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Ukrajna és Oroszország újraegyesülé
sének 325. évfordulójára jelent meg A.
Agajev és E. Usztyinov: „Az ukrán nép
felszabadító háborúja Bogdan Hmelnyickij vezetésével az 1648—1654-es években"
c. cikke (1979. 1. sz., 19—25. o.) Ennek a
felszabadító háborúnak az eredménye-'
ként az ukrán nép lerázta a külföldi igát,
egyesült a testvéri orosz néppel és ki
vívta az önálló nemzeti létezés jogát. Az
összes keleti szláv népek, az oroszok, uk
ránok és beloruszok egy közös gyökér
ről, az ó-orosz néptől eredeztetik magu
kat, amely létrehozta az ó-orosz államot,
a Kijevi Oroszországot (IX—XII. sz.), a
nárom testvéri nép történelmi bölcsőjét.
Az ukrán földek hosszú ideig idegen
elnyomás alatt voltak. Oroszországnak a
feudális széttagoltság, valamint a mon
gol—tatár elnyomás miatt bekövetkezett
meggyengülését kihasználva lengyel, lit
ván, magyar földesurak, az oszmán Tö
rökország és ennek vazallusa a krími
kánság elfoglalták területét. A legna
gyobb rész Lengyelországnak
jutott,
amely kialakította a lengyel és ukrán
feudális földesurak uralmát, igyekezett
kiirtani a nemzeti vonásokat, elterjeszte
ni a katolikus vallást. Ez elől a lakosság
tömegesein menekült az orosz állam te
rületére, a Dnyeper és a Bug melléké
nek lakatlan sztyeppéire, a kozákság so
rai közé, valamint fegyveres felkeléseket
kezdett. Ezeknek a felkeléseknek a szer
vezője az ukrán kozákság volt, amely
nek nemzeti és politikai központja a zaporozsjei Szecs volt. A lengyel kormány
zat megpróbálta megosztani a kozáksá
got, ezért saját csapatokat hozott létre
ún. lajstromozott kozákokból. A felkelé
sek csúcspontja a XVI—XVII. sz. fordu
lóján volt (1594., 1595—1596., 1637—1638).
Ezek azonban mind sikertelenek voltak,
mert nem volt egység és határozott ve
zetés. 1648 tavaszán a kegyetlen megtor
lások miatt felszabadító háború robbant
ki, amely 6 évig, 1654-ig tartott. A hábo
rúban a lakosság minden rétege részt
vett, a parasztság, a városi alsó rétegek,
a kisbirtokos slahta, a pravoszláv pa
rasztság és. a kozákság nagy tömegei. A
háború fő erejét a parasztság alkotta,
amely harcolt a feudális rendszer ellen
és a lengyel elnyomás ellen is. A háború
hatalmas méreteket öltött, élére a tehet
séges államférfi és hadvezér, Bogdan
Hmelnyickij állt. 1647-ben kiűzte a zaporozsjei Szecsbol a lengyel helyőrséget
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szám

és Szecs-t a felszabadító háború központ
jává tette. Ez volt a felszabadító háború
első hadászati sikere, ami lehetővé tette
Hmelnyickij számára, hogy a nem lajst
romozott alsóbb kozákságból létrehozza a
felszabadító hadsereg magvát. Hmelnyic
kij t Szecs hetimanjává választották. Mi
után felhívást bocsátott ki a felkelésre,
szövetséget kötött III. Iszlam-Girej krími
kánnal, s ezzel biztosította magát a tatár
támadásoktól.
Hmelnyickij 1648 májusában részen
ként szétverte N. Potocki királyi hetman
csapatait. A fő ütközet Korszuny alatt
zajlott ie és két napig tartott. A sikerek
nyomán helyi hadseregek alakultak, ame
lyek szétverték a lengyel helyőrségeket,
Hmelnyickij pedig 1648 nyarára megtisz
tította a bal- és jobbparti Ukrajnát.
1648 őszén a lengyelek hatalmas erőket
küldtek a felkelők ellen Zaszlavszki her
ceg és Konyecpolszki hetman vezetésével
(32 ezer lengyel nemes, 8 ezer német
zsoldos, több tízezer fegyveres szolga,
100 ágyú). Hmelnyickij 80-ezres paraszt
kozák hadseregével és kb. 5 ezer tatárral
Sztarokonsztantinov mellett megütközött
velük és legyőzte őket. A lengyelektől
felszabadították Podóliát és Volhinia egy
részét. Ezután a győztes sereg NyugatUkrajnába vonult, ahol kirobbant a fel
kelés, majd átcsapott Belorussziába is.
Ezután fegyverszünetet kötöttek az új
lengyel királlyal.
1649 tavaszán a fegyverszünet alatt
megerősített lengyel csapatok ismét be
törtek Ukrajnába. Hmelnyickij ismét le
győzte őket, de a teljes megsemmisítés
nem sikerült. A tatár kán ugyanis, aki
félt az ukránok megerősödésétől, cser
benhagyta őket és titokban békét kötött
a lengyelekkel. Hmelnyickij 1649 augusz
tusában kénytelen volt megkötni a zborovszki békét. Eszerint a kijevi, braclavszki és csernyigovi vajdaságból auto
nóm terület alakult. A terület többi ré
sze lengyel fennhatóság alatt maradt, és e
terület kozákjai visszatértek a jobbágyi
függőségbe. A béke a nagy tömegeket
nem elégítette ki, a lengyelek is állan
dóan megszegték, ezért a háború 1651
nyarán újrakezdődött. Június 8—20 kö
zött zajlott le a felszabadító háború leg
nagyobb csatája. Hmelnyickij 100 ezres
seregével, amelyet a krími horda 50 ezer
lovasa támogatott, János Kázmér lengyel
király 150 ezres serege állt szemben. A
tatárok árulása miatt a harc elhúzódott
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és a kozák sereg vereségével végződött.
