
KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

VOENNO ISZTORICSESZKIJ ZSUR-
NAL, (Szovjetunió) 1973. 4—6. sz. — A 
folyóirat -második negyedévi számai
ból elsőként V. BOKAREV: „A párt 
XII. kongresszusa és a Szovjetunió 
védelmi • képességének megerősítése" 
(4. sz. 3—10. o.) c. tanulmányát emel
jük ki. Az 1923 áprilisaiban ülésezett 
XII. kongresszus napirendjén a Vörös 
Hadsereggel foglalkozó külön kérdés 
nem szerepelt, de a kongresszus egész 
tevékenységét áthatotta a védelmi ké
pesség fokozásának gondolata. Az eh
hez szükséges feltételeiket a szocialista 
építés alapjainak a NEP segítségével 
történt megteremtése és a Szovjetunió 
megalakulása biztosította. Mivel 1922-
re a Vörös Hadsereg létszámát 600 
ezer főre csökkentették, szükségessé 
vált a lakosság katonai oktatásának 
bevezetése a területi miliiciarendszer 
alapján. Már 1922 nyarán megjelen
tek az első újjáépített hadihajók a 
Fekete-, Kaszpi-, Balti- és Fehér-ten
geren. 1922—23 folyamán a szovjet 
területek védelmére megszervezték az 
északi-, ladogai-, fekete-tengeri, kasz-
pi-tengeri, amau-darjai határőr flottil
lákat, a csud^tavi hajócsoportot és a 
csendes-óceáni tengeri határőrséget. 

A Forradalmi Katonatanács Politi
kai Osztálya a XII. kongresszus ha
tározatainak szellemében összehívta a 
kongresszus katonaküldötteinek érte
kezletét, ahol Antonov-Ovszejenko és 
Szklanszkij előterjesztése alapján 
megtárgyalták a Vörös Hadsereg új
jászervezésével kapcsolatos teendőket. 

A Szovjetunió létrehozásával össze
függésben sürgősen meg kellett oldani 
a nemzeti kérdést a hadseregben. Az 
országban rövid idő alatt létrehozták 
a nemzetiségi katonaiskolák hálózatát 
a nemzetiségi altisztikar kiképzésére. 
A középkáderek felkészítését a grúz, 
örmény, azerbajdzsán katonaiskolák 
végezték. 1924 őszére a Vörös Hadse
regben 9 nemzetiségi hadosztály és 7 
önálló alakulat volt. 1925-re a nemze
tiségi alakulatok alkották az egész 
Vörös Hadsereg 10%-át. 

A X., XI. és XII. kongresszus tehát 
sokat tett a védelmi képesség meg
erősítéséért, de a Vörös Hadsereg még 
nem mindenben felelt meg a Szovjet
unió védelme által állított követelmé
nyeknek. A gazdasági helyzet meg

erősödésével sokkal nagyobb tervek 
kerültek előtérbe, amelyek az 1924— 
25-ös katonai reform néven kerültek 
be a történelembe. 

A. SIMANSZKIJ: „A hadműve le t i -
hadászati együttműködés megszerve
zése az 1944-es belorussziai hadiműve-
letben" (6. sz. 13—22. o.) c. tanulmá
nya a Nagy Honvédő Háború egyik 
igen jelentős hadműveletének történe
tével foglalkozik. A hadművelet, 
egyike azoknak, ahol össze kellett han
golni több front, a haditengerészet, a 
légvédelem és a partizánalakulatok 
tevékenységét, 71 napig tartott és 1000 
km hosszú arcvonalra terjedt ki (a 
Nyugati-Dvinától a Pripjatyig) 600 km 
mélységben (a Dnyepertől a Visztu
láig és Narevig). A pontos és megbíz
ható hadműveleti—hadászati együttmű
ködés lényege abban rejlett, hogy a 
négy front (1. Balti, 3., 2. és 1. Belo
rusz Front), a légierő, a légvédelem, a 
partizánok, a Dnyeperi Flottilla táma
dó tevékenységének célját, helyét és 
idejét úgy határozzák meg, hogy az 
biztosítsa a hadművelet folyamatos, 
hadászati szünetek nélküli, céltudatos 
és szervezett lefolytatását. 

