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A folyóirat legjelentősebb tanulmá
nyai, érthető módon, a harminc évvel 
ezelőtt lezajlott, döntő jelentőségű had
műveletekkel foglalkoznak. Ezek közül, 
az időrendhez igazodva, elsőként V. 
Csernyajev: „A csapatok hadműveleti 
álcázása a belorussziai hadművelet ide
jén" (8. sz. 11—21. o.) c. tanulmányát 
említjük meg. 

1944 nyarán az 1. Balti, valamiint a 
3., 2. és 1. Belorusz Front csapatati a 
rendkívül erős „Közép" hadseregcso
port ellen folytatták a harcot. A had
seregcsoportban 63 hadosztály volt, 
köztük 5 páncélos és gépesített. A né
met csapatok létszáma Belorussziában 
meghaladta az 1,2 millió embert, akik
nek 9500 löveg és aknavető, 900 pán
célos és rohamlöveg és kb. 1350 harci 
repülőgép állt rendelkezésére. 

A Főhadiszállás terve az volt, hogy 
a négy front erőivel egyidejűleg több 
irányban át kell törni az ellenség vé
delmét, előbb be kell keríteni és meg 
kell semmisíteni a szárnyakon levő 
csapatokat Vityebszk és Bobrujszk kör
zetében, majd verességet kell mérni az 
alapvető erőkre, be kell keríteni őket 
Minszk körzetében, majd folytatni a 
támadást a nyugati hadszíntér felé. 

A frontok csapataihoz oda kellett 
szállítani 400 ezer tonna hadianyagot, 
300 ezer tonna üzemanyagot, 500 ezer 
tonna élelmiszert és taikarmányt. A 
nyugati körzetekben összpontosítani 
kellett 5 összfegyvernemi hadsereget, 
2 harckocsi- és 1 repülő hadsereget — 
az 1. lengyel hadsereget. A Főhadiszál
lás a saját tartalékaiból átadott a 
frontoknak 5 harckocsi-, 2 gépesített 
és 4 lovashadtestet, tucatnyi — kü
lönböző fegyvernemekhez tartozó — 
ezredet és dandárt, áthelyezett 11 re
pülőhadtestet. 

Ezekkel együtt a négy fronton 1 430 
ezer embert összpontosítottak, több 
mint 31 ezer löveget és aknavetőt, 5200 
harckocsit és önjáró löveget, kb. 5000 
harci repülőgépet. 

Ennek a hatalmas erőnek az össz
pontosítására és a támadás előkészí
tésének idejére a legszigorúbb álcá
zást rendeltek el. 

A csapatok mozgatását, a technikai 
eszközök átszállítását csak éjszaka le

hetett végezni, az idevonatkozó elő
írások pontos betartásával. Nappal 
csak abban az esetben lehetett mozog
ni, ha az idő repülésre teljesen alkal
matlan volt, és csakis a földi megfi
gyelés hatósugarán kívül. 

Az újonnan érkezett alakulatoknak 
szigorúan megtiltották a földi felderí
tést és a csoportosan végzett terepjá
rást. 

Az aktív tevékenység tervezett sza
kaszain aktív védelmi munkákat kel
lett folytatni, ál-aknamezőket kellett 
telepíteni. 

Elrendelték a teljes rádiózási tilal
mat. A beérkezett alakulatok számára 
betiltották a tájékozódó repüléseket is. 
Csak a vezérgépek szállhattak fel, az 
ellenség fölé csak annyira repülhettek 
be, hogy sérülés esetén is a saját vo
nalak mögé tudjanak kerülni. 

Megtiltottak az előkészületekkel kap
csolatos írásos érintkezést, a legszük
ségesebb dokumentumok tartalmával 
csak az elkerülhetetlenül fontos sze
mélyek ismerkedhettek meg. Telefonon 
nem volt szabad beszélni az előkészü
letekről, ezt szigorúan ellenőrizték a 
kapcsoló állomásokon. A katonai sajtó 
csak védelmi harcokról cikkezett. Az 
álcázás betartására állandó légi ellen
őrzést vezettek be, amelynek eredmé
nyét minden nap 22 órakor jelenteni 
kellett a Vezérkarnak. 

