PoLlTlKAl MUNKA A HADTAPBAN

A szoviet hadsereg 70.
Régtílfogua áPolt, aenes hagomáx1, hap nindtn
had:ereg szliktisnapját,

tllri szotjet

szúletésére'
éc

febrúf 23-án nc9iiu?e?ijik a teíí

Az únneplés ez

évbett azért is jelentós, mert alrg pár hónap választ el bennünket
szovjet nép és a világ minden haladó embere együtt ünnepelte a
XX. szd. legn4gyobb eseményének, a N4gy Októberi Szocialista Forradalom gyózelmén€k 70. évfordulóját. Azt az eseményt, amelyhez íebruár 23. emléke - a szovjet hadsereg

attól naptól, amikor
születésnapja

a

- is elválaszthatadanul

hozzátartozik.

A szovjet

hadsereg, mint a felfegyverzett nép hadserege, a N4gy Október szülötte.
Olyan történelmi idóben jött létre, amikor a világimperializmus, a belsó ellenforradalmi
erőkkel összefogva a forradalom győzelme után kózvedenül fegyveres interveociót indi
tott és pol8áfháborút robbantott ki a fiatal szovjethatalom ellen.

Miközben az ország legkülönbözóbb területein szervezte eróit az eüeníorradalom,
határakon
tul vezérkari térképekrerajzolták a Szovjct Köztársaság ellen teívezett csaa
pások nyilait.

A forradalmat fegyverrel kellett megvédeni. A bolsevik párt a történelem elsó proletár hadserege megteremtésének útjait, formáit, a hadseregépítés feladatait Lenin közvetlen vezetésével dolgozta ki. A lenini útmutatá§okat a munkás-paraszt Vörös Hadse,
reg megszervezéséról 1918, január 1),én elfogadott dekrétum öntötte

formába.

Elóször a császári Németország tórt a fiatal szovjet állam életére.1918 íebruárjában
indította el állig felfegyvenett válo8atott csapatait a forradalom bölcsójének, Péte_rvárnak elfoglalására. Az agresszor arra szlalitott, hogy a forradalmi Oroszországnak nincs
olyan katonai ereje, amely képes lenne ellená.llni rohamaiknak.
De volt ilyen erő, a szerveződő Vörös Hadsereg, amely a forradalmi nép, a munkások,
pafa§ztok és forradalmi értelmi§é8iek leglobbjait hívta soraiba.

A

szovjet kormány 1918. februát 2l-én felhívással fordult a néphez: ,,Velzilyben a
A felhívás nyomán megkezdódött a forradalmi erók tömeges áramlása
a Vórós Hadseregbe. 1! 18, február 2 3-án a íelfegyverzett nép fiatal hadserege gyózelmet
aratott a forradalom szíve ellen töró császári hadsereg felett. A szovjet kormány később
ezt a napot a szovjet fegyveres erők, a szovjet hadsereg születésnapjává avatta.

szociali:ta haza!'

'
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Szerkesztóségi cikk

békétkótótt, de 1918. nyarán ameri,
EzLrtán Németország és Szovjet-Oroszorsz€
japán
- összesen 14 burzsoá állam - a
csapatok
és
más
szövetségeseik
kai, angol, francia,
Távol,Keleten, a Kaukázusban és Murmanszkban fegyveres intervenciót indított Szov,

jet-Oroszország ellen.
Az intervenciósok és fehérgárdisták ellenforradalmi tefforhadjáratot folytattak a
földesurak és a tókések hatalmának visszaáütásáért a forradalmi néptömegek cllcn. A
forradalmi nép igazságos harcot vívott, s ezéft az intervenciósok és fehérgárdistáI min,

denütt pétdátlan erejú népi háborúval találták m€lkat szemben, amely nemcsak az arcvonalon, hanem az ellenfortadalom hátországában is folyt, Ez a népi ellenállás táplálta a
fiata-l forradalmi hadsereg erkólcsi erejét.
,A pízell,au mandta Lenix - minlul báboúban ulgarcdnóttybex azt,kuai a tömegekxch

a barci itlhma batározza meg, anejeL a .salaíérr riúhct a iárt, Az a neggőzídé:, bogl a
hábuú igazságls, axnah a lt ata, bog,fel kell óldaznttxÉ llerialú te:h,érrixi boldag á.ráht,
frtiozzái a Éutouáh barci yellemit i.r ballatlar nehéuégeh lisell.rlru ki.rz*ti íAet..,"