A lengyelek elfoglalták Kijevet, rákényszerí tették Hmelnyickijre a belocerkovszki békét. Ez megsemisítette Ukraj
na autonómiáját, a lajstromozott kozákok
számát 20 ezerre csökkentették, lakóte
rületüket a kievi vajdaságra szűkítették,
Hmelnyickijt mint hetmant alárendelték
a lengyel királyi hetmannak, a lengyel
slahtát visszahelyezték birtokaiba, a ko
zákokat pedig alájuk rendelték.
A súlyos feltételek új felkelést és par
tizánháborút váltottak ki. Hmelnyickij is
újjászervezte hadseregét és 1652-ben so
rozatos győzelmeket aratott. Vereségeket
hozott a lengyeleknek az 1653-as év is.
A hatéves háború azonban lerombolta
Ukrajnát, a lakosság helyzetét még to
vább rontották a tatár támadások.
A háború folyamán erősödtek a kato
nai-gazdasági és diplomáciai kapcsolatok
Oroszországgal. Hmelnyickij
többször
kérte az Oroszországgal való újraegyesí
tést. 1653. október 1-én a Zemszkij Szo
bor (Rendi Országgyűlés) Moszkvában
pozitív választ adott erre a kérésre.
Ugyanakkor határozatot hoztak arra vo
natkozóan is, hogy hadat üzennek Len
gyelországnak.
1654. január 8-án a Perejaszlavi Rada
kimondta Ukrajna újraegyesítését Orosz
országgal. Ez megteremtette a szükséges
feltételeket a felszabadító háború, vala
mint az 1654—67-es orosz—lengyel hábo
rú győzelmes befejezéséhez. Az andruszovi
fegyverszüneti
egyezményben,
1667-ben Lengyelország elismerte Ukraj
na és Oroszország újraegyesítését.
A Nagy Honvédő Háború egyik érde
kes epizódjához vezet el bennünket P.
Melnyikov: „A 372. lövészhadosztály a le
ningrádi blokád áttörésében" c. írása
(1979. 2. sz., 56—63. o.) A Ladoga-tó déli
partjától 2—3 km-re, tőzegmocsarak és
erdők között áll egy kis emlékmű, amely
arra emlékeztet, hogy itt találkoztak a
leningrádi blokádot áttörő Leningrádi és
Volhovi Front csapatai. Itt készült az a
jelentés, amely azt tartalmazta, hogy
1943. január 18-án 9.30-kor az 1. sz. Mun
kástelep keleti szélénél a Leningrádi
Front 123. önálló lövészdandárjának 1.
önálló lövészzászlóalja találkozott a Vol
hovi Front 372. lövészhadosztálya 1240.
lövészezredének 1. lövészzászlóaljával.
A Főhadiszállás 1942. december 2-án
hagyta jóvá annak a támadó hadműve
letnek a tervét, amely a „Szikra" fedő
nevet kapta. A terv lényege az volt, hogy
a Leningrádi és Volhovi Front találkozó
csapással törje át a blokádot, semmisítse
meg a Slisselburg—Szinyavino térségé
ben összpontosított fasiszta csapatokat és
állítsa helyre Leningrád szárazföldi ösz-

szeköttetését az ország központi részei
vel. A slisselburg—szinyavinói kiszögel
lés, amely a Ladoga partjáig lezárta a te
rületet, 12—17 km széles és 15 km mély
volt. A területet a 18. német hadsereg 5
hadosztálya és három önálló ezrede véd
te. Az erők tömörítése kétszerese volt
annak, amit a német 'harcszabályzat elő
írt. A megelőző 16 hónap folyamán ko
moly erődítményrendszert építettek ki. A
nyugati rész első vonala a Néva bal part
jának töltésén húzódott, amelynek elje
gesedett oldala kereszttűz alatt feküdt.
Minden kilométerre 30—40 kiépített lő
állás jutott. A keleti részen több mint
400 géppuskafészek és lőállás volt az el
ső vonalban. Folyaimatos szögesdrót aka
dályt létesítettek, aknamezők, tankcsap
dák, két 1,5 m magas és 2 m széles föld
sánc erősítette a védelmet. A földsánco
kat a fagyok beálltával vízzel locsolták
le. A mocsaras, erdős, kevés úttal átszab
dalt terep kedvező volt a védekezésre,
mert nehezítette a manőverezést, a tech
nika, különösen a harckocsik alkalmazá
sát. A talaj a mocsaras részeken decem
ber végére csak 15—20 cm mélyen fa
gyott meg.
A nyugati csapásmérő csoport a Lenin
grádi Front 67. hadseregének csoportjai
ból állt. Ennek át kellett kelnie a Néván,
át kellett törnie a védelmet és egyesül
nie kellett a Volhovi Front csapataival.
