KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE
VOENNO ISZTORICSESZKIJ ZSURNAL (Szovjetunió), 1971. 1—3. sz. — A
folyóirat első negyedévi számai több
olyan cikket közölnek, amelyek a Vö
rös Hadsereg történetévei foglalkoznak.
Ezek közül első helyen említjük meg
Z. GREBELSZKIJ: „A párt X. kong
resszusa a Vörös Hadsereg további fej
lődéséről" (3. sz. 3—10. o.) c. írását. A
szerző rámutat, hogy a X. kongresszus
több alapvetően fontos kérdés mellett
nagy figyelmet szentelt a hadsereg és
a flotta kérdésének, hiszen a szocialis
ta építés politikájának keretében biz
tosítani kellett azt is, hogy meglegyen
a lehetőség az újabb imperialista táma
dások visszaverésére. A polgárháború
végén a Vörös Hadseregben több mint
5 millió ember teljesített szolgálatot. A
helyreállítás körülményei között ezt a
hadsereget nem lehetett fenntartani, de
a csökkentést úgy kellett végrehajtani,
hogy az ország védelmi képessége ne
gyengüljön.
A pártkongresszus a viták után úgy
határozott, hogy a fegyveres erők alap
ja továbbra is a reguláris Vörös Had
sereg maradjon, amelyből leszerelik az
idősebb korosztályokat, és a kronstadti
tapasztalatok alapján megjavítják az
összetételét. Elvetette a milícia-rendszerre való azonnali áttérésit. Rámuta
tott, hogy a niilíciára való áttérés üte
me és formái a nemzetközi és a belső
helyzettől függnek. A részleges átté
rést a tősgyökeres proletár lakosságú
(Petrograd,
Moszkva,
kerületekben
Urál) engedte meg. Beszüntette a kom
munistáknak a hadseregből való kivo
nását és határozatot hozott, hogy a ko
moly ok nélkül más munkára vitt kom
munistákat vissza kell irányítani a had
seregbe. Megengedhetetlennek tartotta
az olyan irányú agitációt, hogy a ko
misszárokat válasszák és rendeljék alá

a pártsejteknek. Szükségesnek tartotta,
hogy megerősítsék a hadsereg politikai
apparátusának befolyását és elvetette
az apparátus rendszerének megváltoz
tatását célzó javaslatokat. A minőség
javítása érdekében szükségesnek tartot
ta a technikai alakulatok — a tüzérség,
géppuskás, páncélautó®, repülő, műsza
ki és páncélvonat alakulatok — meg
erősítését.
A kongresszus, tekintetbe véve, hogy
az ország határainak kétharmad része
tenger, igen nagy figyelmet szentelt a
különösen szétzilált és nehéz helyzet
ben levő flotta újjászervezésének, meg
felelő emberanyaggal való feltöltésé
nek.
Lényegében a fentebb említett ta
nulmány folytatását jelenti V. DANILOV: „A központi katonai apparátus
építése az 1921—23-as években" (1. sz.
9—16. o.) c. munkája. A békés időszak
beköszöntével szükségessé vált, hogy a
körülményeknek megfelelően, megvál
toztassák a központi katonai apparátus
szervezeti felépítését, formáit, munka
módszerét. A párt rendkívül nagy fi
gyelmet szentelt ennek a kérdésnek. A
X. és XI. kongresszus foglalkozott az
átszervezés problémáival. 1920 novem
berétől 1922 novemberéig Lenin rész
vételével kilencszer tárgyalták a KB
plénumain, huszonhatszor a Politikai
Iroda ülésein, hatszor a Népbiztosok
Tanácsában, tizenhétszer a Munka és
Védelem Tanácsában.
Az egyik legfontosabb lépés az. volt,
hogy a Tábori Törzset és az összoroszországi Fővezérkart
összevonták a
Munkás-Paraszt Vöröshadsereg egysé
ges Vezérkarává. Ezzel a hadműveleti,
szervezési és mozgósítási kérdések egy
helyre kerültek. Ez a szervezeti keret
1921. február 14-én kezdett el működ-
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ni, majd a későbbiek folyamán tovább
tökéletesítették.
1921 áprilisától kezdve létrehozták a
felderítés, a páncélos csapatok, a tüzér
ség stb. felső irányító parancsnokságait.
Ezekben az években átalakították a
Haditengerészet apparátusát is. Egy
népbiztosságban egyesítették a tengeri
és a folyami flottát, jelentékenyen
csökkentették az apparátust. Az összes
fegyvernemek vonatkozásában átszer
vezték a pártpolitikai apparátust és
megjavították tevékenységét.
1921-ben még két népbiztosság volt,
a hadügyi és a tengerészeti, amelyeket
egy népbiztos vezetett, aki egyben a
Köztársaság Forradalmi Védelmi Taná
csának elnöke is voit. 1923-ban a két
népbiztosság felső szerveit — az alsóbb
szervek autonómiájának
fenntartása
mellett — összevonták. Az átszervezés
csak az 1924—25-ös katonai reform idő
szakában fejeződött be.
Lényegében ugyaniebbe a témakörbe
tartozik M. ZAHAROV: „A kommunis
ta párt és a hadsereg, valamint a flotta
új technikai felszereléssel való ellátá
sa a háború előtti ötéves tervek idő
szakában" (2. sz. 3—12. o.) c. cikke.
A háború előtti időszakban a párt
rendkívül nagy figyelmet fordított a
hadsereg új technikai felszereléssel való
ellátására. A Vörös Hadsereg építésé
nek első ötéves tervét 1927-ben dolgoz
ták ki. A lényege az volt, hogy számbe
lileg a hadsereg ne legyen hátrányban
a valószínű ellenségekkel szemben a fő
háborús színtéren, technikailag pedig
a döntő fegyvernemek — a légierő, a
tüzérség és a harckocsizók — terén fö
lénybe kerüljön. 1929-ben létrehozták a
fegyverkezés
parancsnoka
funkciót,
ahova I. P. Uborevicset nevezték ki.
1930-tól Tuhacsevszkij váltotta fel őt.
1930-ban kidolgozták a fegyverkezés
naptári tervét 1931—33-ra. A megfelelő
mennyiségű és minőségű szakember
biztosítására 1932-ben a Katonai-Tech
nikai Akadémia fakultásainak alapján
létrehozták a Mechanizálás és Motorizálás Katonai Akadémiáját, a Tüzérsé
gi, a Hadmérnöki, a Vegyvédelmi, az
Elektrotechnikai és a Katonai-Szállítá
si Akadémiát, Kibővítették a Frunze és
a Katonai-Politikai Akadémiát,. A felső
oktatási intézmények hallgatóinak szá
ma az 1928-as 3200^ról 1932-re 16 550-re
nőtt.