néptömegck ha_rcát a párt vezette. A világ elsó proletárállamának védelmébeo a
kommuniita párt m€a köré tömödtett minden haladó forradalmi erót. A párt legjobb
mintegy
etóit küldte a Vörös Hadsereg soraiba, Ezekben az években a páftt€s€nak
íele a fegyveres erók kötelékében szolrgáIt. A kommunist& vállára nehezedett a legna000
gyobb teher a hátorsziq;bart és a frontokon. A polgárháboru éveiben mintegy
'0
kommunista áldozta fel életéta proletárforrada.lom védelméért,
A polgírháboru üzében a]akult Vórós Hadsereg születésének pillaoatától kezdve
mólységesen internacionaüsta volt. Ebben a hadseregben oem volt sem nemzetiségi,
sem faji megkiilónböztetés és ez a hadsereg azért harcolt, hogy kivezesse a íényrcaz

A

egykori cári Oroszorszfu mindeo népénekfiait.
A Vörös Hadsereg soraiban ott harcoltak azoknak a népeknek a fiai is, akiket az
elsó világlráboó verzivatara vetett katonaként Oroszországba és ott hadifogságba estet.
Kózőtúk ,,a uázezlrryi nugar itúerlatio alista baf..l az afarzn:zági jtradalruirol nellttt
é})iink

ehí táland toh

aLtóber hítló

sznára."

harc győzelemmel ért véget. A reakció ,,kereszteshadjárata" teljes kudarccal vég
zódött, a szocializmus az imperializmussa.I szemben me8vívta első életre-halá.lra szóló

A

csattiát.

A

nemzetközi reakció és agresszió erói soha oem akartak belenyugodni veresé-

gükbe és mindvógg afra készűltek, hogy adandó pillanatban leszámoljanak a fiatal szov,
jet áIlammal, a világ elsó szocialista országával, A kommunista párt, amely győzelemre
vezette a népet a fegyveres ellenforradalom ellen, késóbb sem feledkezett meg a íenye,
getó veszélyról és követte Lenin útmutatásait, aki hangsúlyozta: ,,Vin,(i: HadJeregii,?kd
bántibe *eriiljön b - nlju barcláuiihslgben bll neg,íriznanÉ.i: barckipuslglt eúsítl/l1jnl3."
Amint azt a páJt é§ Lenin elóre látta, a szovjet fegyveres eróknek a békésépítós
éveiben is többszór kellett megvédeni a szovjetország területi integfitását. Ketdetben a
kínai, majd a japán militaristá*kal szemben. Ezzel bebizonyította mindenléle 4gresszornak, hogy a Szovjetunió áIlamhatárai sérthetedenek,
Eljótt az 1941 es esztendő, a legn4gyobb megpróbáltatások éve. I94l. lúnius 22,én
a Balti-tenger és a Fekete-tenger közötti hatalmas ffontszakaszon 8000 német nehéziqyí dörgése törte meg a cseodet. E júniusi nap kora lrajnali óráiban a fasiszta repülógépek ezrei hatoltak be a Szovjetr-rrrió légterébe, hogy békésvárosokra, repülótereke, és
vasúti csomópontokra szórják Ie bombájkat, Lövegek és aknavetók tizezrei nyitottak

tiizet a határórségre és a Vörös Hadsereg csapatair4 n€y páncélos és gépesített erók
törtek be a Szovjetunió terüIetére. Megkezdódtek a hadmúveletek a Szovjetuoió elözönlésóre. a rzoLialista rend§7er m e85em mi\I lesére,
A német fa:*ztáL ,wPáMi bárml Ií irá }baa ba taklztak Éi,,Lenilgtád,, Moszkva és
Kijev irányában. Bár a szovjet fegyveres erók minden alakulata kezdettől fogva halálme8vetó bátof ellenállást tanúsította rendkivül súlyos helyzetben, az ellensé8 1941,
végéig hatalmas terüIeteket foglalt el és közvetlenül fenyegette Moszkvát, a szovjetunió
főyárosát.

Moszkva alatt 1941. november közepén lángoltak fel a harcok. Ehhez fogható küzdelem - a harcok hevessé8e, idótáítama, térbeü kiterjedése, a csapatok létszáma, a hadi,
technika mennyisége tekintetében - nem volt még egy a második világháboru történetében. Több mint 1000 kilométer széles frontszakaszon, nagy mélységbenbontakoztak
ki a hadműveletek, amelyekben több mint kétmiüó ember, két és félezer harckocsi, kb,
1800 fePüló8ép, s több mint 2' 0000 löve8 és aknavetó vett részt, A szovjet katonák
önfeláldozóan, életre-halálra harcoltak fóvárosukért. A harc nehéz volt, és váltakozó
sikerrel folyt. Volt olyan nap is, amikor a német parancsnokok távcsöveiken kereszti]l
már megpillantott& a Kreml aranyló hagymakupoláit. A helyzet azonban egyszercsak
me8váltotzott, 1941. decembq elején a Nyugati Front, a Kalinyini Front csJPátai
Moszkva térségébenellentámadásba mentek át és súlyos veresé8et mértek a német hadseregre. Ezzel egyidejűleg a szovjet csapatok efedményeket éltek el más frontszakzszon
1s.