A keleti csapásmérő csoport a Volhovi
Front 2. csapásmérő hadseregének csa
pataiból állt. Ennek a 8. hadsereg erői
vel együttműködve át kellett törnie a vé
delmet, el kellett foglalnia az 1. és 5. sz.
Munkástelepet,
majd Szinyavinót és
egyesülnie kellett a 67. hadsereggel.
Az áttörés tervét nagy gonddal készí
tették el és megkezdték a rohamcsopor
tok gyakoroltatását előre előkészített te
repen. Nagy figyelmet szenteltek a párt
politikai munkának. Megmagyarázták a
katonáknak, hogy megtisztelő feladat áll
előttük: a leningrádi blokád áttörése.
Minden században és ütegben pártszer
vezetet hoztak létre. Január elsején a
372. hadosztályban 1719 párttag és 1200
komszomolista volt.
Január 10-ről 11-re virradó éjjel a had
osztály elfoglalta a megindulási körzetet.
Január 12-én napkeltekor megkezdődött
a tüzérségi előkészítés, a légierő töme
ges támadásokat kezdett a lőállások, pa
rancsnoki pontok, repülőterek és vasúti
csomópontok ellen. Az első napon a 2.
hadsereg 327. lövészhadosztálya 2—3 ki
lométert nyomult előre.
Január 13-án reggel a harc újrakezdő
dött. A sűrű hóesésben a légierő gyakor
latilag nem tudott felszállni. A támadás
erős ellenállásba ütközött. A németek
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délről csapatokat kezdtek átcsoportosítani
Szinyavino térségébe.
Január 14-én a 372. lövészhadosztály
nak meg kellett törnie az ellenség ellen
állását és több mint 10 ellentámadást kel
lett visszavernie. Csak másnap reggelre
sikerült elfoglalni a 8. sz. Munkástelepet.
Szemből mindjobban megközelítették a
hadosztályt a 67. hadsereg csapatai.
Különösen elkeseredett harcok dúltak
a két következő napon az 1. és 5. sz.
Munkástelepért, amelyek egy még el nem
foglalt folyosót képeztek. Ezen az észa
kabbra, a Ladoga-tó partján, Slisselburg
körzetében levő német csapatok csatla
kozni tudtak a délebbre álló főerőkhöz.
17-én délben a hadosztály parancsnok
ságán G. K. Zsukov megparancsolta, hogy
a nap végéig a hadosztály törje meg az
ellenség ellenállását. Ehhez a hadsereg
tartalékából kapott egy sízászlóaljat. A
harcok egész nap és egész éjjel folyta
tódtak, majd feltűntek a Leningrádi
Front fehér köpenyes harcosai. Január
18-án 9.30-kor, súlyos veszteségek árán,
sikerült elfoglalni az 1. sz. Munkástele
pet. Az ellenséget szétzúzták, részben
foglyul ejtették. Ugyanezen a napon vég
érvényesen szétzúzták a németeket Slisselburgban, a város a szovjet csapatok kezé
re került. Estére a Ladoga-tó déli partját
megtisztították az ellenségtől. Létrejött
egy 8—11 km széles korridor, amely köz
vetlen szárazföldi összeköttetést biztosí
tott Leningrád és az ország között. 18
nap alatt megépítettek egy szárnyvona
lat Poljana és Slisselburg között, ame
lyen szakadatlan sorban özönlöttek a sze
relvények.
A 67. és 2. csapásmérő hadsereg továb
bi támadása dél felé, a Mojka folyó irá
nyában nem tudott kifejlődni. Az ellen
ség szüntelenül irányította át a csapato
kat Szinyavino körzetébe. Rövid • idő
alatt 5 hadosztályt és nagy mennyiségű
tüzérséget vontak össze. Nem volt kizár
va a blokád visszaállításának veszélye
sem. Ezért a 67. és 2. hadsereg ideiglene
sen leállította az előrenyomulást és el
kezdte az elfoglalt terület megerősítését.
A későbbi, 1943. nyári és őszi harctevé
kenységük nagy jelentőségű volt olyan
szempontból, hogy elősegítette azoknak a
feltételeknek a biztosítását,
amelyek
szükségesek voltak az ellenség végleges
szétzúzásához és Leningrádnak a blokád
tól való teljes felszabadításához.
Ugyancsak második világháborús kér
déssel foglalkozik M.
Kozsevnyikov:
„A légierők együttműködése a szárazföl
di csapatokkal a háború harmadik szaka
szában" c. tanulmánya (1979. 3. sz., 16—
21. o.) A Nagy Honvédő Háború idején a
szovjet légierők fő erőfeszítései arra irá
9*

nyultak, hogy megsemmisítsék az ellen
ség élőerejét és technikáját a harctéren
és az arcvonal mögött. Mindez közvet
lenül a szárazföldi csapatok érdekében
történt. Ennek az oka a szárazföldi harc
jellegének alakulása, a levegőből meg
semmisítendő kisméretű objektumok szá
mának növekedése volt. Ezen kívül az
ellenséges csapatokat csak a szárazföldi
csapatok és a légierők együttes tényke
désével lehetett rövid idő alatt megsem
misíteni.
A hadászati együttműködést a Főhadi
szállás szervezte, amikor kijelölte a fron
tok és a légierők parancsnokságának fel
adatait; szétosztotta a légierőt a külön
böző irányokban; a távolsági bombázó
kat átirányította a hadműveleti és har
cászati övezetbe; a honi légvédelem va
dászgépeit átirányította a frontok máso
dik lépcsőinek és utánpótlási objektumai
nak védelmére.