1932-ben dolgozták ki az 1934—38-as
második katonai fejlesztési ötéves ter

vet, amelyben nagy figyelmet szentel
tek a flotta, a légierő és a tüzérség
fejlesztésének. Az iparosítási program
megteremtette az alapokat a fegyver
gyártáshoz is. Az első ötéves terv alatt
5 ezer harckocsit gyártottak, a máso
dik végére a hadsereg, már 15 ezer
harckocsival rendelkezett. 1934. január
1-én a hadseregben 17 ezer löveg volt,
1939. január l-re számuk 55 790-re
emelkedett. Létrehozták a légideszant
alakulatokat, a légvédelem új fegyve
reit és repülőit, 1932-ben a Csendes
óceáni Flottát és 1933-ban az Északi
Hadi Flottát.
1938-ban 1937-hez viszonyítva 70 szá
zalékkal emelték a hadiipar beruházá
sait, egy helyett négy védelmi népbiz
tosságot hoztak létre: a légügyi, a hajó
építési, a lőszergyártási ós a fegyver
gyártási népbiztosságot. Megkezdték a
Volgán túli és szibériai hadiüzemek ki
építését. A hagyományos tüzérség fej
lesztése mellett folyt a reaktív tüzérség
kialakítása is. 1939. január 1. és 1941
júliusa között az ipar már 17 745 kato
nai repülőgépet a l í t o t t elő, és (meg
kezdte a tökéletesített MIG—3, JAK—1,
LAGG—3, PE—2, IL—2 típusok gyár
tását. 1941 első felében 1110 db T—34-es
harckocsi és 393 KV nehéz harckocsi
készült el. A háború kezdetén a flot
tának 3 sorhajója, 7 cirkálója, 59 tor
pedórombolója, 218 tengeralattjárója,
269 torpedónaszádja és 2581 repülőgépe
volt. Ezen kívül 1000 partvédő üteggel
is rendelkezett.
Az első három számban több tanul
mány foglalkozik a második világhábo
rú jelentősebb hadműveleteinek rész
kérdéseivel. Ezek közül F. SZVERDLOV: „Az ellenség oreli csoportosulá
sának szárnyára mért csapás" (1. sz.
17—28. o.) c. munkájával foglalkozunk
részletesebben. A csapást a 11. gárda
hadsereg hajtotta végre I. H. Bagram
jan altábornagy parancsnoksága alatt.
A felhasznált erők és eszközök, vala
mint az, elért hadműveleti eredmények
következtében a csapás messze túlnőtt
a hadsereg-hadművelet keretein. A
hadsereg körletében összpontosították a
Nyugati Front alapvető erőit — a front
légierőit, páncélos csapatokat és a Fő
parancsnokság tartalékából kiadott tü
zérséget.
A hadműveletet több mint két és fél
hónapig készítették elő és része volt a
Főparancsnokság tervének, hogy meg
akadályozza a Kurszk elleni támadást.
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A hadműveletre jellemző az ellenség ka fontos helyet foglal el a CsNH poli
tikai-nevelő tevékenységének
egész
megerősített övezetének mély hadmű
veleti áttörése, ezzel egyidejű erőkifej rendszerében, ezt szolgálja a cseh
szlovák Hadtörtiénelimi Intézet is a for
tés a harccselekmények menetében, a
radalmi katonai hagyományok felhasz
támadás gyors üteme, az ellencsapások
nálásával és ápalásával. Az elmúlt évek
visszaverése, a pantos együttműködés és
során a politikai nevelőmunkában sú
a csapaltok kitűnő vezetése.
lyos hiányosságok mutatkoztak, ez el
A hadseregparancsnok a rendelkezés
re álló erőket mély hadműveleti fel len a politikái munkások kellő időben
nem vették fel a harcot A következ
építésben helyezte el (ezt a szerző rész
mények tanulságait levonva új alapok
letesen is ismerteti), majd hosszas földi,
ra kell helyezni a politikai nevelőmun
légi és az egész tűzrendszert felfedő
kát és a proletár internacionalizmus, a
harcfelderítés után 1943. július 12-én
szocialista hazafiság zászlaját ismét ma
korán hajnalban kezdődött a 2 óra 40
gasra kell emelni. — A Csehszlovák
percig tartó
tüzérségi előkészítés,
amelyben 2930 löveg (köztük 1300 122 Néphadseregben végbemenő politikai
konszolidáció fokozott érdeklődést vál
mm-es és ennél nagyobb űrméretű), va
tott ki a forradalmi hagyományokra
lamint 456 gárda aknavető vett részt
épülő ideológiai nevelőmunka iránt. Az
(arcvonal-kilométerenként 209—258 lö
e téren mutatkozó problémák megoldása
veg — gárda aknavetők nélkül). Ilyen
ennek a munkaértekezletnek rendkívül
túzösszpontosítás korábban még nem
aktuális feladatai közé tartozott, meszfordult elő. A támadást még 70 bom
szemenően hasznosítva a baráti hadse
bázó és kb. 80 csatarepülő vezette
regek tapasztalatait is, amelyek mind
be. A támadás nem a tüzérségi tűz át
segíteni fogják a CsNH-ben kialakult
helyezése után, hanem meglepetésként
destruktív és félrevezető nézetek és maannak menetében indult.
, gatartások leküzdéséit, helyes irányba
A továbbiakban a szerző részletesen
terelését. A politikai nevelőmunka előtt
ismerteti a hadművelet lefolyását, az el
álló nehézségek ismertek, ugyanakkor
lencsapások visszaverését, a naponként
azonban világos, mennyire fontos, ak
elért eredményeket. A hadművelet jú
tuális és sürgető maga a feladat. A
lius 20-án fejeződött be, eredménye munkaértekezleten elhangzott főreferáképpen 70 km mélységben áttörték az
tum a csehszlovák hadtörténészek sze
ellenség megerősített védelmét. A né
repével foglalkozott a marxista—leni
metek 35 ezer embert vesztettek ha
nista hadtörténetírás és a forradalmilottakban és sebesültekben, 2 ezer hit harci hagyományok megújításáért foly
lerista fogságba esett. Megsemmisült
tatott harcban, majd Oldrich SNAJDR
270 német löveg, 215 páncélos; a szov
referátuma a CsNH-ban a fornadalmijet csapatok több mint 200 löveget, 24 harci hagyományokkal átihatott nevelés
páncélost, 450 gépkocsit és 18 katonai módszereit és formáit (18—47. o.) tár
raktárt zsákmányoltak.
gyalta. A baráti néphadseregek képvi
A második világháborús témáikkal
seletében felszólalt résztvevők (köz
foglalkozó cikkek közül részletesebb is
tük Godó Ágnes, a Magyar Nép
mertetés nélkül megemlítjük még G.