Kibontakozott a Vörö§ Hadsefeg általános támadása, és 1942. február végérg
minte8y 400 kilométert nyomultak Nyugat felé,

A németek moszkvai vereségének és a Vörös Hadsereg 1941-42, téli sikeres elóre,
vonásának óriási katonai, politikai és nemzetközi jelentósége volt. Ezek a gyózelmek
íneggyőzően tanúskodtak a szovjet nép erkölcsi,politikai e3ységeról, a szovjet állam és
hadsereg kimedtheteden erejóról, A f:rsiszta csapatok moszkvai veresége a Nagy Honvédó Háború első événekdöntó katonai és politikai eredménye, a hideristáknak a
mísodik vilfuháboruben elszcnvedett elsó nagy veresége volt. ,,40 flkAal J'aglPr,ltt alatt
íxa Aésíbblyarbmant bitkrilta tábomak, a l,tzlrAar hadműtleleti ffualee. a szatjttutlió alloti
támaűsi tan tgiÉclíké:zitől - a :tlr: ftltáx.l lapjaií. A Vörijj ílndweg :z,iaátd elérÉnttta
úlaszadá.r órája, a fíparancsxole,rágmk írjöngí teleintúcl ítt Ilh|itllill a ,-eu!g Éúírtttt."
Elóször a moszkvai csata mutatta meg, hogy a német íasisztákat igenis meg lehet
verni, hogy nem legyőzhetetlenek.
A sztálingrádi csata után pedig a németeknek többé nem volt megállásuk. A szov
jet hadsereg számára győzelem győzelmet követett. A Vórós Hadsereg kiűzte a hódítót
a Szovjetunió terúletéról és megkezdódött Kelet-Európa népeinek felszabadítása.

Hazánk földjére 1944. szeptemberében léptek elóször a felszabadító szovjet hadsereg katonái. A n4gyarányú hadműveletek M4gyarorszig íelszabaditásáétt 1944. október
1-én kezdódtek. Akkor a 2. Ukrán Ffont parancsnoksága felhívássa.l fordult a magyar
néphez: ,,Á szotjet badsreg wru mint hóditó, bantm mint a rnag]ar Dép fe^zabadítója lipett
Magarotzli? lerrleréfe, Nixcs más rllja, mirt ,lzéíl)tl^Ii4z elhnslgu nima aapatolat é.r úget
tleni a néruet hadsereg uralmáaak az általa higázatt orsnigahban,'

A M4gyarország területén harcoló szovjet-román és bolgár csapatok teljesen meg
semmisítették az ellenség 14 h^doszttlyát és 6 dandárát. További 28 egységnek olyan
súlyos vereséget okoztak, hogy ezek létszámuk 10-75a/a-át veszítettékel. Bátran és
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hősiesen áIltak helyt a magyar nép szabadságáért és boldogságáért vívott küzdelemben a
§zovjet katonák, s közűIük a magyarországj harcmezőkön sokan áldoztát életiiket.
1)44-41-beo beteIlesedett a náci Németország sorsa. A szovjet hadsereg és szövetségesei csapá§t csapá§ után mórtek rá, és közeleCett a nap, aínire a népszeű plakát

figyelmeztetett: ,,Saját barlangiábal amni:ítlúhnq a fajiízta fennadat!'
1!45. május 9-e a háború utolsó napja Európában, Berlin elesett és a fasiszta német
hadsefeg me8vert tábornokai aláirták a feltétel nélküü kapituláció okmányát.

A hideri Németorsz€ összeomlott, azonban a Csendes-óceán térségébenmég
dúlt a hábonr. Á mütaristaJapán még erós ellenfél volt, A Szovjetunió, híven a szövet,
ségesekkel kótött szerzódéshez. augusztus 8-án hadat üzent Japánnak.