A hadműveleti együttműködés abban
rejlett, hogy egyeztették a frontok légi
erőinek és a távolsági bombázóknak, va
lamint a frontok hadműveleti csoporto
sításainak erőfeszítéseit. A hadműveleti
együttműködés szervezője a front pa
rancsnoka volt.
A támadó hadműveletekben a légierők
együttműködése a csapatokkal az egész
háború alatt szilárd volt. Ez lehetővé tet
te az együttműködés részletes kidolgozá
sát. Az együttműködés formái és a közö
sen kidolgozott dokumentumok állandóan
tökéletesedtek, különösen a háború har
madik szakaszában. Ezt lehetővé tette a
kedvező hadműveleti-hadászati helyzet.
Megnőtt a hadműveletekben résztvevő
erők és eszközök mennyisége. A front
légierők
légihadseregeiben
jelentősen
több új típusú gép volt. Meg kell emlí
teni azt is, hogy a háború harmadik sza
kaszában a szovjet légierők rendszerint
kedvező körülmények között harcoltak,
az ellenségnek már nem volt meg a ha
dászati légifölénye és csaknem az egész
szovjet—német arcvonalon védelmi har
cokat folytatott. Mindez lehetővé tette,
hogy még nagyobb erőket összpontosítsa
nak a'szárazföldi csapatok támogatására.
A Ivov—szandomiri hadműveletben pl. a
2. légihadsereg az ellenséges erők és esz
közök megsemmisítésére fordította a fel
szállások 42,8%-át, a iasi—kisinyovi had
műveletben a 17. légihadsereg a felszál
lások 57%-át, berlini hadműveletben a 2.
és 18. légihadsereg a felszállások 48,4%át.
A légitámadás, mint a légierők had
műveleti alkalmazásának alapvető for
mája, a háború harmadik szakaszában
tovább fejlődött. A légi előkészítés a tü
zérségi előkészítéssel együtt a támadó
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hadművelet
elválaszthatatlan
részévé
vált. Űj vonás volt, hogy az előkészítést
két részre osztották, megelőző és közvet
len előkészítésre. A megelőző légi előké
szítésre akkor került sor, ha erős és mé
lyen tagolt védelmet kellett áttörni. Az
ilyen légi előkészítésre a támadás kezde
te előtt egy nappal, vagy még korábban
került sor. Az előkészítést széles arcvona
lon folytatták, hogy az ellenség ne tudja
felfedezni az áttörés helyét. A megelőző
előkészítést folytató légihadsereg meg
erősítésére átirányították a szomszédos
légihadsereg erőit, a távolsági bombázó
kat (Königsberg, Berlin ostroma), vala
mint a flotta légierőit (viborgi hadműve
let).
A közvetlen légi előkészítés vagy a tü
zérségi előkészítés előtt, vagy azzal egy
idejűleg folyt, és rendszerint a bombázók
nagyerejű csapásával fejeződött be, köz
vetlenül a gyalogság és a harkocsik
rohama előtt. Az előkészítés ideje 1,5—2
órától 10—15 percig változott. Legna
gyobb mennyiségű gép rendszerint a tá
madás előtt tevékenykedett, ami összpon
tosított bombacsapást tett lehetővé 100
tonna bombáig négyzetkilométerenként.
1943-ig a légierő tevékenységének alapvető
módszere az előkészítésnél az ezred—
hadosztály erőivel végrehajtott összpon
tosított csapás volt. Az 1944—45-ös had
műveletekben széleskörűen alkalmazták
az olyan összpontosított csapásokat, ame
lyekben néhány légi magasabbegység vett
részt.
A csapatok légi támogatásának az volt
a célja, hogy segítsék a front csapatait
az első és második védelmi sáv legkisebb
veszteségekkel történő, minél gyorsabb
áttörésében. A második szakaszban ezt
úgy hajtották végre, hogy a légierők te
vékenységét áthelyezték az egyik sávról
a másikra. Az 1944—45-ös hadműveletek
ben a front-légierők
áttértek arra a mód
szerre, hogy1 egyidejűleg tevékenykedtek
a védelem egész harcászati mélységében.
Ez megnehezítette az ellenség számára a
tartalékokkal való manőverezést, nehezí
tette azt, hogy a visszavonuló csapatok
elfoglalják a közbülső állásokat, meg
gyorsította a saját csapatok támadásának
ütemét, csökkentette a veszteségeket.
A háború harmadik szakaszában to
vább fejlődött a front mozgó csoportjai
nak légi támogatása és a velük való
együttműködés megszervezése. A harcko
csihadseregek és lovas-gépesített csopor
tok támogatására és levegőből való fe
dezésére rendszerint egy csatarepülő
vagy vadászrepülő hadtestet jelöltek ki.
Amikor a mozgó csoportok betörtek a
védelmen nyitott résbe, a repülőparancs
nokok irányító pontjaikat áthelyezték a
harckocsihadsereg vagy lovas-gépesített

csoport irányító pontjára. Később speciá
lisan átalakított harckocsikon vagy gép
kocsikon együtt haladtak a támadó egy
ségekkel.
