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Üj, értékes munkával gazdagodott a 
magyar hadtörténelmi és hadművészet
történeti irodalom. A Zrínyi Kiadó gon
dozásában a közelmúltban jelent meg 
Nagy Gábor: Páncélos csaták című 
könyve. 

Az ízléses, szép kiállítás a kiadót, a 
tartalom gazdagsága és érdekessége a 
szerzőt dicséri. 

A könyv írója régi adósságot törlesz
tett, amikor megírta a páncélos fegy
vernem történetét. A harckocsitech
nika a páncélosok harca a fiatalokat 
és öregeket, katonákat és nem katoná
kat egyaránt érdekli. Most végre olyan 

könyvet kaptak kezükbe, mely kielégíti 
érdeklődésüket, gazdagítja ismereteiket. 

Az első harckocsik, ezek a nehézkes, 
lármás, lassan cammogó acélszörnyete
gek ötven évvel ezzelőtt tűntek fel az 
első világháború harcmezein. Megje
lenésük és további fejlődésük döntő 
hatással volt a hadművészet fejlődé
sére. A második világháború csatái el
képzelhetetlenek a harckocsik tömege 
nélkül. Szerepük, jelentőségük egy eset
leges rakéta-atomháborúban jelentősen 
fokozódik. 

A szerző a páncélosok első világhá
borús alkalmazásának ábrázolása után 
a katonai elméletek két világháború 
közötti fejlődésének izgalmas, eddig ke
véssé ismert területére vezeti az olva
sót. 

A háború úgyszólván még be sem fe
jeződött, amikor a katonai szakembe
rek hozzáláttak annak értékeléséhez, a 
tapasztalatok összegezéséhez és általá
nosításához. A lezajlott viták közül is 
kiemelkedtek azok, amelyek a légierő 
és a páncélos fegyvernem problémáit 
érintették. 

A húszas évek elején már színre lép
nek és lándzsát törnek a harckocsik 
fejlesztése, a hadsereg motorizálása 
mellett az angolok, különösen Fuller és 
Liddell Hart. De foglalkoztatja a prob
léma a franciákat is. A fiatal szovjet 
államban Frunze szintén hangsúlyozza 
az új fegyver jelentőségét. 

A hadseregek teljes gépesítése, a 
páncélosok fegyvernemmé válása ter
mészetesen ekkor még nem következett 
be. Csak olyan ütemben történhetett ez 
meg, ahogyan a technikai fejlődés le
hetővé tette a robbanómotorok töme
ges gyártását, a gépkocsi és traktoripar 
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kifejlődését, az üzemanyag termelésé
nek magas fokra való emelését. A for
dulat a 30-as évek elejére tehető. Ettől 
kezdve vagyunk tanúi a páncélosok ro
hamos fejlődésének, fegyvernemmé vá
lásának, a hadseregek gépesítésének.. 

A szerző érdeme, hogy rendkívül 
sokoldalúan megmutatja a páncélos 
fegyvernem fejlődését a 30-as években. 
Szemünk előtt bontakozik ki az a vita, 
mely ezekben az években folyt. Látjuk, 
hogyan marad el a korszerű követel
ményektől a valamikor' úttörő angol 
elmélet. 

Hitler uralomrajutásától — 1933 — 
a fasiszta Németország is megjelenik a 
színen és világuralmi terveinek meg
valósításához hatalmas, korszerű had
sereg megteremtését tűzi ki első felada
tul. 

A fasiszta Németországban figyelem
mel kísérték a többi államokban a had
seregek fejlesztésével kapcsolatos el
méleti vitákat és gyakorlati megoldáso
kat. Mindent elkövettek, hogy a ré
szükre a békeszerződésben engedélye
zett hadsereg megfelelő színvonalon 
álljon. De zöld utat ehhez a munkához 
csak Hitler uralomra jutásával kaptak. 
A harckocsi maketteket valódi harcjár
művek váltották fel. 1934-től megindul 
a német páncélos csapatok egyre foko
zódó ütemű szervezése, korszerű harc
kocsi típusok létrehozása. 

Nagy gonddal és sokoldalúan vetíti 
elénk a szerző a szovjet páncélos csa
patok fejlődését is a 30-as években. Is
merteti a neves szovjet teoretikusok — 
Tuhacsevszkij, Jakir, Uborevics — né
zeteit. Bemutatja Triandofilov munkás
ságát. A szovjet elmélet és a páncélos 
gépesített csapatok fejlődése 1937-ig tö
retlen. Az első ötéves tervek lehetővé 
tették a hadsereg korszerű fegyverek
kel való ellátását. A korszerű technika 
meggyorsította a katonai elméleti mun
kát is. Leszögezték, hogy a harckocsik 
és repülőgépek gyökeresen más, új vi
szonyokat teremtettek a hadművelet és 
harc megvívásában. A háborúban a 
szemben álló felek védelmének áttöré
séhez harckocsik tömegére van szükség. 
A célokat csak mély támadó hadmű
velettel lehet elérni. Kidolgozzák a 
mély hadművelet elméletét. Az új esz
közök, új harceljárás, új szervezeti for
mákat követel. 1932-ben megalakul a 
világon az első gépesített hadtest. Még 
ebben az évben felállítják Moszkvában 
a páncélos akadémiát is. Az 1936-os 
szovjet hadgyakorlatokra az egész vi
lág felfigyelt. Az egykori tudósítások 