A fasiszta hadvezetés félrevezetése 
céljából a Leningrádi és a Karéliai 
Front a Vezérkarral együtt kidolgozta 
egy elterelő hadművelet tervét. A be
lorussziai hadművelet teljes tervét 
csak a főparancsnok, helyettese, a ve
zérkar főnöke és annak helyettese is
merte. A frontok hadműveleti terveit 
két-három ember dolgozta ki, rendsze
rint csak kézzel írva. 

1944. június 20-a és 23-a között a 
frontok megerősített század- és zászló
aljnyi erőkkel harcfelderítést végez
tek. A támadás időpontját sikerült ti
tokban tartani. A frontok katonai ta
nácsai csak a támadás kezdete előtt 
néhány órával fordultak a csapatokhoz 
olyan felhívással, hogy mérjenek dön
tő csapást az ellenségre és szabadítsák 
fel Belorussziát. A továbbiakban a 
szerző részletesen ismerteti az álcázás 
megvalósításának részkérdéseit. 

A fentebb ismertetett események 
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folytatásával foglalkozik N. Medve-
gyev: „A Baltikum felszabadítása" (9. 
sz. 11—22. o.) c. írása. A Baltikum 
felszabadítása a belorussziai hadmű
velet keretében kezdődött. 1944. július 
4-én az 1. Balti és a 3. Belorusz Front 
csapatai Lettország területére léptek. 
Július 13-án felszabadították Vilniuszt. 
Július 10-én támadást indított a 2. 
Balti, néhány nappal később pedig a 
3. Balti Front. Július 26-án a Lenin
grádi Front 2. csapásmérő hadserege 
elfoglalta Narvát. Augusztus végére az 
említett frontok elérték a Narva folyó 
nyugati partját. A következő hadászati 
feladat a Baltikum felszabadítása volt. 

A hadművelet kezdetekor a Finn-
öböltől a Nyemanig terjedő kb. 1000 
km-es arcvonalon az „Észak" hadse
regcsoport védekezett a „Narva" had
műveleti csoport keretében, valamint 
a „Közép" hadseregcsoport több had
serege. Az ellenségnek itt összesen 56 
hadosztálya volt (köztük 5 páncélos-
és gépesített hadosztály), valamint 3 
gépesített dandárja. Ez több mint 700 
ezer embert, 1216 páncélost és roham
löveget, kb. 7 ezer löveget és akna
vetőt, 400 repülőgépet jelentett. 

Az ellenség baltikumi erőinek szét
zúzására kijelölt szovjet frontok (a 
Leningrádi, az 1., 2. és 3. Balti Front) 
900 ezer emberrel, 17 483 löveggel és 
aknavetővel, 3081 harckocsival és ön
járó löveggel, 2643 repülőgéppel ren
delkeztek. 

A Baltikum felszabadítása két sza
kaszban történt. Az első szakaszban 
(szeptember 14—27.) felszabadították 
Észtország belső részét. Nem sikerült 
azonban bekeríteni az ellenség rigai 
csoportosulását. A második szakaszban 
(szeptember 28—október 22.) a fő sze
repet az 1. Balti Front kapta. Hat nap 
alatt a front átcsoportosított 80—240 
km-nyire kb. félmillió embert, 9300 
löveget, 1340 harckocsit és a rigai 
irány helyett Memel fellé indított tá
madást azzal a céllal, hogy a balti 
csapatokat elvágja a kelet-poroszor
szágiaktól. Október 10-én a front csa
patai Memeltől északra és délre elér
ték a tengerpartot. 

Szeptember 29-e és november 24-e 
között a Leningrádi Front csapatai a 
Balti Flotta közreműködésével elfog
lalták a Moonsund szigeteket. 

A hadművelet eredményeként a 
szovjet csapatok felszabadították csak
nem az egész Baltikumot, Lettország 

és Litvánia egy kis részének kivételé
vel. Több mint 30 német hadosztályt 
beszorítottak a Tukumsz és Libava kö
zötti félszigetre, ahol azok a háború 
végén adták meg magukat. 