hadsereg Politikai Főcsoportfőnöke meg
SINKARENKO: „Nagykanizsa felszaba bízásából) a hagyományok ápolásán
dítása" (2. sz. 56—61. o.) c. cikkét. nyugvó ideológiai nevelőmunka gyakor
(Lengyel István)
lati tapasztalataival ismertették meg a
csehszlovák elvtársakat, segítséget adva
munkájuk színvonailának és hatékony
HISTORIE A VOJENSTVI (Csehszlo
ságának emeléséhez. 2—3. sz. — A kettős
vákia), 1971. 1. sz. — „Munkaértekezlet
szám egész terjedelmében a Csehszlo
a forradalmi katonai hagyományok fel
használásának
problematikájáról
az vák Kommunista Párt katonapolitiká
jának történeti fejlődésével és jelenle
ideológiai nevelésben" (15—138. o.) A
gi alapvető kérdéseivel foglalkozik. J~
Csehszlovák Néphadsereg Politikai Fő
PROCHÁZKA: „Bevezető"-jében (145—
csoportfőnöksége és Hadtörténelmi In
150. o.) kiemeli, hogy a Hadtörténelmi
tézete 1970. szeptember 13—18. között
Intézet a katonapolitikai kérdéseket
értekezletet rendezett Prágában a Var
sói Szerződés tagállamai és a CsNH pa művelő szerzők egyes korszakokat fel
táró tanulmányainak közreadásával elő
rancsnokai és politikai munkásai rész
vételével. A forradalmi katonai hagyo kívánja segíteni a 'katonapolitika vál
tozásainak jobb megértését. A CsKP
mányokra épülő ideológiai nevelőmun
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fenáíllásániak 50. évfordulója alkalmá
ból célszerű mérlegre tenni a párt ka
tonapolitikai irányvonalát és a szerzett
tapasztalatokat kiértékelni. A CsKP KB
1970 decemberi plénuma meghatározta
a következő időszak fő feladatát: poli
tikai vereséget kell mérni a jobboldal
ra, annak teljes eszmei elszigetelésével.
Ez a feladat teljes mértékben vonatko
zik a hadtörténeti tudományra is. A ka
tonapolitika kérdéseinek sokoldalú ta
nulmányozása, a hadsereg gazdag ta
pasztalatainak általánosítása és fel
használása a tudományos kutatómunka
egyik fő feladata. — M. CHUCHMÁK:
„A marxizmus—leninizmus a párt ka
tonapolitikájának
elméleti
alapja"
(151—160. o.) c. tanulmányában a há
borúk jellegük szerinti korszerű osztá
lyozásának áttekintése után a szociális
mus védelme érdekében kialakítandó
hadsereg jellegével, a honvédelmi rend
szer alapjaival és pártirányításának el
veivel foglalkozik. Megállapítja, hogy
csakis a párt vezető szerepe biztosíthat
ja olyan honvédelmi rendszernek a ki
alakítását, amely az egésiz nép részé
ről támogatásra talál, megfelel a kor
szerű háború követelményeinek, és nem
utolsó sorban a Varsói Szerződés tag
államai integrált védelmi rendszerének
is hatékony része. — V. VÁVRA: „A
forradalniii erők katonapolitikája az
1917—20-as években" (161—185. o.) c.
tanulmánya a forradalmi mozgalom ki
alakulását vizsgálja, melynek kezdetei
az oroszországi hadifogolytáborokban
bontakoztak ki, inneni vezet az út a
csehszlovák forradalmi egységek meg
alakításához és harcaihoz. A párt szer
vező tevékenysége ebben az, időszak
ban kétirányú volt: egyrészt a Szovjet
unió ellen indított intervenciós csapa
tok soraiban folyt, másrészt szervezte a
csehszlovák vöröskatonákat a harcra.
Létszámuk 1918 nyarán elérte az
5000 főt és jelentős mértékben ki
vették részüket a polgárháború har
caiból. Az önálló Csehszlovák Köztár
saság megalakulása után nyfit csak le
hetőség a munkásosztály politikai arcu
latának formálására. A burzsoázia
fennmaradása, a hivatásos hadsereg át
vétele és főleg a szociáldemokrata pár
ton belüli ellentétek akadályozták az
egységes és előremutató katonapolitika
kialakítását. — V. FEJLEK: „A CsKP
katonapolitikája a München előtti köz
társaság időszakában" (186—229. o.) c.
tanulmány 1938-ig tekinti át a párt ka
tonapolitikáját. A kapitalizmus háború

utáni válságnak időszakaiban a CsKP az
antimilitarista tevékenységre helyezte a
fő súlyt. 1924-től hatni kezdtek a párt
katonapolitikai elvei a burzsoá hadsere
gen belül. Szembeszálltak a felső veze
tés olyan irányzatával, hogy a hadsere
get politikamentessé kell tenni, s hogy a
katonáktól el kell venni a szavazati jo
got. Komoly segítséget jelentett e té
ren a Komintern Végrehajtó Bizottsága
VIII. plénurnán elfogadott, „A háború
ról és a háborús veszélyről" szóló fel
hívás, amely elméleti alapot adott a
kérdések marxi—lenini elmélet alapján
történő értékeléséhez. A Komintern
VII. kongresszusa vetette fel a fasizmus
közvetlen fenyegetése elleni védelem
orientációját; ez a forradalmi mozgalom
világméretű fellendüléséhez vezetett. A
CsKP VII. kongresszusa kidolgozta az
orsizágyédelem
népfront
taktikáját,
amely a következő években — a meg
szállás alatt is — irányelvként szolgált.
— M. MOULIS: „A párt 1938—1941 kö
zötti katonapolitikájáról" (230—250. o.)
írt tanulmányt. A müncheni egyezmény
utáni időszak, a megszállás alatti súlyos
helyzetet elemzi, melyben a párt a
gottwaldí jelszó alapján tevékenyke
dett: „Ha a németek az önként át
adott területek után a még megmaradottaikat is követelnék, harcolni
fogunik!" A pártnak sikerült a népet a
passzivitásból kiragadnia, az ellen
állást megszerveznie francia és angol
területen és a 'hazai földalatti mozga
lomban is. Kétfrontos harcot folytatott:
egyrészt a baloldal elhamarkodott ak
cióbalépése ellen, másrészt a burzsoá
behatás ellen, amely a szovjet-német
egyezmény aláírását kihasználva kom
munistaellenes kampányba kezdett. —
F. NESVADBA: „A CsKP katonapoli
tikája a Nagy Honvédő Háború idősza
kában" (251—297. o.). A Szovjetunió be
lépésével a második világháború és ez
zel a, fasizmus elleni harc erőviszonyai
és feltételei gyökeresen megváltoztak.