Az együttműködés megszervezésé
ben a Legfelsőbb Főparancsnokság és 
a Vezérkar játszotta a főszerepet. A 
frontparancsnakok már a Főhadiszál
láson 1944. május 22—23-án tartott 
tanácskozáson tájékoztatást kaptak a 
nyári—őszi hadjárat legfontosabb fel
adatairól, és ezután kezdődött meg — 
az általános képibe belehelyezve — a 
hadműveleti terv és az együttműködés 
részleteinek kimunkálása. A fő cél az 
volt, hogy szétzúzzák a német fa
siszta erők nagy csoportosításait, amely 
elzárta a nyugati hadászati irányt, a 
legrövidebb utat Németország határai
hoz, és teljes egészéiben felszabadít
sák Belorussziát. Ezt az irányt a tá
madás kezdetekor német részről nagy 
erők védték: a „Közép" hadseregcso
port, valamint az „Észak" és „Észak-
Ukrajna" hadseregcsoportoknak a 
szárnyakon csatlakozó részei, összesen 
63 hadosztály és 3 dandár, vagyis 
több mint 1 millió ember, kb. 10 ezer 
löveg és aknavető, 900 páncélos és 
rohamlöveg. Ezeket a 6. légiflotta tá
mogatta, amely .mintegy 1350 repülő
géppel rendelkezett. 
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A továbbiakban a szerző részletesen 
ismerteti, milyen alapokon határozták 
meg a frontok támadásának fő irá
nyát, célját, idejét, hogyan alakították 
ki a frontparancsnokok a közvetlen 
együttműködést, és sok példával il
lusztrálja az együttműködés szervezé
sét a június 23—24-én megindult -Tá
madás után. A Főhadiszállás részéről 
a 2. és 1. Belorusz Frontnál Zsukov, a 
3. Belorusz és 1. Balti Frontnál Va-
szilevszkij marsall irányította a tevé
kenységek koordinálását. Az összehan
golt akciót bemutató sok példa közül 
csupán egyet ragadunk ki. A támadás 
megindítása előtt, június 20-a és 23-a 
között a partizánok tömeges méretű 
út-, híd- és vasútrobbantást hajtottak 
végre, 3 nap alatt kb. 150 hadianyag
gal és katonákkal megrakott vasúti 
szerelvényt siklattak ki, amivel jelen
tős mértékben megbénították a szál
lításokat és nehezítették a tartalékok
kal való manőverezést. 

V. SZEKISZTOV: „A második vi
lágháború másodrendű hadszíntere" (5. 
sz. 36—42. o.) c. tanulmánya az afri
kai hadszíntér régen és sokat vitatott 
kérdését tárgyalja. A szerző azokkal 
a polgári történetírásban állandóan 
fellelhető nézetekkel száll szembe, 
amelyek az utóbbi 5 év alatt megje
lent, több imint 20 műben ismét elő
térbe kerültek, és amelyek mérhetet
lenül felnagyítják az afrikai hadszín
tér jelentőségét, sőt esetenként a má
sodik világháború fő hadszíntereként 
igyekeznek feltüntetni, elébe helyezve 
a szovjet—németnek. A szerző ismer
teti az afrikai hadműveletek főbb ese
ményeit 1940. június 10-e és 1943. má
jus 13-a között. Elutasítja azokat a 
nézeteket, amelyek kizárólag Chur-
chillre hárítják a felelősséget a nyu
gat-európai partraszállás elhalasztá
sáért, a „Fáklya" hadművelet előtérbe 
helyezéséért, és rámutat, hogy Roo
sevelt könnyen hagyta befolyásolni 
magát azoknak az imperialista kö
röknek a politikájától, amelyek a 
Szovjetunió meggyöngülésére speku
láltak. 1942 őszén, amint ezt a té
nyek bizonyítják, megvoltak a kedvező 
feltételek a második front megnyitá
sához. 1942 folyamán az Egyesült Ál
lamok és Anglia több imint 70 ezer 
repülőgépet, 33 ezer páncélost gyár
tott, flottájuk tonna-űrtartalma 9,3 
millió tonnával emelkedett. Az ame
rikai hadseregnek már több mint 70 

mozgósított hadosztálya és 160 repülő
csoportja volt. Az Egyesült ÁEamok 
fegyveres erőinél 5,5 millió katona és 
tiszt teljesített szolgálatot, s az angol 
hadsereg is 50 hadosztállyal rendel
kezett. A sztálingrádi és észak-kauká
zusi frontok lekötötték a németek 
alapvető erőit, itt dőlt el a háború 
sorsa, nyugaton pedig a Wéhrmacht-
nak mindössze 27 legyengült hadosz
tálya tartózkodott. 

Azok a szerzők, akik kitartóan han1 

goztatják, hogy El-Álaméin és Tunisz 
hozta meg a fordulatot a háború me
netében, figyelmen kívül hagyják azt 
az alapvető tényt, hogy 1942. novem
ber 1-én 4,5 német, valamint 10 olasz 
hadosztály harcolt Észak-Afrikában, 
ugyanakkor 197 német és 11,5 olasz 
hadosztály a szovjet—német arcvona
lon. A szerző összegezésül .megállapít
ja, hogy Észak-Afrikát mindezeknek 
a tényeknek a figyelembevételével a 
második világháború jelentős, de min
denképpen másodrendű hadszínterei 
közé kell sorolni. 

Egy távoli baráti ország hadseregé
ről ad hírt Mna C. SZODNOMDAR-
ZSANAK: „Két testvéri hadsereg ka
tonai együttműködése" (6. sz. 40—46. 
o.) c. cikke. 1921. március 1-én Mon
gólia forradalmárainak első kongresz-
szusán létrejött a Szuhe-Bator, Csoj-
balszan és mások által vezetett for
radalmi párt, amely a népfelkelők 
szétszórt osztagaiból megszervezte a 
mongol hadsereg első négy ezredét. 
Ezek az ezredek harcot kezdtek a 
Mongóliát megszállva tartó kínai mi
litaristákkal és 1921. március 18-án 
szétverték a kínaiak erős helyőrségét 
a mai Altanbulakban. Ez a győzelem 
a forradalom előhírnöke volt, a nap 
pedig a Mongol Néphadsereg születé
sének napja. 