A Baltikum felszabadításáért hősies 
harcot vívtak az észt, lett és litván 
hadosztályok és hadtestek is. Nagy se
gítséget nyújtottak a partizánok is. 
Lettországban például kb. 20 ezer par
tizán harcolt. Kisiklattak 350 katonai 
szerelvényt, megsemmisítettek 87 pán
célost, megsemmisítettek vagy megse
besítettek 45 ezer német katonát. 

A szovjet hadsereg 1945. január 
28-án szabadította fel Memelt és ezzel 
befejezte Litvánia felszabadítását. Lett
ország egész területének megtisztítása 
1945 májusában fejeződött be. 

Az említettekkel csaknem egyidejű
leg, de délebbre történt eseményeket 
ismertet M. Traktujev: „A rava—russz-
kajai és lvovi irányban" (7. sz. 24— 
29. o.) c. cikke. A Ivov—sandomierzi 
támadó hadműveletet az 1. Ukrán 
Front 1944. július 13-a és augusztus 
29-e között hajtotta végre, együttmű
ködve a távolsági bombázókkal és a 
partizánokkal. A Legfelsőbb Főpa
rancsnokság Főhadiszállásának 1944 
nyarára vonatkozó tervei szerint az 1. 
Ukrán Frontnak az 1. Belorusz Front 
balszárnyával együttműködve szét kel
lett zúznia az ellenség „Észak Ukraj
na" nevű erős hadseregcsoportját. 

A frontot, amelynek parancsnoka 
Konyev marsall volt, a Főhadiszállás 
a saját tartalékaiból megerősítette. Ez 
lehetővé tette, hogy két erős csapás
mérő csoportot hozzanak létre. Az 
egyik a jobbszárnyon támadt Szakai, 
Rava-Russzkaja, Jaroszlavl, a másik 
a lvovi irányban. 

A front csapatai 440 km széles arc
vonalon, két lépcsőben helyezkedtek el. 
A védelem áttörésére nagy tüzérségi 
összpontosítást hoztak létre, 236—255 
löveget és aknavetőt az arcvonal egy 
km-ére. 1 óra 40 percre tervezték a 
tüzérségi előkészítést, valamint a gya
logság és a harckocsik támadásának 
támogatását tűzhengerrel, 1,5—2 km 
mélységig; egy hadsereg esetében 
ugyanezt kétszeres tűzhengerrel, a na
gyobb mélységekben pedig áthelyezen
dő összpontosított tűzzel. A rava— 
russzkajai irányt 1200, a lvovit 1400 re
pülőgép támogatta. 

A hadművelet két nagy szakaszra 
oszlik. Az elsőben, amely 1944. július 
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13-tol 27-ig tartott, az 1. Ukrán Front 
csapatai áttörték az ellenség védelmét, 
bekerítették és megsemmisítették a 
brodi, a lvovi és a rava—russzkajai 
csoportokat, felszabadították Lvovot, 
Rava—Russzkaját, Przemyslt, Szta-
nyiszlavot. Az 1. Belorusz Fronttal 
együttműködve csaknem teljesen fel
szabadították Ukrajna nyugati terüle
teit és elkezdték az ellenség kiűzését 
Lengyelország területéről. 

A második szakaszban (július 28— 
augusztus 29.) a front csapatai, az el
lenséget üldözve, menetből átkeltek a 
Visztulán és Sandomierz körzetében 
kb. 75 km széles és 50 km mély híd
főt foglaltak el. A Főhadiszállás július 
28-án adott parancsot a Sandomierz 
körzetében történő átkelésre. Ehhez a 
front alapvető erőinek nagy részét át 
kellett irányítani a lvov—przemysli 
irányból a sandomiérzi irányba. Az át
kelés és a hídfő elfoglalása július 29-e 
és augusztus 5-e között megtörtént. 
Megemlítendő, hogy jó volt az átke
lés technikai biztosítása. Augusztus 
2-án Baranów térségében 12 km-es 
szakaszon már 9 db 30—50 tonna, 9 
db 9—16 tonna, 6 db 3—5 tonna te
herbírású komp működött. A továb
biakban a technikai alakulatok nagy 
munkát végeztek a hidak építése te
rén. 