Ennek alapján szervezte meg a CsKP
a nemzeti felszabadító harcot, a kom
munisták ellenállásának poüitikáját a
hadseregben, harcukat a pairtizánszervezetekben, az antifasiszta mozgalom
aktivizálását a belső és a külső fronton
egyaránt. Erőit a csehszlovák fegyve
res alakulatok szovj'etunióbeli szervezé
sére és a partiizánmozgalom harcának
irányítására összpontosította. Ezen idő
szak záróakkordját a szovjet hadsereg
és a vele együtt harcoló 1. Csehszlovák
Hadsereg hazai területre lépése jelen^-
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tette. A párt katonapolitikája fő fel
adataként tűzte ki az új demokratikus
hadsereg felépítését, a demokratikus
forradalom fegyveres 'támogatását a
már felszabadított területeken, továbbá
a partizánmozgalom erősítéséit a még
megszállás alatt levő országrészeken.
— P. DRSKA: „A CsKP harca a had
sereg inépi demokratikus jellegének
megszilárdításáért (1945—1948)" (298—
323. o.). Az ország védelmi képességé
nek és az új demokratikus néphadsereg
felépítésének folyamatát össze kell kap
csolni a forradalom fenntartásával és
kiterjesztésével. Ez jelentette az első lé
pést a szocialista típusú hadsereg ki
alakításának útján. Az új katonapoliti
kai irányvonal sikere jelentős mérték
ben függött a Kassán elfogadott kor
mányprogram alapelveinek következe
tes végrehajtásától. — J. SOLC: „A
CsKP — mint a szocialista típusú Cseh
szlovák Néphadsereg építésének vezető
ereje" (324—350. o.) az 1948—1955 közöt
ti évek katonapolitikáját tükrözi, amely
a fejlesztés pozitív vonásai mellett,
nem jellemezhető konfliktustmentesnek.
Végeredményben, a CsNH ütőképes és
korszerű technikával ellátott, a szocia
lista vívmányok védelemére felkészült
hadsereggé vált, megerősítette fegyver
barátságát a szovjet hadsereggel. Csor
bát szenvedtek ugyanakkor egyes fon
tos alapelvek, mint a párt vezetőszere
pe, az osztályviszonyok alakulásának
figyelembe vétele, a népi jelleg tükrö
ződése stb. A strukturális változások a
társadalmi fejlődés részét alkották, így
nem voltak mentesek az általános poli
tikai irányvonalat jellemző hibáktól,
torzulásoktól. A Varsói Szerződés tag
állam aiinak sorába való belépéssel meg
teremtődtek a szocialista jellegű fejlesz
tés alapjai, az ország biztonságának fo
kozottabb védelmiét biztosító honvédel
mi rendszer kialakításának feltételied. —
M. NEJEDLÝ: „A CsKP katonapolitiká
ja a szocialista katonai koalíció építése
ós a tudományos-technikai forradalom
kezdeti időszakában" (351—368. o.) az
1956—1967-es évekről ad számot. A XX.
kongresszus ós a szocialista táboron be
lüli ellentétek következményei nyomták
rá bélyegüket a CsKP katonapolitiká
jára, főleg a háborúk elkerülhetetlensé
géről alkotott tétel érvénye. Ez a túl
zott
hadsaregfiejlesztés
koncepcióját
szülte, amely azonban nem volt arány
ban a népgazdaság lehetőségeivel. A
hadsereg belső ós külső funkcióinak
mesterséges szétválasztása és az ará

nyok be nem tartása deformálódáshoz
vezetett a katonapolitikában is. A le
nini fejlesztési elvek következetes be
tartását erősen akadályozta a kritikát
lan belenyugvás közhangulata, a jobb
oldali ós antisizocialista erők lábraka
pása, valamint a harmadik ötéves terv
hibái, ami a párt tagságának jogos elé
gedetlenségét vonta maga után. — L.
KOPECKY: „A CsKP III. kongreszszusa katonapolitikai irányvonalának
revizionista és jobboldali opportunista
deformálódása. A CsKP KB harca a
konszolidációért a katonapolitika terü
letén" (369—420. o.) című záró tanulmá
nya az 1968—1970-as évek súlyos küz
delmét tárja az olvasó elé. A CsKP 50
éves történetének vitathatatlanul leg
bonyolultabb időszaka ez, de az ország
további fejlődése
szempontjából is
ugyanakkor a legfelelősségteljesebb. A
kongresszus utáni válságos időszak ki
alakulásának tanulmányozása és a hi
bák okainak feltárása a párt legfonto
sabb feladata napjainkban. A szerző
három kérdéscsoport köré tömörítette
mondanivalóját: milyen volt az 1968
januárja utáni belpolitikai helyzet ha
tása a katonapolitika alakulására; mi
lyen irányokban és milyen következ
ményekkel, mely erők hatására defor
málódott a III. kongresszus katona
politikai irányvonala; és végül milyen
követelményeket támaszt az új párt
vezetés a honvédelem és a hadsereg te
rületén kialakult helyzet konszolidálá
sa érdekében. A politikai konszolidá
ció a hadsereg szervezetében azt ered
ményezte, hogy a hadsereg helyzete
megszilárdult a társadalomban, tekintés
lye egyre nő a közvélemény szemében.
A CsNH politikai és szervezeti erősíté
se a Varsói Szerződés keretein belül,
felkészítése agy esetleges agresszió meg
bízható elhárítására — ezek a legfon
tosabb katonapolitikai feladatok, ame
lyeket a párt- ós állami vezetés tűzött
a hadsereg elé. A mindenoldalú kon
szolidáció befejezése komoly feladato
kat jelent az 1971-es évre is. (Nádor Ti
bor)
VOJNOISTORIJSKI GLASNIK (Ju
goszlávia), 1970. 3. az. — Milovan
D Z E L E B D Z I C : „Támadások a jugosz
láviai közlekedési eszközök ellen 1944.
szeptember 1—7. között. A »Ratweek«
hadművelet" (7—57. o.) 1944 nyarán
megnőtt a jugoszláviai arcvonal jelen
tősége. Mind a szovjet, mind a nyugati
szövetséges csapatok közeledtek az or-
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szag határaihoz. A jugoszláv Népi Fel
szabadító Hadsereg fokozta harctevé
kenységét és tekintélyes számú fasiszta
haderőt — a „C", „E" és „F" hadsereg
csoportok nagy részét — kötött le. A
szövetségesek Tito augusztus 6-i casertai látogatásain egyeztették hadművele
teiket. A cél a balkáni német össze
köttetési vonalak megsemmisítése, s ez
által a német hadsereg visszavonulásá
nak megnehezítése volt. A nyugatiak
légitámadásokkal, a partizánok szabo
tázsakciókkal oldották meg a feladatot.