Az összfegyvernemi (harckocsi-) hadse
regekkel való együttműködés előzetes
tervek alapján történt. Ilyen volt pl. a
11. gárdahadsereg és 1. légihadsereg
együttműködési terve a 3. Belorusz Front
kelet-poroszországi támadó hadműveleté
ben. A terv elején lefektették a légierők
általános feladatait: biztosítani a hadse
reg benyomulását a védelmen ütött rés
be; követni a csapatokat az áttörés mély
ségében; állandó légi felderítést végezni.
A támadás első napjára a következő fel
szállásokat tervezték: a nappali bombá
zóknak 825, az éjszakai bombázóknak
1200, a csatarepülőknek 428. a vadászok
nak 549, összesen tehát 3002 felszállást
terveztek, a támadás második napjára
pedig 2800-at. 1945. január 12-én a tervet
aláírta a 11. gárdahadsereg és az 1. légi
hadsereg törzsfőnöke, majd jóváhagyták
a parancsnokok is.
A háború harmadik szakaszának befe
jező időszakában lehetővé vált az, hogy
egy front hadműveletébe több légihadse
reget vonjanak be. A 3. Belorusz Front
kelet-poroszországi
hadműveletébe pl.
Königsberg városának és erődjének ost
románál 1945 áprilisában a fronthoz tar
tozó 1. és 3. légihadsereg mellett bevon
ták a szomszéd frontok 4. és 15. légihad
seregeinek bombázó magasabbegységeit,
valamint a távolsági bombázók 18. légi
hadseregét. A résztvevő légierők tevé
kenységének tervezését a 3. Belorusz
Front parancsnoka az 1. légihadseregre
és a szovjet hadsereg légierői parancs
nokának operatív csoportjára bízta. A
terv elkészült, és azt 1945. április elsején
jóváhagyta a Főhadiszállás légügyi kép
viselője, valamint a 3. Belorusz Front pa
rancsnoka és haditanácsának tagja. A
terv előírta: a légierők éjjel-nappal bom
bázzák az erődítményeket és támaszpon
tokat a hadseregek főcsapásának irányá
ban; a csatarepülők kövessék a gyalog
ságot és a harckocsikat, megsemmisítve a
tüzérséget és az aknavetőket a 11. gárda
hadsereg, a 43. és 50. hadsereg szakaszán;
az 1. gárda-csatarepülő és a 182. csatare
pülő légihadosztály speciálisan kijelölt
csoportjai folytassanak harcot az ütegek
ellen; semmisítsék meg az ellenség légi
erőit a repülőtereken; megfelelően fedez
zék a csapatokat; szigeteljék el az ellen
ség felvonuló tartalékait; a csatarepülők
és zuhanóbombázók kijelölt speciális cso
portjai segítsék a városban harcoló ro
hamcsapatokat; végezzenek állandó fel
derítést, összesen 2174 repülőgépet ter
veztek, összesen 8506 felszállással.
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A főbb hadviselő felek vezetési rend
szereit hasonlítja össze I. Virodov: „A
hadászati csoportok katonai tevékenysé
gének vezetése a második világháború
ban" c. cikke (1979. 4. sz., 18—23. o.) A
háború alatt a vezetés legfelső formáját,
ugyanúgy mint korábban, a párt- és ál
lami szervek alkották. A katonai tényke
dés közvetlen irányítása a főparancsnok
ságokon keresztül történt. A háború me
netében sok bonyolult feladat adódott,
amelyek megoldása szükségessé tette azt,
hogy a hadászati vezetést közelítsék a
hadműveleti csoportok harci tevékeny
ségéhez, közbülső fórum beiktatásával.
Ennek az volt a feladata, hogy a nagy
hadseregcsoportok ténykedését vezesse,
erőfeszítéseit összehangolja a hadszínté
ren, vagy a hadászati irányban. Ezt a fel
adatot az egyes országokban eltérően ol
dották meg.
A Szovjetunióban a háború kezdetekor
a hadrakelt sereg vezetését a Főparancs
nokság Főhadiszállása és ennek munka
szervezete, a Vezérkar valósította meg a
frontokon keresztül. A nagy méretű harci
események kialakulása, a -helyzetek gyors
változása, az összeköttetés és együttmű
ködés gyakori megzavarása az egyes csa
patok között azt mutatta, hogy ez a rend
szer nem volt kielégítő. Augusztusra a
júniusban még 2 ezer km-es arcvonal
4—4,5 ezer km-re nőtt, a háború eleji 5
front helyett pedig 8 front és 4 önálló
hadsereg tevékenykedett novemberben.
A Főhadiszállást túlterhelték a hadászati,
hadműveleti, sőt harcászati feladatok.
Szükségessé vált egy közbülső fórum lét
rehozása. Az Állami Védelmi. Bizottság
1941. július 10-én létrehozta az északnyu
gati, nyugati és délnyugat hadászati irá
nyok főparancsnokságát. A háború alatt
összesen öt ilyen főparancsnokság volt
(az említetteken kívül az észak-kaukázu
si, majd később a távol-keleti). Egy fő
parancsnokság erőinek felső határa 3
front volt, esetleg tengerészeti magasabb
egységekkel megerősítve.