A Vörös Hadsereg a távol-keleti hadszíntér rendkívül nehéz körülményei közótt
megsemmisító csapást mért Japán sziaazfőIdí hadseregére, a Kvantung{adseregrc.
Japán 1941. szePtembcr 2,án feltétel nélkül kapitulát,

A Szovjetunió a N4gy Honvédó Háborújábal a győzelem|eg!őbb kovácsa a párt, a
szovjet néP volt. A szovjet nép harcát a kommunista Párt vezette, amely élvezte a szovjet emberek határtalan bizalmát, telje§ támogatását, és így gyózelemre vezette a §zovjet
nép€t, a szovjet fegyveres eróket.

A fasizmus feletti győzelem új lapot nyitott az emberiség történelmében. A világ
küzdóterén visszaíordíüatatlanul megváltoztatta a nemzetközi eróviszonyokat, A szocializmus bázisa kiszélesedett, létrejött a szocialista világrendszer. Az imperiaüzmus elveszitette tölténelmi kezdeményezó szerepét, s többé nem rendelkezhetett büntedenül a
népek sotsáról.
A német fasizmus és a japán miJitarizmus feletti gyózelem történelmi fi8yelmeztetés volt mindenféle agresszor számára, Az tdő azonban mégis azt mutatta, hogy az
imperiaüsták nem akarnak tanulni a törtenelemból. Meg szinte véget sem ért a háború,
amikor a szocializmus iránti vak osztálygyűlöletükben egy újabb háboru előkészítésének
útjára léptek. Az átomfegyverrel való fenyegetéssel, hidegháborus mesterkedésekkel és a
Szovjetunió és a szocialista országok körül katonai támaszPontok széles háIózatát Ilozzák létre. Az imperializmus, híven természetóhez, ismét katonai eróvc{ fcnyegette a
népeket, Az események ilyetén való alakulását a §zovjet nép, a Szovjetuoió Kommu,
nista Pártja nem nézhette tétlenül_ Már a háború utáni első években, a hata.Lmas gazdasfui nehézségek ellenére is nregtette a szükséges intézkedéseket a szocialista rend védel
mére, a szovjet fegyveres erók további erósítésénekérdekében, A Szovjetunióban rövid
idó alan létrehozták az atomfegyvert és a célbajutást. Ezzel megszűnt az imperializmus
atommonopóliuma, az atomfegyveffel való zsatolás lehctósége.

A

párt, a szovjet kormány, az egész szovjet nép gondoskodása révéna szovjet
a kor követelményeivel, a tudományos
múszaki haladással, A háboru utáni idószakban a szovjet hadseregben és flottán|l gyö,

feglveres erók állandóan lépésttartanak

keresen megváltozott a haditechnika, a csapatok szefvezeti felépítése,a vezetés és a biz-

tosítás rendszere,

A

csapatok és flotta harci lehetőségei a többszörösére

A Szovjet Hadsereg

növekedtek.

és Haditengerészeti Flotta már hosszú idó óta olyan katonai

erőt képvisel, amely lehetóvé teszi, hogy a Szovjetunió a világpolitika egyenrangú szeIeplójeként lépjen fel, Ennek is köszönhető, hogy napjainkban a realitásokoo alapuló
enyhülés kezdeLeinck r agyu nk tanui,
ó]

A Varsói Szerzódés ósszeíogott katonai ereje, melyben a szovjct hadsereg képviseli
legn4gyobb katonai potenc]ált, lehetedenné tette a szocializmus visszaszodtása, poJiti,
kai befolyásának gyengítéséreirányulú tórekvéseket. Az imperializmus kénytelen volt
tudomásul venni az eróviszonyrlr< kiegyenütettségét, nem sikerúlt ér.lényesítenivilág,
a

uralmi törekvéseit, megváltoztatni a világban kialakult helyzetet.
Végül, de nem utolsósorban szólni szeretnék a Szovjetunióban jelenleg vógbe-