A hadműveleti terület a mai Jugoszlá
via több mint
egyharmad részét, kb.
120 000 fcm2-nyi résizt ölelt fel. A szep
tember l-re virradó éjszaka 8 jugosz
láv hadtest — 24 hadosztály 120 000 ka
tonája — lendült egyszerre támadásba.
A harccselekmények többnyire éjjel
folytak le, s nagy eredményeket hoztak.
A szövetséges légierők összesen mintegy
2000 feliszálMst hajtottak végre és 3000
tonna bombát szórtak hadicélokra: 11
vasúti csomópont, 8 vasútállomás, húsz
nál több vasúti híd, több szállítmány és
más hadifontosságú berendezés pusztult
el a támadások alatt. A főcsapást a
Belgrád—Niš—Skoplje és a Skoplje—
Kraljevo—Belgrád vonaliakra mérték. A
jugoszláv Népi Felszabadító Hadisereg
egyidejűleg megsenimisített és fogság
ba ejtett kb. 12 000 ellenséges katonát,
elpusztított 8 nagyobb csomópontot, 49
támaszpontot, 77 km vasútvonalat, 10
km utat, 97 hidat, 5 alagutat, 35 viaduk
tot, 55 mozdonyt. A forgalom a fővomalafcon 19 napig szünetelt, s ez a késede
lem jelentékenyen nehezítette a német
csapatok visszavonulási tfehalrôségeit. —
Petar OPAČIC: „A iszaloniki arcvonal
létrehozása 1915-ben" (63—102. o.) A
szaloniki arcvonalat 1915 végén a szerb
hadsereg megerősítésére hozták létre,
de elkéstek vele. Egy .évvel korábban,
míg a szerb hadsereg sikeres harcokat
vívott az Osztanák—Magyar Monarchia
haderejével, a front könnyen döntő je
lentőségűvé válhatott volna. Később
már csak jelképes .szerepet szántak az
arcvonalnak; a nyugati hatalmiak a
Balkánion is ott akarták tartani csapa
taikat, de a győzelmet más arcvonala
kon kívánták kivívni. Távolabbi céljuk
az volt, hogy a többi balkáni államot,
főleg Bulgáriát és Görögországot maguk
mellé állítsák. Halogató és; bátortalan
hadműveleteik azonban épp az ellenke
ző hatást érték el. A szjalonáki arcvona
lon egészen 1918 őszéig szinte teljes
nyugalom uralkodott. — Dragoljub R.

ŽIVOJINOVIC: „Amerikaiak az Ad
rián 1918—1919-ben" (105—159. o.). Az
USA hadüzenetét követően, amerikaii
tengeri és szárazföldi csapatok vonul
taik az Adriai-tenger térségébe. A csa
patok jelenlétének inkább morális cél
ja volt, meg akarták 'Szilárdítani az
olasz lakosság és a hadsereg, harci szel
lemét. A tengeri erők bázisa Málta és
Korfu volt, ahonnan részt vettek a né
met és osztrák tengeralattjárók elleni
harcokban. A fegyverszünet megkötése
után az amerikaiak megszálló feladato
kat láttak el. Megszállási körzetük Kö
zép-Dalmáciáira terjedt ki, a főparancs
nokság Spliitben volt. A megszállás
1921 szeptemberéig tartott. Az amerikai
szárazföldi csapatok politikai feladatot
is elláttak. Változatlanul Olaszországot
támogatták — ezúttal Jugoszláviával
szemben. Egész; más volt a haditenge
részet politikája: élesen fellépett az
olasz követelésekkel szemben, így csak
hamar elromlott a viszony az olasz és
az USA haditengerészet között, mivel
az amerikaiak a wilsoni elveket védték.
Az összeütközések visszhangja egészen
a párizsi béketárgyalás okig eJhatoM. Az
Egyesült Államok tehát lényegében, Ju
goszláviát támogatta a túlzó olasz kö
veteléseikkel szemben. A még gyenge,
számos problémával küszködő fiatal or
szág rá is szorult erre a támogatásra,
mivel az USA hajóhad jelenléte meg
akadályozta, hogy az olaszok fegyver
rel szerezzenek érvényt hódító törekvé
seiknek. — Stevo SUNAJKO: „A szlo
véniai és a horvátországi nemzeti fel
szabadító mozgalom együttműködése a
fegyveres felkelés első évében" (163—
181. o.). Az együttműködés, bár nem
szervezett foirmában már 1941 tavaszán
megindult. 1942 januárjában a J K P
Központi Bizottsága utasította a szlovén
partizánok vezetőjét, hogy a Bela Knajinai területen vegyék fel a kapcsola
tot a horvát partizánokkai, s közös
akcióprogramot dolgozzanak ki. A kap
csolat 1942-ben, Mrkopalj térségében
létre is jött, majd április 19—20-án felső
szintű megbeszélésen tisztázták az
együttműködés
aiapéljveit. ' Májusban
már közösen kormányzott f elszabadított
terület is kialakult, Ljubljana körzeté
ben pedig fegyveres felkelés robbant ki
a megszállók ellen. Az együttműködést
elsősorban a Zágrábi Titkárság meg
szervezése segítette elő, melynek fő fel
adata a szlovéniai és horvátországi partizánimozgalom koordinálása volt. 1942
nyarán már az első közös szlovén—hor-
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vát partizánalakulat is szervezés alatt
állt, az együttes: akciókat azonban az
olasz támadás egy időre megakadáiyoztia. — Az ismertetett tanulmányok mel
lett sok érdekes adatot találhatunk
Vitomir GRBAC: „A Jugoszláv Kom
munista Ifjúsági Mozgalom tevékenysé
ge a néphadsereg alakulataiban" (183—
196. o.) és Slavko ODIC: „Bosanska
Krajina elfoglalása 1941 áprilisában"
(199—215. o.) c. inasában is. A fentiéken
kívül egyéb közleményeik, köztük az an
gol—amerikai hadműveletek fedőnevei
nek felsorolása (259—266. o.), könyv
ismertetések és bibliográfiák egészítik
ki a tartalmas és színvonalas folyóiratszámot. (Viniczai István)
WOJSKOWY PRZEGLAD HISTORYCZNY (Lengyelország), 1971. 1. sz. —
Emil JADZIAK: „Az 1. Lengyel Had
sereg egységeinek harccselekményei a
Temgenmelliék
északnyugati
részién
(1945. március 8—15.)" (3—26. o.) 1945
február—márciusában a Tengermellék
hatalmas csaták és ütközetek színtere
voHt. Az 1. Lengyel Hadsereg egységei
a Pomerániai Fal áttöréséért és Kolöbjrzegért folytatták a harcot, az 1. és 2.