A főparancsnokságok feladata a kö
vetkező volt: a hadműveleti-hadászati
helyzet tanulmányozása és elemzése a
hadműveleti irányban; jelentéstétel a Fő
hadiszállásnak az arcvonal helyzetéről; a
hadműveletek előkészítése a Legfelsőbb
Főparancsnokság
elképzeléseivel össz
hangban; a Főhadiszállás által kiadott
parancsok végrehajtásának ellenőrzése; a
harci szellem fenntartása; a partizánte
vékenység szervezése, stb.
A főparancsnokságok általában pozitív
szerepet játszottak, de hatékonyságuk a
háború kezdetén nem volt kielégítő, mert
nem korábban hozták őket létre, hanem
a háború menetében, sietve, előzetesen
kidolgozott, pontos szervezeti elgondolás

nélkül. A szükséges káderek hiányoztak,
a főparancsnokságoknak nem volt elég
széles hatáskörük, az utolsó szót imindig
a Főhadiszállás mondta ki. A háború el
ső szakaszában inkább közvetítő állomá
sok voltak a Főhadiszállás és a frontok
között. Bizonyos tapasztalatok megszer
zése, a front bizonyos stabilizálódása után
az irány-főparancsnokságokat 1942 jú
niusára felszámolták. Helyüket és funk
ciójukat a Főhadiszállásnak a frontok
mellé, a hadászati hadműveletek előké
szítése és folytatása idejére kiküldött
képviselői töltötték be. Ezek munkaszer
vezetei kis, operatív csoportok voltak,
amelyek a minisztérium felelős munka
társaiból, a Vezérkar tisztjeiből álltak.
1944 augusztusától Zsukov és Vasziljevszkij marsallok nemcsak koordinálták,
hanem irányították is a frontcsoportok
tevékenységét. Ez a Legfelsőbb Főpa
rancsnokság képviseletének új, tökélete
sebb formája volt, amely lényegében ha
sonlított a hadászati irány-főparancsnok
ságokra.
A fasiszta Németország fegyveres erői
nek hadászati vezetését a Wehrmacht
Legfelsőbb Főparancsnoksága (OKW) lát
ta el a főparancsnokságokon, a szárazföl
di (OKH), a légi (OKL) és a haditengeré
szeti (OKM) főparancsnokságon keresz
tül. Az OKW és az OKH a vezetést a
hadszínterek fegyveres erőinek parancs
nokságain, illetve a hadseregcsoportok
parancsnokságain
keresztül valósította
meg, amelyek a vezetés rendszerében el
foglalt helyük és az általuk megoldott
feladatok jellege szerint hadászati fóru
mok voltak.
A fasiszta Németország katonai irányí
tásának rendszere a háború alatt általá
ban bonyolult és ellentmondásos volt.
Sok fontos kérdést akkor oldottak meg,
amikor a főparancsnok vagy személyes
képviselője kiutazott a hadszíntérre vagy
a hadseregcsoporthoz, ahol kedvezőtlen
helyzet alakult ki, vagy fontos, hadászati
jelentőségű kérdések alakultak ki. Ez ar
ra irányuló kísérlet volt, hogy helyette
sítsék a közbeeső fórumot és elfojtsanak
minden helyi kezdeményezést. Ez kalandorkodást eredményezett.
A japán katonai vezetés legfelső szer
ve a császári főhadiszállás volt, amely a
fegyveres erők vezetését a hadsereg fő
hadiszállásán, a tengerészeti főhadiszál
láson és a főfelügyeleteken keresztül gya
korolta. A szárazföldi hadszíntereken a
hadsereg vezérkara a hadseregcsoportok
főparancsnokságain keresztül irányított,
amelyekhez közvetlenül csatlakoztak a
frontok és a légihadseregek. A tengeré
szeti főhadiszállás a flották és hajóhadak
parancsnokságán
keresztül
irányított,
amelyek szorosan együttműködtek a szá-
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razföldi csapatokkal. Ez a háromlépcsős
rendszer létezett már a háború elején is,
és fennmaradt jelentősebb változtatások
nélkül a kapitulációig.
A fasiszta blokk fegyveres erőinek koa
líciós szervei nem voltak. A fasiszta Né
metország szövetségeseinek az európai
hadszíntéren, valamint a szovjet—német
fronton tevékenykedő csapatai alá voltak
vetve a német parancsnokságnak. Ugyan
ez volt a helyzet Ázsiában, ahol a fasisz
ta bábállamok csapatai japán parancs
nokság alatt voltak.
Nagy-Britannia fegyveres erőinek ha
dászati vezetését a háborús kabinet vé
gezte a honvédelmi minisztériumon, kü
lönböző bizottságokon (a vezérkari főnö
kök bizottsága, védelmi-hadműveleti bi
zottság, stb.), és a hadügyminisztériumo
kon (hadügyi, tengerészeti, légügyi) ke
resztül. A szárazföldi csapatokat a had
ügyminisztérium és a királyi vezérkar
irányította a hadszínterek és a hadseregcsoportok főparancsnokain, illetve pa
rancsnokain keresztül, a tengeri hadmű
veleteket a tengerészetügyi minisztérium
és a tengerészeti vezérkar a flottaparancsnokoikon keresztül. A domíniumok
és gyarmatok csapatai, amelyek az angol
hadseregbe tartoztak, teljes egészében
brit parancsnokság alá voltak rendelve.