Mongólia területének nagy része to
vábbra is Unger báró fehérgárdista 
bandáinak uralma alatt volt, amelyek 
mintegy 11 ezer jól kiképzett és jól 
felszerelt katonákból álltak. 1921 jú
niusában a mongol Ideiglenes Kor
mány kérésére Szovjet-Oroszország 10 
ezer főből álló expedíciós hadtestet 
küldött segítségül, amely a mongol 
csapatokkal együtt vereséget mért az 
ellenségre, és az egyesült csapatok be
vonultak Ulan-Batorba. A Népi Kor
mány kérésére a csapatok 1924-ig 
Mongóliában maradtak és segítettek a 
fehérek erőinek teljes szétverésében 
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és a népi demokratikus rendszer meg
erősítésében. 

A szerző a továbbiakban az 1930-as 
évek eseményeit ismerteti, a japán hó
dító törekvések elleni harcot. Ennek 
elhárítására 1936-ban kötötték meg az 
együttműködési szerződést, aminek 
alapján 1937-ben a mongol kormány 
kérésére szovjet csapatokat küldtek 
Mongóliába. Ezek a mongol csapa
tokkal együtt vívták meg a győzel
mes harcot 1939-ben Halhin-Golnál, 
ahol a sok provokáció és incidens kö
vetkeztében már valóságos helyi há
ború alakult ki. 

A szerző a továbbiakban foglalko
zik még a mongol hadsereg részvéte
lével a Kvantung-hadsereg megsem
misítésében. Ebben a harcban a Mon
gol Néphadsereg alakulatai a Bajká-
lon-túli Front keretei között vettek 
részt. Ezenkívül ismerteti azt a segít
séget, amit a Szovjetunió nyújtott a 
modern fegyverzettel felszerelt mon
gol hadsereg megteremtéséhez. (Len
gyel István) 

VOJNOISTORIJSKI GLASNIK (Ju
goszlávia) 1972. 2. sz. — Fabijan 
TRGO: „Tito — a felszabadító háború 
stratégája". (7—14. o.) A szerző do
kumentumokkal gazdagon alátámasz
tott tanulmányában tudományos igé
nyességgel elemzi a felszabadító há
ború hadvezérének hadászati tevé
kenységét. A háború politikai célja 
„Jugoszlávia népeinek felszabadítása" 
volt. A hadászat alapelvét Tito úgy 
határozta meg, hogy „megállás nél
küli állandó küzdelem folyamata és 
a fegyveres erők szakadatlan növe
lése". A harcmódot Tito a partizán
háborúban jelölte meg, ez felelt meg 
ugyanis leginkább a jugoszláviai sa
játos viszonyoknak. Állandóan töre
kedett arra, hogy a partizánháború 
fokozatosan az egész országra és az 
egész népre kiterjeszkedvén lassan
ként reguláris háborúvá fejlődjön. Eh
hez viszont gondos politikai felvilá
gosító munkára, a célok és lehető
ségek világos felmérésére volt szük
ség. A szerző Tito szervezői tevé
kenységét is hangsúlyozza, akinek min
den időben sikerült megállapítani és 
megvalósítani a harc mindenkori sza
kaszának leginkább megfelelő formá
kat és eszközöket. Kezdetben a par
tizánalakulatokat regionális módszer
rel szervezték, a következő lépés mo

