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A Nagy Honvédő Háború kiemelkedő 
hadvezéreinek visszaemlékezései sorában 
jelentős helyet foglal el M. E. Katukov, 
a páncélos csapatok marsalljának köny
ve, melynek második, javított kiadása 
„A főcsapás élén" címmel jelent meg. A 
Katukov vezette harckocsizók, a 20. 
harckocsi-hadosztály, a 4. (később az 1. 
gárda-) harckocsi-dandár, az 1. harcko
csi- és a 3. gépesített hadtest, majd 1943. 
januárjától az 1. harckocsi- (1944-től gár
da-) hadsereg egységeinek dicső harci út
ját — Moszkva védelmétől kezdődően, 
Kurszk, Kijev és Varsó körzetén át Ber
linig — mutatja be a könyv. 

Katukov marsall kiemeli a kommunis
ta párt vezető szerepét és szervező tevé
kenységét a háború valamennyi tárgyalt 
időszakában, a harcosak és tisztek töme
ges hősiességét, a parancsnokok vezetési 
és a politikai munkások nevelési művé
szetét. 

Gazdag tapasztalati tényanyag birtoká
ban a szerző valósan rajzolja meg a há
ború első időszakában kialakult helyze
tet, amikor a határmenti körzetek egy
ségei súlyos és nagy véráldozatot követe
lő harcokat vívtak, miközben a német fa
siszta területrablók ismétlődő rohamai
nak visszaverésére törekedtek. Az erőfö
lényben lévő ellenséges csapatok nyomá
sára a szovjet alakulatok kénytelenek 
voltak visszavonulni, de a visszavonulás 
bonyolult körülményei között is súlyos 
veszteségeket okoztak az ellenség sorai
ban, állóképességükkel és helytállásukkal 
megteremtették az alapokat a szovjet 
hadsereg későbbi győzelmeihez. 

Katukov ezredes 20. harckocsi-hadosz
tálya, az 5. hadsereg 9., 22. és 19. gépesí
tett hadtestének más magasabbegységei

vel együttesen, vitézül küzdött az 1. né
met páncélos csoport egységeivel, bár a 
hadosztály a háború kirobbanásakor 
mindössze 33 elavult BT—2, BT—5 típu
sú gyakorló-harckocsival és néhány ta
rackkal rendelkezett. Az akkori hadosz
tályparancsnok, több mint harminc év 
távlatából is, meghatottan beszéli el 
mindazokat a bátor és hősies tetteket, azt 
a kimagasló harci aktivitást, amelyeknek 
nap mint nap tanúja volt a hadosztály 
számára oly súlyos napokban. 

A 20. harckocsi- és a szomszédos 45. 
lövészhadosztály példáján mutatja be Ka
tukov a széles arcvonalon kibontakozó 
védelmi harc megvívási módjait, ugyan
akkor a csapatok harc-, anyagi és tech
nikai biztosításában mutatkozó hiányos
ságok negatív hatását is. 

Részletes leírást ad a 4. harckocsi-dan
dár harctevékenységéről, melynek pa
rancsnokságát 1941. szeptemberében vette 
át. Ez a magasabbegység elévülhetetlen 
dicsőséget szerzett a moszkvai csatában, 
itt kapta meg az 1. gárda-harckocsi-dan
dár megtisztelő címet. A Honvédelmi 
Népbiztos parancsában hangsúlyozta, 
hogy a dandár harctevékenysége példa
ként szolgál a Vörös Hadsereg valameny-
nyi egysége számára a fasiszta terület
rablókkal vívott felszabadító háborúban. 

Mély benyomást keltenek az olvasó
ban azok az oldalak, amelyek a szovjet 
csapatok ellentámadásba való átmeneté
nek (Moszkva, 1941. decembere) körül
ményeit írják le. A harckocsizók szoro
san együttműködve a gyalogsággal és a 
tüzérséggel, súlyos csapásokat mértek a 
visszavonuló ellenséges erőkre. A szerző 
azonban nemcsak a pozitív tényezőket 
látja meg a szovjet csapatok tevékeny-
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ségében, hanem a hibákat is észreveszi: 
a támpontok arcból való rohamozását, az 
erőknek és eszközöknek a főcsapás irá
nyában való elégtelen összpontosítását, a 
fegyvernemek közti együttműködés gyen
geségét, a manőver bátortalan alkalma
zását, a páncélos erők felaprózott fel
használását. 