Az Egyesült Államok fegyveres erőinek
vezetése az elnök kezében volt, aki az
általános vezetést személyi vezérkarán, a
hadügyi és haditengerészeti minisztériu
mon és a vezérkari főnökök bizottságán
keresztül valósította meg. A vezérkari fő
nökök bizottsága játszotta a főszerepet a
hadászati
vezetés
megszervezésében.
Ugyancsak ez a bizottság egyeztette a
fegyvernemek és a nagy hadseregcsopor
tok közötti együttműködést.
Nagy-Britanniának és az Egyesült Álla
moknak volt közös, koalíciós irányító
szerve is, a vezérkari főnökök egyesített
bizottsága, amely közvetlenül az Egye
sült Államok elnökének és a brit minisz
terelnöknek . volt alárendelve. Ennek
alapvető feladata az volt, hogy kidolgoz
za az angol-amerikai csapatok hadásza
ti terveit és irányítsa katonai ténykedé
süket az európai hadszíntér expedíciós
csapatainak
légierőknek a főparancs
nokságán keresztül.
Az 5. szám cikkei közül érdekessége
miatt N. Stikov: „Königsitein erődjének
titkai" c. rövid visszaemlékezését emel
jük ki (52—55. o.) Az erőd elfoglalásá
ban részt vett a 26. gárda-légideszant ez
red, amelynek a szerző volt a parancs
noka. A szovjet csapatok a prágai táma
dó hadművelet folyamán elfoglalták az
angol—amerikai bombázások által rom
halmazzá változtatott Drezdát, majd to

vább nyomultak az Elba mentén előre.
A szerző ezrede az élcsoportban haladt és
a felsőbb parancsnokság felhívta a fi
gyelmüket arra, hogy legyenek éberek és
keressék a Drezdai Képtár kincseit. Ek
kor már alig ütköztek számottevő ellen
állásba. Az ellenség visszavonult, a
szovjet csapatok pedig üldözték. 1945.
május 8-án átkeltek az Elba nyugati part
jára és elfoglalták Szász-Svájc egyik
legszebb városát, Pirnát. Másnap reggel
látták meg Königstein sziklás platóját,
amelynek völgyében egy ugyanilyen ne
vű kisváros bújt meg, északról pedig egy
Türmsdorf nevű település csatlakozott
hozzá. Königstein szikláit hatalmas erőd
koronázta, amely régen a szász királyok
menedéke volt. Itt őrizték kincseiket, a
várban helyőrség állomásozott és állami
börtönül is szolgált. Raboskodott itt a né
met munkásmozgalom kiemelkedő vezé
re, Bebel, valamint az orosz forradalmár,
Bakunyin. A szovjet csapatokat Türmsdorf felől géppuskatűz fogadta. A felde
rítők hamarosan jelentették, hogy a Kö
nigstein városához vezető utat egy SS
osztag védi, az erődben pedig helyőrség
van. Az ezred harcrendbe fejlődött, ro
hammal elfoglalta Türmsdorf ot, majd
menetből Königstein várost. .Azt be kel
lett látni, hogy egy ezred a várat tüzér
ség és légi támogatás nélkül elfoglalni
nem tudja. Ezért úgy határoztak, meg
próbálják rábírni a helyőrséget, hogy —
lévén a helyzete reménytelen —adja meg
magát. A szerző egy tolmáccsal és két
katonával fehér zászlót lengetve közele
dett az erődhöz, ahova beengedték őket,
és rövid idő múlva elfogadták az ultimá
tumot az erőd feladásáról. Az udvaron
felsorakozott a helyőrség: 15 tiszt, 35 al
tiszt és 115 katona. Ezután bevonultak a
szovjet csapatok. Hamarosan kiderült,
hogy több száz francia fogoly tiszt és tá
bornok is van az erődben, akiket termé
szetesen azonnal kiszabadítottak.
Az erőd titkát a kazamatákat átkutató
szovjet katonák fejtették meg. A Drezdai
Képtár kincseit ugyanis a bombázások
elől széthordták. A képek nagy részét
Drezdától 32 km-re befalazták nedves
tárnákba és egy használaton kívüli vas
úti alagútba. 70 kép azonban, köztük Ru
bens, Canaletito, Rafael, Liotard 17 képe,
10 pasztellkép, a szász választófejedel
mek egyedülálló ruhagyűjteménye, fegy
verek, török szultáni sátor, Königstein
erődjében volt. A legnagyobb értéket
azonban a „Grünes Gewölbe" nevű gyűj
temény zománc és ötvösművei képvisel
ték, összesen 450 láda került elő, mű
kincsekkel megtöltve. Miután a leletről
jelentést
tettek a parancsnokságnak,
azonnal
megerősítették a műkincsek
fegyveres őrzését.
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A szovjet katonák az erődben, a tár
nákban és az alagútban az említett kin
csek mellett 750 képet találtak, köztük
Rafaello, Tiziano, Velazquez, Murillo,
Rembrandt, van Eyck, Rubens, Dürer,
Giorgione műveit. Ezek nagy része meg
rongálódott és a szovjet restaurátorok
nak csak sok éves megfeszített munká
val sikerült megmenteni a pusztulástól,
mielőtt visszajuttatták őket eredeti he
lyükre.
Ugyancsak a háború utolsó időszaká
nak egyik kérdésével foglalkozik B.