bil egységek — dandárok — megszer
vezése volt; 1942 őszén megalakult 
a Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Had
sereg, majd a háború befejező sza
kaszában már hadászati magasabbegy
ségeket — hadseregeket — is szer
veztek. 1944-ben a már reguláris ju
goszláv hadsereg fontos összekötő 
láncszemet képezett a keleti és nyu
gati szövetségesek között és jelentős 
szerepet játszott a győzelemben, va
lamint Jugoszlávia teljes felszabadí
tásában. Jugoszlávia népi felszabadító 
harca és Tito hadászati tevékenysége 
elméleti jelentőségű volt, mivel egy 
anyagi és személyi túlerőben levő el
lenség elleni sikeres harc alapján fon
tos elméleti következtetéseket vonha
tunk le. — Bogdan GLEDOVIC: 
„Nemzeti felszabadító mozgalom a 
Szandzsákban a háború első évében" 
(19—58. o.) c. tanulmánya sokolda
lúan, harcászati és szervezési kérdé
sekben kimerítően elemzi a dél-bosz
niai felszabadító -mozgalom kezdeteit. 
Űj adatokra támaszkodva világítja 
meg a horvát usztasa állam nemzeti
ségi politikáját a mohamedán és ka
tolikus, valamint orthodox lakosság 
ellentéteinek kihasználását. Ez a kö
rülmény az első szakaszban nagyon ' 
megnehezítette a mozgalom kibonta
kozását. — Zivko AVRAMOVSKI: „A 
balkáni országok felé irányuló német 
hadianyag-kivitel politikai céljai a 
második világháborút közvetlenül 
megelőző években". (61—86. o.) A ki
adatlan bonni levéltári adatokra is 
támaszkodó tanulmány a magyar had
történészek számára is fontos problé
mát helyez újszerű megvilágításba. A 
szerző abból a megalapozott feltevés
ből indul ki, hogy a Balkán felé irá
nyuló német hadianyag-export nagy 
volumene és magas százalékaránya 
mögött politikai tendenciák rejtőznek. 
Ezt támasztja alá az a körülmény is, 
hogy ezek az államok csak 15%-át fi
zették ki a szállítások ellenértékének, 
vagyis üzleti szempontból a vállalko
zás felettébb ráfizetéses volt Német
ország számára. Németország egyik 
célja az volt, hogy az ellenértéket 
nyersanyagokban fizessék meg az 
érintett államok. A német diplomácia 
zsarolásra is felhasználta a balkáni ál
lamok viszonylagos gazdasági függő
ségét. Arra kényszerítette ezek kor
mányait, hogy szorosabbra fűzzék né
met kapcsolataikat. Az egyetlen ki-
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vétel Bulgária volt, amely látszóla
gos politikai ellenszolgáltatás nélkül 
— a jugoszláv szerző szerint — je
lentékeny hiteleket és egyéb kedvez
ményeket élvezett. Ezt azzal magya
rázza a szerző, (hogy így akarták Bul
gáriát távoltartani az angol politiká
tól, amely 1938-tól kezdve arra töre
kedett, hogy megszilárdítsa befolyását 
a délkelet-európai térségben. E befo
lyás ellensúlyozására 1939 kritikus ta
vaszán és nyarán Németország fel
függesztette vagy csökkentette Jugo
szlávia, Románia, Törökország és Gö
rögország felé irányuló szállításait, mi
vel ezek az országok Nagy-Britannia 
felé is tapogatóztak. A háború kirob
banása után azonnal kezdte hatását 
éreztetni az angol blokád és ez újból 
megnövelte a Balkánról származó 
nyersanyagok fontosságát. — Holm 
SUNDHAUSSEN: „Himmler titkos 
szolgálata és rendőri szervezete a 
•»•Független Horvát Állama-bán. 1941— 
1945". 89—131. o.) A szerző megálla
pítása szerint a fasiszta Németország 
vezető erőit jellemző belső ellentmon
dások és súrlódások a meghódított te
rületeken is megmutatkoztak, így az 
SS és kapcsolt részei is önálló politi
kát folytattak a megszállt országok
ban, főleg a „független" Szlovákiában 
és Horvátországban. Himmler pl. 
azonnal beavatkozott Horvátország 
„függetlenségébe" és a hivatalos usz
tasa szervektől független, sőt azok fe
lett ellenőrzési jogot gyakorló kém- és 
rendőri hálózatot épített ki. Ez a szer
vezet a többi német intézménnyel is 
rivalizált, amit az is súlyosbított, hogy 
a zágrábi német követ (vagyis inkább 
megbízott), Siegfried Kasche az SS 
ellenlábasa, az SA tagja volt. 1943-ban 
az SS is teljhatalmú megbízottat ál
lított horvátországi szervezetei élére, 
ami növelte a partizánok ellen vívott 
titkos háború intenzitását. A továb
biakban a szerző ismerteti a Horvát
országban .működő SS szervezetek 
strukturális felépítését. — Antun MI-
LETIČ: „Jezdimir Dangic kelet-bosz
niai csetnik parancsnok kollaboráns 
tevékenységéről (1941 augusztus—1942 
április.)" (135—145. o.) Jezdimir Dan
gic, a jugoszláv hadsereg őrnagya már 
1941 augusztusában vezetése alá von
ta a kelet-boszniai csetnik szerveze
teket. Kezdettől együttműködött a né
metekkel és a kollaboráns nedicsista 
hatóságokkal. Együttműködésüket, 

amely a jugoszláv partizánmozgalom 
ellen irányult, 1942. január 14-én szer
ződéssel pecsételték meg. Február 1-én 
Dangič Belgrádba utazott és szemé
lyesen tárgyalt a németekkel. A kap
csolat azonban hamarosan elromlott, 
mivel Dangič az olaszokkal is tár
gyalt. A bizalmatlankodó németek er
re 1942. április 11 — vagy 12-én le
tartóztatták és a nürnbergi hadifo
golytáborba szállították. — A fentebb 
ismertetett tanulmányok mellett 
könyvszemle és kisebb közlemények, 
a jugoszláv hadtörténeti tudományos 
élet legfrissebb eseményeit rögzítő be
számolók és két bibliográfia egészítik 
ki a folyóirat e számát is. (Viniczai 
István.) 