Belorusz Front oldatón. A cikk ismerte
ti a szovjet, a lengyel és a német sere
gek csoportosításait, erőit, a harctevé
kenységek terveit, előkészítését és a
végrehajtás részletes ütemét, szinte
óráról órára, helységről helységre. E tá
madás eredményéként semmisítették
meg a szovjet és lengyel csapatok a
Visztulától az Oderáig húzódó megerő
sített védelmi szakaszon leHenálló né
met erőket. — Wincenty IWANOWSKI:
„A szovjet hadsereg Iwow — sandomiierizi hadászalti művelete (1944. július
13. — augusztus 29.)" (27—48. o.) A ta
nulmány 2. része a német csapatok har
cászati védelmi övezetének áttörését
tárgyalja
Brody körzetében,
majd
Lwow felszabadítását, az átkelést a San
folyón és az 1. Ukrán Front csapatai
nak kijutását a Visztulához 400 km-es
arcvonalon erős páncélos kötelékekkeli
— Stanislaw OKECKI: „A lengyel—gö
rög fegyverbarátság történetéből" (49—
72. o.) A két nép közti barátság szálai
a XVIII. század végéig nyúlnak viszsza. Az első lengyel politikai emig
ránsok 1795-ben az Jón-szigetek egyi
kén alapítottak lengyel kolóniát. A gö
rög nép szabadságharcaiban sok len
gyel katona harcolt az ezt követő
évszázadokban. Először Görögország
nak a török járom alól való felsza

badításáért 1821-ben sok európai ön
kéntessel együtt. A görögbarátság hang
jait találjuk három nagy lengyel költő,
Mickiewicz, Slowacki és Knašinski köl
teményeiben Is. Kréta felkeléseiben is
részt vettek lengyel katonák, hősiesen
harcolva Krétának Görögországgal való
egyesítésiéért. Az 1912/13. évi Balkánháborúban is a görög népnek Török
ország elleni harcát segítették a lengyel
katonák. — A lengyel ós görög nép
fegyverbarátsága a második világhábo
rúban számos tragikus esemény köze
pette tovább erősödött és megpecsételő
dött. Okeski tábornok áttekinti a görög
nép ellenállási mozgalmát 1940 októbe
rétől, az olasz fasisztáknak Görögország
elleni agresszióját az ELÁS 1944 no
vemberi harcaiig, kiemelve az ezekben
a harcokban részt vevő lengyel haza
fiak szerepét, s tevékenységük jelentős
sikereit. — Ryszard
NAZAREWICZ:
„A Lengyel Hadsereg baloldali-demok
ratikus tiszti csoportjának együttműkö
dése a szovjet hadsereggel a hitlerista
megszállók elleni harcban" 1. rész, (73—
95. o.) A cikk megismertet a baloldalidemokratikus csoport tagjaival, hely
zetükkel a tisztikaron belül, rnagaitartásukkal és felfogásukkal a lettországi és
litvániai internálásuk .alatt, az ejtőer
nyős tiszti csoport felkelésével és be
kapcsolódásával a megszáMókkal foly
tatott aktív harcokban, s a tényleges
ledobásokfcal ós akciókkal 1942 áprili
sáig. — Sergiusz MIKULICZ: „Klaipe
da — M emel vidék — bekebelezése a
Harmadik
Birodalom
által 1939.
március—augusztus között" (96—125. o.)
A némiet-litván kapcsolatokat, az annexió külső és belső előkészítését, az
európai államok magatartását, gazdasá
gi kérdéseket, a nemzetiszocialista moz
galom erejét Klajpedában, majd a kör
zet militarizálását vizsgálja a szerző
közvetlenül a háború küszöbén. — Jerzy BORDZILOWSKI : „Egy katona élet
útja" (126—160. o.) A visszaemlékezések
befejező része az 1. Lengyel Hadsereg
hazaítérését írja le 1945. május 9. után,
majd pedig 1948-ig a műszaki csapatok
új szervezését, felszerelését, az első lé
péseket a Népi Lengyel Hadseregben,
értékelve ós hasznosítva a háború alattt
szerzett tapasztalaitokat. — Pavel BATOV: „A Narwától a Visztuláig és
Gdanskig" (161—185. o.) című terjedel
mes tanulmány harmadik befejező r é 
sze a 65. hadsereg harctevékenységét
1945 januártól—márciusig 'tárgyalja. E
hadművelet sikeres befejezése nyitotta
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meg Béniin felé az utat. — Tadeusz
ZIELENIEWSKI: „Az 1939 szeptemberi
félbemaradt
ütközet
a Narwana!"
(186—215. o.) A 33. gyaloghadosztály
egykori parancsnokának visszaemléke
zése 1939 szeptemberére, a mozgósítás
ra, a hadoszttály felvonulására a had
színtérre, a felszerelésre, az erőik össze
vonására, s a félbemaradt csata körül
ményeire. — Janusz STEFANOWICZ:
„Brit garancia Lengyelországnak 1939ban, a londoni minisztertanács tárgya
lásainak tükrében" (216—235. o.) A brit
külpolitika 1939. évi dokumentumainak
közzétételével fontos forrásanyagok ke
rültek napvilágra a britek lengyelek
kel kapcsolatos politikai intencióinak
megismeréséhez. A titkos tárgyalások
jegyzőkönyvei
fontos
leleplezéseiket
hoznak a nemzetközi helyzeit értékelé
séit, a Szovjetunió nélkül tervezett lépé
sek indítékait illetően. — Piotr STAWECKI: „A 2. Lengyel Köztársaság
hadiiparának történetéből" 1. rész.
(267—298. o.) Az e kérdéssel foglalkozó
tanulmányok rövid áttekinitése után le
véltári dokumentumok felhasználásával
mélyrehatóan elemzi a lengyel hadiipar
fejlődését és. helyzetét a két világhábo
rú között, sorra véve a lengyel hadi
üzemeket és termékeiket, számszerű ki
mutatásokkal termelésükről és a mun
kások keresetéről, a népgazdaság éven
kénti hadiipari termelést feltáró statisz
tikai adataival. A hadigazdaságtörténeti tanulmány forrásértékű adalék az
az 1939 szeptemberi hadjárat csődjéhez.
— Franciszek SKIBIŃSKI: „A hadmű
veleti művészetről" (299—314. o.) Vita
cikk André Beaufre meghatározásainak
kiegészítéséhez történeti példák és
elemzések alapján, a harctevékenységek
lépcsőfokainak
megfelelő
szervezeti
csoportosítások 'tisztázásával, több ne
ves katonai szakíró nézeteinek össze
vetésével. Külön említésre érdemes egy
magyar vonatkozású kiegészítés a szer
kesztőségi levelek közt: Felicjan MAJORKIEWICZ: „A magyar ősapátokkal
való érintkezések a varsói felkelés ide
jén, 1944 augusztusában" (406—410. o.)
