészségügyi ellátása, az iskolai oktatás
folytatása érdekében tett lépéseivel, in
tézkedéseivel foglalkozik;

Mirea HAUPT: „A »Tudor Vladimirescu—Debrecen« hadosztály részvétele
a magyar nép felszabadításában". (6. sz.
29—37. o.) A szerző a „Tudor Vladimirescu"-hadosztály egykori parancsnoka
volt. Visszaemlékezésében hadosztályá
nak a magyarországi harcokban betöl
tött szerepével foglalkozik. A román an
tifasiszta
magasabbegység,
melynek
szervezése még 1943-ban szovjet földön
megkezdődött, a magyarországi harcok
ban kiemelkedő katonai teljesítménye
ket nyújtott. Mirea Haupt részletesen is
merteti a hadosztály ezredeinek a deb
receni hadműveletekben való részvéte
lét, a harcosok hősiességét, a parancsno
ki állomány érdemeit. A 2. Ukrán Font
parancsnoksága egyedül 1944. november
19-én 100 tisztet és harcost tüntetett ki
a hadosztály állományából s a maga
sabbegységnek a debreceni hadművelet
alatt tanúsított hősiességét a hadosztály
elnevezésében „Debrecen" nevének fel
vétele is jelezte. A hadosztály harcosai
a szovjet csapatokkal vállvetve vették
ki a részüket a fasiszta csapatok mátrai
állásainak áttöréséből, a hegység birtok
bavételéért folyó harcokból. Küzdelmük
magyar földön Észak-Magyarország fon
tos ipari központjának, Salgótarjánnak
a felszabadításával fejeződik be. Ezt kö
vetően a magasabbegységet Csehszlová
kiában vetették be. A harcok súlyossá
gát a szerző az élőerőben elszenvedett
veszteséggel is érzékeltetni kívánja. Ma
gyarország területén a harcok folyamán
„Tudor Vladimirescu—Debrecen"-hadosztály sebesültekben és halottakban
személyi állományának 40%-át vesztet
te el.
A 6. számban ismertetést olvashatunk
a Maurice Thorez Intézet rendezésében
Párizsban 1969. október 17. és 19. között
a második világháború történetéről le
folyt nemzetközi történészkollokvium
ról. A folyóirat közli a tanácskozáson
elhangzott két román felszólalás szöve
gét: Titu GEORGESCU: „A második vi
lágháború befejezésének eredményei és
tanulságai"; Viorica MOISUE: „A má
sodik világháború okairól és jellegéről"
(110—128. o.) (Jőzsa Antal.)
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