WOJSKOWY PRZEGLAD HISTO-
RYCZNY (Lengyelország) 1973. 1. sz. — 
Kazimierz KACZMAREK: „A Lengyel 
Haderő 2. hadseregének kiképzési prob
lémáihoz 1944. szeptember—1945. ja
nuár". (3—39. o.) A 2. hadsereg tör
ténetének érdekes része a kezdeti szer
vezést követő kiképzési időszak, 
amelyre a nehéz hadi állapot és az 
idő rövidsége nyomta rá bélyegét. Is
merteti a különféle egységek kikép
zésére szánt időt és a kiképzési mó
dokat, valamint a 2. hadsereg akkori 
parancsnokának, K. Swierczewski tá
bornoknak 1944. szeptember 11-én ki
adott, kiképzésre vonatkozó parancsát. 
A .másfél hónapos alapkiképzés után 
a Lengyel Haderő vezérkara ellenőr
zést tartott, melynek során megálla
pították : a 2. hadsereg nem érte el a 
kitűzött harckészültségi szintet. Pop-
lawski tábornok 1944. november 16-án 
utasítást adott a feltárt hiányosságok 
megszüntetésére, a szervezési és ellá
tási problémák megoldására. Súlyt he
lyezett a nagyobb egységek együttmű
ködésének, az éles lövészetnek a gya
korlására, a tisztek kiképzésére. A 
vezérkar szempontjából fő feladat a 
Visztulán való átkeléssel kapcsolatos 
műveletek gyakorlása volt. — Igor 
BLAGOWIESZCZANSKI: „A lengyel 
tüzérség együttműködése a szovjet 
hadsereggel a németek elleni harcok
ban, 1944—1945-ben". (40—60. Q.) AZ 
1. Belorusz Frontnak alárendelt len
gyel 'tüzérosztagok sorsát kíséri figye
lemmel a Varsó—Berlin hadászati irány 
harcaiban. Az első jelentős együtt
működésre a Bug melletti harcokban 
került sor, amelyet az 1. Belorusz 
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Front balszárnya hajtott végre Ko-
wel—Lublin irányban. E harcoknak 
fontos politikai és katonai jelentősé
gük volt: a résztvevő tüzérosztagok 
valtak az első reguláris lengyel fegy
veres erők, amelyek lengyel földre 
léptek; támogatásukkal erősítették a 
szovjet—lengyel fegyverbarátságot; ka
tonailag pedig ez volt az első nagyobb 
lengyel tüzérségi csoportosítás a keleti 
arcvonalon, amely mindjárt megállta a 
helyét (7000 katona, 260 üteg, 500 
szállító jármű). A következő közös 
hadműveletekre a szovjet hadsereg
nek 1945 januárjában indított offen-
zívájakor került sor a Visztula—Ode
ra irányban. A lengyel tüzérség a 47. 
és 61. szovjet hadseregek Varsótól 
északra és délre kibontakozó táma
dását segítette. A legnagyobb közös 
harcokra 1945 márciusában a lengyel 
Tengermelléken került sor, amikor az 
1. Belorusz Front főereje kijutott az 
Oderáig, de a jobbszárnya, s vele 
együtt az 1. lengyel hadsereg el volt 
vágva a Balti-tengertől egy széles, 
németek által megszállt sávval, ami 
komoly veszélyt jelentett a délebbre 
Berlin felé törő csapatoknak. A 2. 
Belorusz Frontra és az 1. Belorusz 
Fronit jobbszárnyára várt az ellensé
ges állások felszámolása. Támogatá
sukra jelentős lengyel tüzérséget irá
nyítottak. — Tadeusz PIETRZAK: „A 
Lengyei Munkáspárt szerepe a népi 
hatalom 'megszervezésében Kelet-Ma-
zowsze területén". (61—94. o.) Az 1944 
júliusi Manifesztum képezte a lengyel 
népi hatalom első forradalmi doku
mentumát. Ebben végrehajtó szervként 
létrehozták a Lengyel Nemzeti Felsza
badítás! Bizottságot, amelynek fel
adata a felszabadító harc irányítása és 
a függetlenség megszervezése után a 
lengyel államiság felépítése volt. Szük
ség szerint az államhatalom sejtjeinek 
létrehozásával kezdték a munkát : bel
biztonsági, igazságügyi apparátus, ka
tonai bíróságok. A Varsói Vajdaság 
keleti felszabadított területein a biz
tonsági apparátus megszervezésére és 
vezetésére a párt a Népi Gárda (GL) 
és a Népi Hadsereg (AL) legáldozat-
készebb és kipróbált katonáit irá
nyította. A polgári milícia megszerve
zése nagy nehézségekbe ütközött, lé
vén hiány szakmailag és politikailag 
jól képzett tisztekben. A szervezés 
kezdeti időszakában sok nem megfe
lelő ember is került a milícia soraiba. 