A Varsó körülzárásában részt vevő ma
gyar 12. gyalogoshadosztály segítsége,
jóindulatú és semleges magatartása sok
támogatást nyújtott az Armija Krajowa
(Honi Hadsereg) osztagainak, 'ami sok
lengyel hazafi életét mentette meg. A
felsorolt kapcsolatok figyelemre mél
tók a magyar csapatok 1944. évi len
gyelországi tevékenységének történeté
hez. (Windisch Aladárné)

ZEITSCHRIFT FÜR MILITÄRGE
SCHICHTE (Német Demokratikus Köz
társaság), 1971. 1—2. sz. — A folyóirat
első számai három témakört ölelnek fel.
Az 1870—71-äs német—francia háború
centenáriumára íródott Ernst ENGEL
BERG : „A porosz militarizmus és a Né
met Birodalom megalakítása 1870—71ben" c. tanulmánya (1. sz. 5—19. o.) Az
egységes német állam megalakítására
két lehetőség kínálkozott: egyrészt egy
felülről jövő forradalom formájában
porosz hegemónia alatt, másrészt a nép
tömegek forradalma áltál, mely polgá
ri köztársaságot eredményezett volna.
Bismarck céltudatos hadseregfejlesztése
már 1866-ban megszilárdította Porosz
ország helyzetét, kikapcsolttá a vetély
társ Ausztriát ós elmélyítette a 'mili
tarizmus 'alapjait. Marx ós Engels „fe
lülről jött forradalomnak" minősítetite
a 60—70-es évek eredményeit, hiszen
sok hasznos és haladó vívmányt hozott
létre, mely a proletariátus kialakulását
és megerősödését eredményezte. Az el
következő évtizedeikben egyre inkább
kiteljesedett a porosz junker-burzsoa
militarizmus, amelynek eszmei áramla
tában a liberális polgárság (teljesen fel
oldódott. A proletariátus Marx és En
gels akkori felismeréseihez tartotta ma
gát és ma is állásit foglal a Bismarckféle egyesítés reakciós volta mellett. —
KarZ SCHMIEDEL: „A párizsi kommün
katonai szervezetének keletkezése és
jellege" (2. sz. 191—206. o.) Amikor a
francia burzsoázia a 'saját népiétől félve
Párizs alá engedte a németeket, a há
ború népháborúvá vált, melynek politi
kai és katonai szerve a nemzetőrség
volt. E szervezet élén a közgyűlés; állt,
melyet a zászlóaljklubok és; a zászlóalj
ul, légiótanácsok egészítettek ki. Fel
adatuk a nemzeti haderő kiegészítése és
mindannak a megakadályozása volt,
ami a köztársaság megdöntésére irá
nyúit. 1871 márciusában nyílt polgárhá
ború kezdődött. A vezetők katonai ta
pasztalatok hiányában igen, nagy ne
hézségeikkel küzdöttek. Nem tudtak
kapcsolatot teremteni más városokkal,
a forradalom Párizsra korlátozódott. A
katonai bizottság, amely a hadügymi
nisztérium szerepét vette át, dekrétu
maiban a nép általános felfegyverzéséit
követelte. Az álltalános hadkötelezettség
bevezetése nem volt helyes, mert sza
bad utat nyitott az ellenségnek. A kato
nai vezetés — részben polgári -tisztek
kel — a fegyelmiét sem tudta megszi
lárdítani. A kommün hadseregének fő

— 581 —

erőssége a lelkesedés és áldozatválla
lás, volt, de egy forradáloimban ez ke
vés. Egy jól kiképzett és vezetett bur
zsoá seregigei szembeni küzdelemben a
proletariátusnak alul kellett maradnia.
A weimari köztársaság politikai és. ka
tonai problémáit idézik a következő
f eldolgoizasok : Paul HEIDER: „A né
met kommunista párt a hadsereg szere
péről a weimari köztársaság és a fa
siszta diktatúra idejében" (1. sz. 20—
33., 2. sz. 148—163. o.) A német kom
munista párt következetesen a marxis
ta majd a Lenin által továbbfejlesztett
ervek alapján állítatta össze program
ját. A versiaillesi szerződés megkötése
után Németországban eltörölték az ál
talános hadkötelezettséget, a százezer
fős zsoldos sereg a militarizmus szolgá
lataiban á l t . A Vörös Frontharcos Szö
vetség a kapitalizmus viszonylagos sta
bilizációja közben tevékenykedett, de
1923 után a munkásosztály egység
frontja már nem volt olyan, szilárd, a
tömegek kis részét tudta csak a fašiz
mus ellen mozgósítani. Alapvető fordu
lat következett be 1935 után, amikor a
Komintern elemezte a fasizmus elleni
harc formáit és hangsúlyozta a hadse
regen belül egy fasiisztaeiiienes bázis
létrehozását. A katonai szakismeretek
elsajátítása valóban a proletariátus ér
deke volt. Az első konkrét eredmény
1936-ban a spanyol polgárháborúban
mutatkozott ímetg, amelybe a német ha
zafiák is bekapcsolódtak, A párt ki
dolgozta a fegyveres felkelés program
ját is, amelyben a hadseregnek igen, je
lentős szerepet szánt. 1939-ben a hábo
rú kitörésekor a párt jelszava: barátság
a Vörös Hadsereggel, más országok de
mokratikus erőivel és fegyveres harc a
fasizmus ellen. A párizsi, de főleg a
szovjet emigrációs erők és csoportok
működésié bizonyítja a párt helyes ál
lásfoglalását és tevékenységét. E har
cok tapasztalatai ma is útmutató jelle
gűek. — Erwin KÖNNEMANN: „Az
1921-es márciusi harcok háttere" (2. sz.