Scserbakov:
„A 4. harckocsihadsereg
anyagi ellátása a Visztula-—oderai had
műveletben" c. tanulmánya (1979. 6. sz.,
11—17. o.) Ebben a hadműveletben a
wroclawi irányban főcsapást mérő 1. Uk
rán Front keretei között 8 összfegyvernemi, 2 harckocsi- (a 3. gárda- és a 4.),
egy légihadsereg, valamint 3 harckocsi-,
gépesített és lovashadtest tevékenykedett.
A harckocsihadseregek alkották a front
gyorscsapatait és az volt a feladatuk,
hogy hadműveleti mélységben kifejleszszék a sikert. Ehhez az ellenség védel
mét a Visztulától az Oderáig több mint
500 km-es mélységben kellett leküzdeni.
A 4. harckocsihadsereg két hadtestből,
különböző hadseregközvetlen csapatok
ból és erősítésből állt, amelyekben volt
42 868 ember, 752 harckocsi és önjáró lö
veg, 609 löveg és aknavető, 3914 gépko
csi. Az ellátók számára a lőszer, üzem
anyag, pótalkatrész és ellátás biztosítása
komoly gondot jelentett.
1944 decemberétől a hadsereget a Visz
tulái hídfőben csoportosították. Az ellátó
részlegek és gazdasági hivatalok a Visz
tula keleti partján települtek. Ezek a kö
vetkezőkből álltak: 14 raktár, 4 kórház,
három önálló gépkocsis szállító zászlóalj
(ossz teherbírás 1269 tonna). A személyi
állomány 92%-ra volt feltöltve (3828 em
ber).
A támadás előkészítésére több idő volt
mint máskor, mert a front csapatai már
1944 augusztusában elérték a Visztulát.
A közvetlen felkészülés decemberben
•kezdődött. Az ellátó állomások az össz
pontosítási körzetektől 30—35 km-re he
lyezkedtek el Nyiszka, Özet és Hmeljuv
közelében. A harckocsik számára mozgó
lőszertartalékot hoztak létre 30 gépkocsi
val, amelyek a harcoló egységekkel
együtt vonultak.
Az élelmiszertartalékok összegyűjtése
(20 napi ellátmány volt az előírás) külön
nehézséget okozott, mert azok egy részét
a nagy támadásra való általános felké
szülés miatt 250—500 km-rol kellett oda
szállítani. Az arcvonalhoz közel fekvő
egységekhez a szállítás csak éjjel történ

hetett, emiatt a gépkocsik kihasználtsági
foka alacsony volt.
A hadművelet kezdetére a következő
tartalékokat hozták létre: 3,2 javadalma
zás lőszer a harckocsik, 2,5—3, a tüzér
ség, 3 a gyalogsági fegyverek számára,
4,9 javadalmazás dízelolaj, 3,8 javadal
mazás benzin, 20 napi élelem. Az üzem
anyag kivételével ez megfelelt a tervek
nek. A szükséges repülőbenzinnek csak
60%-a, a gépkocsibenzinnek 90%-a, a dí
zelolajnak 77%-a volt meg. Ez főként an
nak következtében alakult így, hogy —
mint ismeretes — a támadás kezdetét
1945. január 20-ról előrehozták január
12-re, a szövetségesek nyugaton kialakult
nehéz helyzete miatt.
A támadás folyamán a vasútvonalak
rossz állapota miatt nem hoztak létre új
kirakóállomásokat, csak az eredetiek ma
radtak meg, amíg a csapatok elérték az
Oderát. Az ellátmány szállítása és a gaz
dasági részlegek költöztetése csak gépko
csikon történt. A hadművelet végére a
gépkocsik mennyisége nemcsak hogy nem
csökkent, hanem egy kevéssel növekedett
is. (1%). A javítórészlegek állandóan dol
goztak és 924 gépkocsit javítottak meg.
A növekedés a zsákmányolt gépkocsikból
adódott.
A lőszerfelhasználás a hadseregnél a
hadművelet alatt 2113 tonna (kb. 130 va
gon) volt, vagyis 1,1 kiszabat, a felhalmo
zott tartalék 37%-a. A lőszerellátás a
gyors előrenyomulás ellenére folyamatos
volt.
Korántsem volt ilyen jó a helyzet az
üzemanyagellátás terén. A hadművelet
idején a1 hadsereg 1234 tonna dízelolajat
és 1758 tonna autóbenzint használt el.
Már a nyolcadik napon nagy volt az
üzemanyaghiány, a gépkocsik nem győz
ték az utánszállítást. Ennek következté
ben a hadsereg gyakran kénytelen volt
állni és várni az üzemanyagot. Ilyen ese
tekben csak egyes alegységek folytattak
harctevékenységet, amelyekbe átszivatytyúzták a maradék üzemanyagot a többi
harcjárműből. Esetenként a kevés zsák
mányolt üzemanyag könnyített a helyze
ten.
A hadsereg napi élelmiszerszükséglete
85 tonna volt. A hadművelet kezdetén az
ellátás a raktárakból történt, később
nagy mennyiségű élelmiszert zsákmá
nyoltak, amiből meg lehetett oldani az el
látást. A raktárak így a hadművelet vé
géig az eredeti helyükön maradtak.
1945. február 3-án az 1. Ukrán Front
csapatai elérték az Oderát, hídfőt foglal
tak el és elfoglalták a sziléziai iparvi
déket. Ezzel a Visztula—oderai hadmű
velet befejeződött (Lengyel István)
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