A lvov—sandomiérzi hadműveletnek 
komoly katonapolitikai és hadászati 
jelentősége volt. Befejeződött Ukrajna 
felszabadítása. Az 1. Ukrán és az 1. 
Belorusz Front csapatai felszabadítot
ták a Visztulától keletre eső lengyel 
területeket, amelyek Lengyelország 25 
százalékát jelentették, 5,5 millió la
kossal. 

Súlyos vereséget mértek az „Észak— 
Ukrajna" hadseregcsoportra. A harcok
ba bevont 56 hadosztály (köztük tíz 
páncélos és gépesített) közül 8 telje
sen megsemmisült, 32 pedig elvesztette 
személyi állományának 50—70 száza
lékát. 

Fontos eseménysorozatról ad össze
foglaló áttekintést „A délen aratott 
győzelem" (8. sz. 3—10. o.) c. szerkesz
tőségi cikk. 

Az események 1944 augusztusában 
és szeptemberében zajlottak le. A 
szovjet csapatok szétzúzták a „Dél— 
Ukrajna" hadseregcsoportot és benyo
multak a Balkán félszigetre. Az első 
időszakban (augusztus 20—28.) a szov
jet csapatok a Fekete-tengeri Flottá

val és a Dunai Flottillával együtt vég
rehajtották a iasi—kisinyovi hadműve
letet. A németek minden áron igye
kezték megtartani a Moldvai Szovjet 
Köztársaságot, valamint Romániát és 
Bulgáriát. A 2. és 3. Ukrán Front előtt 
mélyen tagolt védelmet építettek ki. 
A frontokkal szemben álló „Dél—Uk
rajna" hadseregcsoportban a következő 
erők voltak: 47 hadosztály (25 német 
és 22 román) és 5 dandár, 7618 löveg, 
404 páncélos, 810 harci repülőgép. 

A 2. és 3. Ukrán Front a következő 
erőkkel rendelkezett: 90 hadosztály, 
6 harakocsi- és gépesített hadtest, nagy 
mennyiségű tüzérségi, technikai és 
más speciális alakulat. A frontoknak 
16 ezer lövege és aknavetője volt, nem 
számítva a légvédelmi tüzérséget. 
Volt ezenkívül 1870 harckocsijuk és 
önjáró lövegük, kb. 2200 repülőgépük. 
A csapatok összlétszáma meghaladta a 
900 ezer embert. 

A támadás erős tüzérségi és légi 
előkészítés után augusztus 20-án in
dult. Mindkét front áttörte a védel
met, 21-én elfoglalták Iasit, 23-án be
zárult a gyűrű 18 német hadosztály 
körül. A tengerhez szorított gyűrűben 
volt a 3. román hadsereg. 24-én a 
szovjet csapatok elfoglalták a Moldvai 
SzSzK fővárosát, Kisinyovot. Ezek
nek a győzelmeknek eredményeként 
augusztus 23-án felkelés tört ki Buka
restben, 24-én Románia kilépett a há
borúból és 25-én hadat üzent Német
országnak. A frontok egyidejűleg a 
bukaresti és izmaiili irányban fejlesz
tették ki a sikert. 28-án elfoglalták 
Brailát, 29-én pedig a flottával közö
sen Constantát. 

Augusztus 20-a és 29-e között tehát 
a szovjet csapatok súlyos csapást mér
tek a „Dél—Ukrajna" hadseregcso
portra. A hadműveletekben az ellenség 
több mint 250 ezer embert vesztett. A 
szovjet hadsereg előtt megnyílt az út 
Romániába és Bulgáriába. A iasi— 
kisinyovi hadművelet egyike azoknak 
a nem nagy számú hadműveleteknek, 
amelyekben a győzelmet viszonylag kis 
áldozatok árán sikerült kivívni. A két 
front összesen 12,5 ezer embert vesz
tett, míg az ellenség 18 hadosztályt. 
A szovjet csapatok 208 600 katonát és 
tisztet ejtettek foglyul. 