leírják a harckocsiknak nagy tömegek
ben való alkalmazását, a hadműveleti 
elgondolás merészségét. Egyöntetű a 
vélemény, hogy a páncélos fegyvernem 
fejlesztésében a Szovjetunió elméleti
leg és gyakorlatilag az élre tört. így is 
van, hiszen Guderian is csak később, 
az 1934—35-ös években jelentkezett a 
nyilvánosság előtt elképzeléseivel. „Ach
tung! Panzer!" című könyve csak 1937-
ben jelent meg. A német és ennek nyo
mán a magyar katonai folyóiratok Isz-
szersszon-nan 1932-ben a hadműveleti 
művészet fejlődéséről írt egyik munká
ját „korszerű Dzsingisz khán" címmel 
ismertetik. Leírják, hogy a Szovjetunió
ban új elvek születtek, a támadásban a 
siker gyors és nagymélységű kifejlesz
tésére tömegesen alkalmazzák a harc
kocsit. 

A szerző ezután arról a hatalmas kár
ról ír, amelyet a személyi kultusz oko
zott a szovjet katonai elmélet és a Vö
rös Hadsereg fejlődésében. A katonai 
perekben elítélt teoretikusok nézeteit is 
elvetették. A szovjet hadművészet fej
lődésében megtorpanás következett be. 
Helytelenül értékelték a harckocsik sze
repét a spanyol polgárháborúban, je
lentőségük csökkenését állapították 
meg. Ez hibákat vont maga után elmé
leti és gyakorlati téren egyaránt. Fel
oszlatták a harckocsi-magasabbegysé
géket és csak a gyalogság közvetlen tá
mogatására alkalmas egységeket tar
tották meg. Mindez akkor, amikor a 
fasiszta Németország gyors ütemben 
növelte páncélos magasabbegységeinek 
a számát. Így jutott a német hadsereg 
bizonyos előnyhöz. 

Igaz, hogy a szovjet vezetés is felis
merte a hibákat, és hozzá is látott ki
javításukhoz — 1940-ben újra szejvez-
tek gépesített magasabbegységekét —, 
de az idő rövid volt. Az 1941-es német 
orvtámadás készületlenül találta a Vö
rös Hadsereget. Az új, feltöltetlen gé
pesített magasabbegységek nehézkesek 
voltak. Vezetésük is gyenge volt. Az 
alakulatok hősiesen küzdöttek, de vesz
teségeik oly nagyok voltak, hogy újra 
fel kellett őket oszlatni. A mind kor
szerűbb, több es jobb technikával el
látott szovjet harckocsi-magasabbegy
ségek, hadtestek és hadseregek csak 
1942-től jelentek meg ismét a harcté
ren, hogy ezután döntően szóljanak 
bele a Nagy Honvédő Háború legna
gyobb hadműveleteibe. 

A könyv 2. fejezetében a szerző sok 
tényadat felsorakoztatásával a második 
világháború hadműveleteit mutatja be. 
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Lejátszódnak előttünk a fő és mellék-
hadszínterek eseményei. Nyomon kö
vethetjük a páncélos és gépesített csa
patok harcait és hadműveleteit a Len
gyelország elleni német támadástól a 
berlini csatáig. A szerző meggyőzően 
bizonyítja be, hogy azokat a hatalmas 
eredményeket, amelyeket a szovjet 
hadsereg a sztálingrádi és a kurszki 
csatában, majd az 1944—45-ös év ha
talmas hadászati támadó hadműveletei
ben elért, korszerűen szervezett, felsze
relt és vezetett páncélos magasabbegy
ségek nélkül nem lehetett volna meg
valósítani. A hadműveletek leírása so
rán a szerző értékeli is azokat a pán
célosok alkalmazása szempontjából. Rá
mutat a szervezési változásokra és azok 
okaira. Jól érzékelteti a többi fegyver
nemekkel való együttműködés problé
máit. A hangsúly ebben a részben a 
harckocsi hadműveleti magasabbegysé
gek tevékenységén van. Ezért a gyalog
ságot közvetlenül támogató harckocsik, 
alkalmazásával kevesebbet, foglalkozik 

Ezzel szemben bepillantást nyerhetünk 
a bekerítő és folyamatos nagymélységű 
hadműveletek megszervezésébe, nyo
mon követhetjük a szovjet harckocsi
hadseregek és hadtestek tevékenysé
gét a védelem ' áttörésénél, a hadműve
leti mélységben, az üldözésnél és erő
szakos folyóátkeléseknél. A mellékhad
műveletekkel foglalkozó részek szerve
sen kiegészítik a fő mondanivalót. 

A 3. fejezetben a szerző felvázolja a 
páncélos és gépesített csapatok máso
dik világháború utáni fejlődésének főbb 
vonásait. Kihangsúlyozza változatlanul 
nagy szerepüket a korszerű háborúban, 
ugyanakkor rámutat azokra a problé
mákra is, amelyek ennek az aránylag 
fiatal fegyvernemnek a további fejlesz
tésénél adódnak. 

A könyv stílusa világos, mondaniva
lóját jól egészítik ki a vázlatok, táb
lázatok és más illusztrásiók. 

Száva Péter 

13 Hadtörténelem 411 