207—222. o.) A polgári hadtörténetírás
kommunista puccs néven tartja számon
a német munkásmozgalomnak ezt a hő
si epizódját. Az 1918-as forradalomban
vereséget szenvedett jobboldali erők az
egyre jobban erősödő ipari burzsoáziá
val összefogva elhatározták az egységes
baloldali
munkásfront
fellazítását,
amely fegyverek birtokában még jelen
tős erőt képviselt. A középnémet ipar
vidéken erős sztrájkhullám söpört vé
gig, a bányatulajdonosok biztonságuk

ürügyén állami támogatást kértek. A
rendőrségi egységek a városok nagy ré
szét megszállták, összetűzéseket provo
káltak és harc közben a tömegbe lőt
tek. Lenin 1921. augusztus 14-én kelt He
veiében nyugalomra inti a német mun
kásokat, akik a harcokban súlyos vesz
teségeket szenvedtek, de — ha időlege
sen is — mégis megakadályozták az im
perialista rendszer megerősödését. —
Werner BRAMKE: „A Kyffhäuserszövetség funkciója a weimari köztársaság
militarista szervezetének rendszerében"
(1. sz. 64—78. o.) A német imperializmus
erői az első világháborúban súlyos ve
reséget .szenveditek, de nem semmisül
tek meg. Rugalmasságúik bizonyítéka
ként már a weimari köztársaság első
éveiben létrejöttek a különböző mili
tarista szervezetek, melyeiknek szerepe
főleg a szervezkedő és [sztrájkoló mun
káserők ellensúlyozásában nyilvánult
meg. A Kyffhäuserbund feladata a ne
miét tudat elmélyítése, a bajtársi össze
fogás fokozása háborús emlékek által
és a kölcsönös támogatás volt. 1929
után már politikai jelszavakkal is fel
lépték e szervezetek, a versaillesi szer
ződések revízióját, a hadisarc eltörlé
sét követelték és kommunistaellenes
jelszavakat is hangoztattak. A hitler-fasizmus számára készítették élő a talajt.
— A SED katonapolitikájával és a
Nemzeti Néphadsereg fejlődésével 3
cikk foglalkozik: Walter BURNING:
„A Német Szocialista Egységpárt kato
napolitikája — az első német munkás
panaszt kormány békepolitijkája" (2. sz.
133—147. o.) A SED katonapolitikája az
elmúlt negyedszázadban a nép érdekeit
szolgálta, megfelelt a proletárnemizetköziség elveinek és egyúttal az európai
államok béke- és biztonságigényének.
1962-ig elsődleges féladat volt a hadse
reg kiépítése és feladataira való fel
készítése. 1958-ban létrehozták az NDK
légierejét. 1961-ben bevezették az álta
lános hadkötelezettséget és biztosították
a határokat nyugat fellé. 1963-ban meg
született az NDK alkotmánya. A kato
napolitika alapelvei abban az időben:
a szovjet hadtudomány legfontosabb
felismeréseinek átvétele, a honvédelmi
nevelés, tudatosítása, az ellenség erejé
nek pontos felmérése és az ezzel kap
csolatos állásfoglalás, valamint a szo
cialista védszövetségen belüli feladatok
meghatározása. Az eddig lezajlott had
gyakorlatok, de főleg a „Fegyverbarát
ság" hadgyakorlat azt bizonyította, hogy
a Nemzeti Néphadsereg megfelelt a kö-

— 582 —

vetelményeknek és fontos bázist kép
visel a Varsói Szerződés fegyveres tes
tületében. Feladata maradt :mindvégig
a béke biztosítása az imperialisták głobállstratégiájával szemben. — Wilfried
HANISCH: „A Német Szocialista Egy
ségpárt alapelvei az NDK batárbiztosításiával kapcsolatban" (2. sz. 164—177. o.)
A honvédelemnek igen fontos része a
szocialista haza határvédelmiének meg
szervezése. Különösen nagy jelentőségű
ez az NDK esettében, amelynek nyugati
határai egyben a szacialisrta tábor ha
tárai is Európában, szomszédságában
pedig a hidegháború legveszélyesebb
tűzfészke található. Fokozza a vesizélyt
Nyugat-Berlin is, mely NATO hídfőt je
lent a demokratikus táboron belül. A
határvédelem megszervezésében a Szov
jetunió rendszerét vették alapul. Ma a
némiet határvédelem képviseli a legha
tásosabb,
legmodernebb
biztonsági
rendszert Európában. — Karl GREESE
— Hans HÖHN — Alfred VOERSTER:
„A Nemzeti Néphadsereg szárazföldi
haderejének fejlődése 1960/61-ben" (1.
sz. 34—37., 2. sz. 178—190. o.) Az elsőd
leges feladat a pártsejtek tevékenysé
gének fokozása volt. Felvilágosító mun
ka folyt arról, hogy a Bundeswehr revans tervedben, milyen nagy szerepeit
játszik az NDK és ez egy újabb háború
lehetőségét rejti magában. A (testvéri
haderegekfcel való szarosabb együttmű
ködés érdekében a közös hadgyakorla
tok hanigsúilyozoittabb szerepet kaptak.
A fegyvereket egységesítették, a legmo
dernebb típusokat rendsizeriesítették. A
mozgékonyság fokozására főleg a két
éltű járművek és eszközök terén alkot
tak újat. A tüzérség új pámcélelhárítókat, a légvédelemi új légvédelmi löve
geket kapott. A tisztek és tiszthelyette
sek magasabb fokú képesítése tovább
képző tanfolyamokon történt és ezzel a

vezetés színvonala is jelentősen emel
kedett. A szocialista verseny, a „kiváló"
mozgalom és sportfoglalkozások is elő
nyösen befolyásolták a hadsereg szelűtemét. A fordulat éve 1961-ben követke
zett be a szocializmus és béke javára, a
SED katonapolitikai alapelvei helyesek
nek bizonyultak. A szárazföldi haderő
csapattestei 'és kötelékei mind felké
szültségükkel, mind pedig felszerelé
sükkel a legmagasabb követelmények
nek is eleget tudnak tenni. <— Egyetlen
adalék idézi a nyugatnémet haladó
erőknek a Bundeswehr elleni fellépé
sét: Manfred UHLEMANN: „A nyugat
német munkásifjúság a párizsi szerző
dések és a Bundeswehr felállítása elleni
népmozgalomhan" (2. isz. 223—235. o.) A
SED és az NDK kormánya a párizsi
békeszerződések ellensúlyozására nem
zeti alternatívát dolgozott ki és állást
foglalt a népszavazás mellett. A hadse
reg felállítására vonatkozó Adenauerprogramot 1954-ben a lakosság 71%-a
nem fogadta el. A szakszervezeti fiatal
ság 670 000-res tömege ugyancsak elítél
te a fegyverkezést. Különösen éles volt
a harc 1955-ben,, amikor 12 000 fém
munkás és 16 000 bányamunkás sztráj
kolt és e sztrájkhullám az egész Ruhrvidékre kiterjedt. A párizsi békeszerző
dések ratifikálása után bizonytalanság
uralkodott az ifjúság körében, de a ke
letnémet ifjúsági szervezet — FDJ vi
lágosan megfogalmazta a feladatokat..
1955 után egyre inkább erősödött a szo
ciáldemokrata befolyás, és ez még fo
kozódott 1956-ban a kommunista párt
betiltása után. A demokratikus erők fel
adata ma Nyugat-Németországban : egjr
Bundeswehr-agresszió megakadályozá
sa, a béke rdegtartása Európában és a
revans-Sizelleni elítélése. (Rákóczi Ka
talin)
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