A támadás tovább folytatódott. 
Augusztus 30-án elfoglalták Ploestit, 
31-én pedig bevonultak Bukarestbe. 
Szeptember l-e és 3-a között befejező-



dött a kislnyovi csoport maradványai
nak felszámolása. A 2. Ukrán Front 
csapatai átkeltek a Kárpátokon és 
szeptember 27-én elérték a román— 
magyar és a román—jugoszláv határt. 
A 3. Ukrán Front már szeptember 
3-án elérte a román—bolgár határt. 

Románia teljes felszabadítása a szov
jet hadseregnek igen nagy áldozatok
ba került. Elesett vagy megsebesült 
218 209 ember, elpusztult 2083 löveg és 
aknavető, 2249 harckocsi és önjáró lö
veg, 528 repülőgép. 

A Szovjetunió szeptember 5-én ha
dat üzent Bulgáriának. Bulgáriában 
már 1944 nyarán 11 partizánbrigád és 
37 csoport működött, 18 300 harcossal. 
A szovjet csapatok szeptember 8-án 
lépték át a román—bolgár határt. A 
hadsereg nem tanúsított semmiféle el
lenállást, a lakosság a szovjet katoná
kat mindenütt virággal fogadta. Szep
tember 9-én kitört a kommunista párt 
vezette fegyveres felkelés, amely meg
döntötte a fasiszta rendszert. Szeptem
ber 16-án a szovjet csapatok bevonul
tak Szófiába. 

Ezzel kedvező feltételek alakultak ki 
az egész déli német hadászati szárny 
átkarolásához. A szovjet hadsereg szá
mára megnyílt az út Magyarországra, 
segítséget lehetett nyújtani Jugoszlá
viának és Csehszlovákiának, kedvező 
feltételek alakultaik ki a hitleristák el
leni harc kibontakoztatásához Albániá
ban és Görögországban. 

Rendkívül érdekes adatokat közöl 
T. Konecki: „A Népi Lengyel Hadse
reg a háború utáni években" (7. sz. 
61—68. o.) c. tanulmánya. Az 1944. jú
lius 21-én kiadott rendelet szerint lét
rejött az egységes Lengyel Hadsereg. 
Az említett rendelet egybeolvasztotta 
az 1. Lengyel Hadsereget, amelyet a 
Lengyel Hazafiak Szövetségének kéré
sére 1944 tavaszán hoztak létre a 
Szovjetunió területén, valamint a meg
szállt Lengyelországban harcoló par
tizán Népi Hadsereget. 

Ez az egyesített hadsereg a Szovjet
unió segítségének eredményeképpen 
kezdettől fogva jól felszerelt, techni
kailag jól ellátott volt. A háború vé
géig a Szovjetuniótól 430 ezer lövész
fegyvert, több mint 8700 löveget, kb. 
12 ezer gépkocsit és páncélozott gép
kocsit, valamint nagy mennyiségű más 
felszerelést, élelmiszert kapott. A szov
jet kormány kérésére a Lengyel Had

seregbe ezrével irányították a főként 
lengyel származású tiszteket. 

Az ország felszabadulása után a bé
kés életre való áttérés összekapcsoló
dott az illegalitásba vonult reakció el
len folytatott össznépi harccal. Ennek 
a harcnak rendkívül nagy volt a je
lentősége a béke, a biztonság megte
remtése, a háborús károk és rombo
lások helyrehozásához szükséges fel
tételek biztosítása szempontjából. A 
londoni irányzathoz tartozó szervezetek 
és ezek illegális fegyveres csoportjai 
mintegy 50 ezer taggal rendelkeztek. 
1945-ben kb. 7 ezer fegyveres táma
dást hajtottak végre. 1945 júniusától 
1946 júniusáig a hadsereg alakulatai 
43 ellenforradalmi bandát zúztak szét. 
A demokratikus erőknek a választáso
kon aratott győzelme és az 1947 feb
ruárjában meghirdetett amnesztia után 
megkezdődött a reakciós tábor szét
hullása. 1947 áprilisáig az illegális 
szervezetek 41 726 tagja tette le önként 
a f egyvert^—és--az év végére véglege
sen szétverték a Lengyelország dél
keleti részén tevékenykedő bandákat. 