A milíciának közvetlenül a hadsereg 
után kellett megjelennie az újonnan 
felszabadított területeken és hozzá
kezdeni az államapparátus helyi szer
veinek megalakításához. Az időköz
ben megalakult Lengyel Haderőnek 
kettős feladata volt: a) aktív harc 
a hitlerislták ellen és b) részvétel a 
társadalmi—politikai átalakulások
ban. 1945 februárjában lehetővé vált 
a Varsói Vajdaságban a párt Vajda
sági Bizottságának a megalakítása, 
mely megkezdte a földreform, a nem
zeti tanácsok, a milícia és bizton
sági szervek megszervezését. — Jerzy 
BORDZILOWSKI: „A kurszki csata. 
A védelem műszaki biztosításának 
problémái" 1. rész. (95—120. o.) A 
kurszki csata volt a Nagy Honvédő 
Háború harmadik és utolsó csatája, 
mely védelmi harcokkal kezdődve, 
ugyanabban a térségben folyamato
san ment át ellentámadásba. A táma
dó 'műveletek során a szovjet had
sereg szétverte a német védelmet és 
kijutott a Dnyeper vonalára. A csata 
fordulópont volt a háborúban: meg
hiúsította a németek utolsó nagysza
bású támadó hadműveletét, ugyanak
kor a hadászati kezdeményezés telje
sen a szovjet hadsereg kezébe került. 
Ismerteti a csatát megelőző időszak
ban a kurszki körzetben kialakult 
helyzetet, a német „Citadella" had
művelet tervét, a szovjet elképzelé
seket, a szemben álló felek haderejét. 
Részletezi á szovjet műszaki alakula
toknak a védelem előkészítésében vég
zett fontos munkáját és teljesítmé
nyét a védelmi harcokban. A műsza
ki alakulatok hatalmas imunkát vé
geztek a terepnek a védelemhez való 
előkészítésében, a mély, többsávos vé
delmi vonal kiépítésében. Legfőbb fel
adatuk a német harckocsik elleni ak
násítás volt. Az aknamezőknek két 
fajtáját alkalmazták. Az ellenség vár
ható főcsapásának irányában: előre 
telepített, állandó aknamezőt, vala
mint az ellenség felderített támadá
sának irányában és a szovjet ellen
támadások során elért sikerek rög
zítésére telepített, manőverezési le
hetőséget biztosító aknamezőt. A 
kurszki csata megkezdése előtt és a 
védelmi műveletek alatt folyamato
san tökéletesítették a műszaki alaku
latok szervezését és felszerelését, hogy 
megfeleljenek az újabb hadászati hely
zetek követelményeinek. — Tadeusz 
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KONECKI : „Harccselekmények észa
kon 1941-ben, a szovjet—német hábo
rú idején". (121—173. o.) A szovjet 
északi harcok jellemző vonása a szá
razföldi, tengeri és légierők nagy
fokú együttműködése volt, igen nehéz 
terep- és klímaviszonyok között. A 
német támadó erők viszont sehol sem 
éritek el ilyen aránytalanul kis ered
ményeket a bevetett erőkhöz képest. 
Három szakaszra tagolja a sarkkörön 
túli háborút, jelen cikk az első sza
kasszal: a német agresszió előkészíté
sével és az 1941-ben lezajlott száraz
földi hadműveletekkel foglalkozik. — 
Marian PORWIT: „A »Narew« had
seregcsoport és Kowalski tábornok 
hadműveleti csoportjának hadműve
letei 1939. szeptember 9—13. között." 
(174—202. o.) Ismerteti az 1939. szep
tember 9-re kialakult helyzetet a Var
sótól északkeletre eső területeken. A 
Narew és Bug folyó közti szakaszon 
védekező „Narew" Középső Hadsereg
csoportot és a Kowalski tábornok ál
tal vezetett Hadműveleti Csoportot a 
bekerítés veszélye fenyegette. Kowal
ski a Bug déli partján szervezte a vé
delmet, így akarván megállítani az 
ellenség Varsó felé irányuló felvo
nulását. A Narew alsó vidékének át
engedése azt eredményezte, hogy a 
németek könnyűszerrel átkeltek a Bug 
déli partjára, 'bekerítve ezzel Kowal
ski csoportját, melynek nem maradt 
más választása, mint áttörni az előre
nyomuló német éken keresztül. — 
Czeslaw P O D G O R S K I : „A fasiszta 
tömb és a megszállt országok a sztá
lingrádi vereség után". (203—230. o.) 
Bevezetésként ismerteti az 1942 nya
ráig kialakult helyzetet és erőviszo
nyokat, majd röviden beszámol a sztá
lingrádi csata lefolyásáról, részletez
ve a veszteségeket. A sztálingrádi ka
tasztrófa után a hitleri hadvezetőség 
már nem volt képes tovább titkolni 
a nép előtt a keleti fronton kialakult 
nehéz helyzetet. A hitleri propaganda 
az „emberiség és az európai kultúra" 
védelme jegyében, totális mozgósítást 
és szövetségeseitől - nagyobb erőkifej
tést követelt. Németország azonban 
még tömeges behívások segítségével 
sem tudta pótolni elszenvedett veszte
ségeit. A sztálingrádi vereség hatásá
ra a szövetséges országokban válság 
jelei mutatkoztak. Ez főleg azokban 
az országokban éreztette hatását, ame
lyeknek csapatait szétverték a sztálin