Az ismertetett mű bőségesen sorolja fel 
a szovjet harcosok soha nem látott hő
siességének és helytállásának példáit az 
Orjol, Mcenszk, Kurszk, az ukrán síkság, 
Lengyelország és Németország területén 
vívott harcokból. Feljegyzi D. F. Lavri-
nyenko hőstettét, aki harckocsijával 52 
ellenséges páncélost tett harcképtelenné, 
de sorolni lehetne a nevek és tettek szá
zait is. 

Magával ragadja az olvasót az 1. harc
kocsi-hadsereg harctevékenységének ele
ven ábrázolása a berlini hadműveletben. 
Súlyos harcok bontakoztak ki a főváros 
utcáin, harckocsizóinkat a hitleristák a 
pincékből, a házak ablakaiból kilőtt pán
célgránátokkal pusztították. A fasiszták 
éjjel-nappal egyfolytában, elkeseredetten 
küzdöttek, ellenállásukat csak a gyalog
ság, a tüzérség, a harckocsizók és a repü
lők együttes erőkifejtése törhette meg. 

Kétségtelen pozitívuma a könyvnek, 
hogy a szerző a harcosok jeles haditet
teit leírva, keresi és feltárja a hősiesség, 
a bátorság és helytállás motivációját, for
rásait. Ezt mindenekelőtt a haza, a párt 
és a nép iránti odaadásban és hűségben 
látja. 

Melegen emlékezik meg Katukov a ve
zető politikai személyiségekkel, hadvezé
rekkel való találkozásairól, közös munká
jukról, így Sztálin, Kalinyin, Scserbakov, 
Zsukov, Rokosszovszkij, Tupikov, Mali-
sev, Fedorenko, Bogdanov és mások sze
repelnek visszaemlékezéseiben. 

Különös érdeklődésre tarthatnak szá
mot a szerző tapasztalatokon alapuló 
gondolatai a csapatok vezetéséről, a harc
kocsik helyéről és szerepéről harcban, 
hadműveletben. Ecseteli a népgazdaság 
színvonalának hatását a harceszközök 
gyártására, ezen belül is főként a harc
kocsicsapatok ütőképességére, szerveze
tére és harctevékenységi módjaira. Is
mert tény, hogy a harckocsigyártás volu

menének gyors növekedése az ország ke
leti területein, lehetővé tette 1942 tava
szán a páncélos és gépesített csapatok ál
lományában az olyan nagyerejű maga
sabbegységek és seregtestek szervezésé
nek beindítását, mint a harckocsi-had
test és hadsereg, majd az év őszén — a 
gépesített hadtest. 

Katukov egész sor elméleti tétellel és 
gyakorlati példával szolgál a nagy ütő
erővel rendelkező gyorsan mozgó maga
sabbegységek alkalmazásáról támadásban 
és védelemben, a harckocsiknak a fő
irányban történő összpontosításáról, lép
csőzésükről a védelemben, a harckocsi-
magasabbegységek ós seregtestek más 
fegyvernemekkel és a légierővel való 
együttműködésének fontosságáról. 

Nem kis helyet szentel visszaemlékezé
seiben a pártpolitikai munka szerepének 
és módszereinek az egyes harctevékeny
ségi fajtákban, a kommunisták és kom-
szomolisták személyes példamutatásának, 
akik a parancsnokok megbízható segítői
nek bizonyultak az egységek és alegysé
gek elé tűzött feladatok megoldásában. 

Az 1974-ben megjelent első kiadásban 
több pontatlan adat szerepelt, mint a 
Dubno irányába indított ellencsapás idő
pontja, a német páncélos hadosztály szer
vezése 1941-ben, a saját harckocsi-had
test állománya 1942-ben, az ellenség 
frankfurti csoportosításának létszáma, a 
berlini csoportosítás tüzérségének állo
mánya. Ezeket az adatokat a második, ja
vított kiadás már helyesen közli. 

Megjegyzendő, emelné a visszaemléke
zés értékét, ha abban néhány — a maga
sabbegységek harctevékenységét szem
léltető — vázlat szerepelne, táblázatos 
formában ismertetné a magasabbegysé
geknek és egységeknek adományozott 
megtisztelő elnevezéseket. 

Katukov marsall visszaemlékezései je
lentős érdeklődésre tarthatnak számot. 
Az események szinte élő megelevenítése, 
a szépirodalmi nyelvezet a mű pozitívu
ma. A könyv lebilincselő olvasmányként 
szolgálhat a történelemkutatók és a há
borús események iránt érdeklődők szá
mára egyaránt. 

Nádor Tibor 
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