menó áta.lakítási, gyorsítási folyamatról, amely meghatározó jelentóséggel bír, befoJyást
a szovjet társadalom egészére, így az annak szerves részétképező hadseregre is,
A társadalmigazdaslpi, változások megvalósítasával párhuzamosao eróteljes tevékeny,
ség íolyik annak érdekében, hogy a Szovjetunió fegyveres eróinéI megvalósuljon; a szer,
vezeti lendszel minőségi átalakitása, a hadseregen belüi igazgatási reodszer tökéletesí,
tése, a fegyveres erők szociáüs rendszerének javítása. Az új politikai irányvonal következctes, folyamatos végrehajtásának eredményeképpen már a kez<leti lépéseket is komoly,
jelentős sikerek követik. Vezetó szovjet katond körök értékelésealapján elmondható,
hogy javult a szovjet hadsereg harci és operatív készültségénekminósége, n4gyobb lett a
szervezett§ég, a fegyelem és a reod, Ezek a minőségi változások is n4gymértékben;árul,
lratnak lrozzá ahhoz, hogy tovább erósödjön a világ békéjeés biztonsága, ahhoz hogy a
háború elkerűlhetó legyen, a béke megórzése reális - egyetlen alternativa legycn.
A na eg,il fí Éírdl,u,bag -rihtrafu lzicklgozni - é,t ltiÉata .1 háboni ltllrzclkijzi palhi
&ai tntgféhnlslnek mcgbízható ncchanizmusár, Ez a kérdés az egész vilfu sorsát, biztonságát
jelentós mértékben határozza meg.Jelenleg ez a legfóbb politikai feiadat a Szovjetunió,
ban és a baráti szocialista orsz{okban - így hazánkban is. De amíg nem jön létre, nem
alakul ki ez a politikai mechanizmus, addig egy lehetséges alternatíva marad; továbbra is
fenn kell tartani a katonai mechanizmust, hizdeni kell a történelmileg kialaL:ult katonai
eróegyensúly fenntartásáért.
A tueg,^áhazott -rzeuléletmód, clkkt!:i-fejh:rt{,ti irá Jt mutdlja, a VSZ áhLl 1987 ,\áir
úbal ltttgbirthtul Aak,uai doktiua. Ebben vilagosan megfogalmazást nyert, hogy a jeleo
fó feladata lradseregeink számára, a háboru megakadályozása. Az emberi civiüzáció történelmébenmost elóször a háboru megfékezésénekeszköze a hadsereg. Mindez termé,
szetesen nem jelenti azt, hogy aySZ törekvései károsan hatnának a katonai efóe8yensúIy áIlapotára, Mindenkinek tisztában kell azzal lennie, hogy a szovjet hadsereg a VSZ
baráti hadsetegeivel együtt mindenkor kész és képes lesz bármilyen 4gresszió visszaveré§crc, Jz €res\/or rne8§cmmi5ltesórt.

gyakoroi

Egyértelmú és egyönterű a meggyózódésünk, hogy ez az ítjfajta gondolkodásmó,

dot túkrözó doktdna, tárgyalási stíatégia,az egyenló biztonsfu clveit szem elótt tartó,
toleráns politikai m€ataltá§ elvezet egy az egész vtlágot átíogó biztonsági rendszer
megteremtéséhez.

A kö]csönósen

elfogadható megoldásuk felkutatásához, az álláspon,

tok közeiítéséhez, a magunk szerény lelretóségei szerint mi magyarok is igyekszünk
hozzájáruIai.

A szovjet katonák az elmúlt hét évtized alatt minden nehézség ellenére megbízha
tóan oita]mazt& haz ájukat, biztosították az új társadalmi rendszer kiépítéséneklegfontosabb külsó feltételeit. A szovjet hadsereg tisztjei, parancsnokai, egész személyi állo,
mánya - húen az SZKP politikai irányyvonalfioz - igaz ügybe velett m€abiztos hittel
teljesítette kötele§§ógét,
A Szovjetunió Kommunista Pártja a Szovjet Hadsereg és Haditengerészeti Flotta
megalakulásától kezdve kiemelt figyelmet fordított a fegyveres erók egyik íontos tedle
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tére, a hadtápra. Mivel a korszerű ütkózetet győzedelmesen megvívni csak szilárd anya-

gi,technikai és egészségügyi háttélrel lehetett, ezért a Szovjet Hadsereg hadtápszolgálatát a IL vtliLghábor| idején tervszerúen fejlesztették és ez képezte biztositékát többek
kózött annak, hogy a moszkvai, sztálingrádi, kurszki, berlini csatá_kat a Szovjet Hadsereg
gyózedelrnesen megnyerte és végsó soron a hideri fasizmust térdre kényszefítette- A
Szovjet Hadsereg és Haditengerészeti Flotta m48a§ foló harckészültségenek egyik biztosítékát továbbra is a hadtápszolgá.Iat hadraíoghatősiqának növelése képezi.
A xotlja feguru erők Jznbérauk 7a. éafordulóján szíubílkiuánuxk íuábbi :ihff€k€t,
internacimalina feglerbarátainknaÉ, a Szaljet bad,sereg és íladiJlotta kannáiraA, a .rzwializmuért, az lmberi baküsért és a béAe aidehrén folylatllt te?éAen]:é&üÉíOrá .
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