grádi arcovonalon (Olaszország, Ma
gyarország, Románia). A szerző ismer
teti az Olaszországban 1943 tavaszán 
kialakult belpolitikai helyzetet, az or
szágon végigvonuló sztrájkhullámot. 
Beszámol Románia helyzetéről, a ro
mán kormánynak az angolszász ha
talmak felé megkísérelt kapcsolatfel
vételéről. Magyarország 1943 tavaszi 
helyzete kapcsán ismerteti a 2. ma
gyar hadsereg doni vereségét, s an
nak kihatását a magyar nép hangu
latára, majd pedig a magyar kor
mány nyugati kapcsolatfelvételi kí
sérleteire. Végeredményként megálla
pítja, a németek sztálingrádi veresé
gének katonai, gazdasági és külpoliti
kai következményei rendkívül nagy 
hatással voltak a háború további sor
sára. — Franciszek SKIBINSKI: „Mű
vészet vagy tudomány?" (300—312. o.) 
Felteszi a kérdést: vajon a hadvise
léssel kapcsolatos fogalomkör a mű
vészetek vagy pedig a tudományok te
rületéhez tartozik? A szerző a kérdés 
eldöntésére vitát indítványoz. Személy 
szerint a „hadtudomány" kifejezésnek 
biztosít elsőbbséget, melynek aláren
deli a „hadművészet" fogalmát, a ha
dászat ; hadműveleti—művészet és 
harcászat részterületekkel. Javaslatot 
tesz az egyértelmű terminológia ki
alakítására. — A számot eseménykró
nika és gazdag második világháborús 
bibliográfia egészíti ki. (Windisch Ala-
dárné) 

MILITÄRGESCHICHTE (Német De
mokratikus Köztársaság) 1973. 2. és 
3. sz. — Heinz HELMERT—Hans-
jürgen USCZEK: „Európai forradalom 
és a nép fegyveres harca 1848—49-
ben" (2. sz. 133—147. o.) 1848 tava
szán a feudalizmus Európa-szerte vál
ságba került. A forradalmak hajtóere
je a dolgozó tömegek voltak, vezető
jük a kiegyezésre hajlamos burzsoá
zia. A forradalmak közös célkitűzése: 
a demokratikus haladásért, nemzeti 
egységért és függetlenségért vívott 
küzdelem nemcsak az egyes orszá
gokon belül teremtett egységfrontot az 
idegen vagy belső haladást gátló erők
kel szemben, hanem a népek össze
fogását, közös fellépését is elősegí
tette. A forradalom kiindulópontja 
Olaszország volt, ahol a burzsoázia 
kormányváltozással megelégedve ki
egyezett, a hatalom a nagyburzsoázia 
kezébe került. Az európai forradalom 
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kulminációs központja azonban Fran
ciaország volt. A felfegyverzett nép 
barrikádokon, utcai harcokban, geril
lacsapatokban harcolt. A 48-as forra
dalom sok tapasztalattal gazdagította 
a hadművészetet, a gerillaharcászat, 
hadseregfelállítás, fegyelem, reguláris 
erők szerepe stb. terén. A burzsoázia 
árulása azt mutatta, hogy az egyet
len következetesen forradalmi osztály 
a proletariátus. — N. N. ASZOVCEV: 
„Lenin és a Vörös Hadsereg felépí
tése" (2. sz. 148—159. p.) Lenin had-

, seregépítési munkáiban társadalompo
litikai, szervezési és 'kiképzés-nevelési 
kérdésekkel foglalkozik. A hadsereg 

. társadalompolitikai oldalának legfon
tosabb szempontjai: a párt vezető sze
repének biztosítása a vezetésben, a 
hadsereg osztály jellege, egysége, a 
nemzetiségek egyenjogúsága,, proletár 
internacionalizmus. A hadseregszerve
zés a hadászati helyzettől függ, egyik 
legfontosabb szempont a haderőne
mek helyes arányának kialakítása. El
engedhetetlen az öntudaton alapuló 
szilárd katonai fegyelem. — A Szabad 
Németország Nemzeti Bizottság meg
alakulásának 30. évfordulóján három 
tanulmány emlékezik meg a német 
antifasiszták fegyveres harcáról. Heinz 
KESSLER: „A Szabad Németország 
Nemzeti Bizottságának hagyományai a 
Nemzeti Népihadseregben" (3. sz. 148— 
159. o.) Az antifasiszta ellenállás első 
tudatos jelei már 1935-ben megfigyel
hetők, a csúcspontját azonban 1943. 
július 12—13-án érte el, amikor 
Kurszk közelében megalakul a Sza
bad Németország Nemzeti Bizottsága. 
A fasiszták súlyos veresége után a 
német katonák százai jelentkeztek 
partizániskolákba, fegyveres ellenálló 
harcra. Jelentős részük a demokra
tikus Németország megteremtéséért 
folytatott küzdelemben életét vesztet
te. A forradalmi hagyomány ma for
radalmi cselekvéssé vált. — Karlheinz 
PECH: „Szabad Németországért! Né
met antifasiszták a francia ellenállási 
mozgalomban'' (3. sz. 297—311. o.) 
1943 szepítemb erében alakult meg a 
Szabad Németország Nemzeti Bizott
sága Franciaországban. Tagjai — volt 
katonák, emigránsok — elsősorban 
felvilágosító tevékenységet folytattak, 
vasúti hidakat robbantottak, náci bű
nösöket végeztek ki, fegyvereket, lő
szert zsákmányoltak, információs szol
gálatot láttak el. A fegyveres harcok 

során sokan hősi halált haltak. — 
Willy WOLF: „A Zindel-osoport har
ca. A Szabad Németország Nemzeti 
Bizottsága tevékenysége Kurlandban" 
(3. sz. 322—333. o.) A közölt dokumen
tumok arról számolnak ibe, hogy a 
csoport tagjai milyen módon igyekez
tek a bekerített német katonák életét 
a biztos pusztulástól [megmenteni. Fel
világosító munkát végeztek, összeköt
tetést szervezték a szovjet egységekkel 
és átállásra szólították fel a bekerítet
teket. A csoport minden tagja életét 
vesztette. — Raimund WAGNER: „A 
Wehrmacht-vezetés és a négyéves terv-
politika a második világháború kirob
bantása előtt" (2. sz. 180—188. o.) A 
szerző a nyugaton megjelent hadtörté
neti művek megállapításait bírálja, do
kumentumokkal támasztja alá érveit. 
Bebizonyítja a monopolburzsoázia és a 
katonai vezetés összefonódottságát, az 
„egyedül vétkes" elvet megcáfolja. A 
nyugati hadtörténészek elterelik a fi
gyelmet arról, hogy ma is szoros a 
kapcsolat a monopoÖJburzsoázia és a ka
tonai vezetés között. — Wolfgang 
WÜNSCHE: „Kurszk 1943. A «Citadel
la» hadművelet". (3. sz. 272—283. o.) A 
katonai és politikai kudarcok után, 
az ember- és nyersanyagtartalékok ki
merülésével a fasiszta hadvezetés lát
ványos katonai győzelmet szeretett 
volna felmutatni 1943-ban. A „Cita
della" hadművelet célja a szovjet Köz
ponti és Voronyezsi Front főerőinek 
bekerítése és megsemmisítése volt. A 
hadosztályok feltöltetlensége és lassú 
koncentrációja miatt a támadás idő
pontját többször is módosították. A 
július 5-én induló német támadás a 
többszörös szovjet túlerő miatt sehol 
sem tudta áttörni a front védelmét. — 
Albrecht CHARISIUS—Gerhard FÖR
STER: „A fasiszta katonai vezetőknek 
a leendő német haderőre vonatkozó 
végkövetkeztetései 1945-ben" (2. sz, 
189—201. o.) R. Gehlen fasiszta tábor
nok 1945 szeptemberében összefoglalta 
a leendő német hadsereg vezetésére 
vonatkozó nézeteit. Célja egyrészt az 
volt, hogy a fasiszta vezérkart fel
mentse a háború felelőssége alól, más
részt, hogy az új fasiszta tömeghad
sereg alapját lerakja. Szempontjai: a 
katonai és állami vezetés együttmű
ködése, ütőképes hadsereg vezetése, 
hierarchia a tömeghadseregben, veze
tés az egyes fegyvernemeknél. Sok el
képzelése megvalósult a Bundeswehr-
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ben. — Tibor DOBIAS: „A NATO 
szerepe a nyugat-európai imperializ
mus osztályuralmának biztosításában. 
Szempontok a hadtörténeti kutatás
hoz" (3. sz. 334—339. o.) A NATO 
történetének csak egyes fejezetei sze
repelnek az eddigi feldolgozásokban, 
a hadtörténeti kutatásban még sok 
nyitott kérdéssel találkozunk. A fel
dolgozások szempontjai lehetnének: 1. 
Az imperialista rendszer labilitása, az 
osztályellentétek felerősödése, politikai 
integráció a NATO országokban. 2. A 
nemzeti erők és polgári védelmi csa
patok szerepe a NATO-stratégiában. 3. 
A nemzeti erők bevetésének kérdései, 
a NATO-főerők bevetésének szem
pontjai belső konfliktus esetében az 
50-es, 60-as és 70-es években; az össz-
védelem elméleti koncepciója. 4. NA-
TO-rendszabályok a tagországok had
erőinek bevetésére az imperialista 
rendszer védelmében. A felvetett kér
désekre történészek, hadtörténészek és 
közgazdászok közös munkája adhatja 
meg a helyes választ. — Karl NUSS: 

„A Sport és Technika Társaság fel
adatai 1952—61 között" (2. sz. 160— 
171. o.) A Sport és Technika Társaság 
az NDK fegyveres védelmének fontos 
kiegészítő része, 1952-foen alakult. Tag
létszáma 460 ezer fő volt. 1955-től 
kezdődően a katonai előképzés fontos 
iskolája, technikai készségeket alakít 
ki, fejleszti a testi erőt és állóképes
séget. A helső karhatalom fegyveres 
támasza a szocialista vivmányok vé
delmében. — Jaroslav FROCHÁZKA: 
„A Csehszlovák Néphadsereg felállítá
sa" (3. sz. 283—297. o.) Az 1941. július 
18-án Londonban aláírt szovjet—cseh
szlovák szerződés értelmében Cseh
szlovákia a hitlerellenes koalíció teljes 
értékű tagja lett. A katonai szerző
désben vállalt egységek felállításuk 
után a szovjet katonai főparancsnok
ság irányításával kerülhettek bevetés
re. Az I. csehszlovák hadtest 1944. ok
tóber 6-án lépte át a határt, attól 
kezdve fegyveresen bekapcsolódott az 
ország felszabadításába. Ezek a cseh
szlovák egységek képezték az új nép
hadsereg magvát. (Rákóczi Katalin) 