A gazdasági élet megindítása szem
pontjából igen jelentős volt az ország 
területének 80 százalékát kitevő me
zőgazdasági terület aknátlanítása. Ezt 
lengyel és szovjet műszaki alakulatok 
végezték. 1948-ra több mint 14,5 mil
lió aknát és kb. 38,5 millió különböző 
lőszert hatástalanítottak. A műszaki 
alakulatok ezzel egyidejűleg 100 nagy 
hidat építettek, 1000 km utat állítottak 
helyre. 

A békés életre való áttéréssel vég
rehajtották a hadsereg létszámcsök
kentését és a szervezet újjáalakítását 
is. A fegyveres erők magukba foglal
ták a szárazföldi csapatokat, a flottát 
és a légierőket. Létrehozták az egysé
ges parancsnokságot, a felszerelés és 
ellátás központi szerveit. A flotta szer
vezése éppen csak hogy elkezdődött. 
Alapját az a 23 hajó képezte, amelyet 
a Szovjetunió adott át, valamint az 
1939-ben Svédországban internált és 
most visszaadott 3 tengeralattjáró, egy 
tankhajó és négy Németországból visz-
szakapott aknaszedő. A hajók legény
ségének egy részét szovjet tisztek és 
matrózok alkották. Ez volt a helyzet a 
légierőknél is. 

A haderőcsökkentés lehetővé tette a 
szovjet tisztek többségének hazarende
lését, A hadsereg 42 ezer tisztjének 
kb. egyharmada volt szovjet. 
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A továbbiialkban a szerző rövid át
tekintést ad a proletárdiktatúra had
seregének, e hadsereg intézményeinek, 
oktatási rendszerének kiépítéséről is. 

(Lengyel István) 

Vojnoistorijski Glasnik (Jugoszlávia), 
1973. 2—3. sz. 

Fabijan Trgo: „A nemzeti felszaba
dító harc fő jellegzetességei Dalmáciá
ban 1943-ban". (9—21. o.) A szerző 
sorra veszi a dalmáciai felszabadító 
harc fejlődésének fő jellegzetességeit 
1943-ban. Ez a harc Horvátország és 
minden jugoszláv nép nemzeti felsza
badító harcának a része volt. 

A Dalmácia területén folytatott nem
zeti felszabadító harc 1943 kezdetéig 
tartó első szakaszának eredményeit 
összegezve a szerző áttér az 1943. év 
első fele katonai és politikai ese
ményeinek a tárgyalására. Ebben az 
időszakban az egyesült ellenség (olasz 
megszállók, usztasák és csetnikek) nem 
tudta megállítani a felszabadító moz
galom terjedését, annak ellenére, hogy 
a mozgalomnak nagy nehézségeket kel
lett legyőzni a megszállók offenzívája 
(„Weiss" hadművelet) és a partizán
egységek fő erejének — a 9. dalmáciai 
hadosztálynak — Dalmáciából való ki
vonása miatt. A kedvezőtlen körülmé
nyek ellenére új pariizánegységek ala
kultak és a Nemzeti Felszabadító Bi
zottság a nép áltai elismert egyetlen 
erő volt. 

A cikk elsősorban az 1943 nyarán és 
őszén lezajlott eseményeket tárgyalja, 
amikor a nemzeti felszabadító harc 
Dalmáciában a legnagyobb sikereket 
érte el. Ebben az időben — amikor a 
fasiszta Olaszország kapitulált — fel
szabadult Dalmácia legnagyobb része 
és a szigetek, valamint Split városa. 
Megalakult a 8. hadosztály és a Nem
zeti Felszabadító Hadsereg haditengeré
szete. 

A dalmáciai felszabadító háborút 
széles összefüggéseiben, az európai 
hadszíntereknek a Balkánhoz való kö
zeledésével kapcsolatban vizsgálja a 
szerző. A mozgalom egyre nagyobb te
rületet igyekezett felszabadítani, ugyan
akkor a német főparancsnokság Dal
mácia elfoglalásával az ún, „Európai 
erőd" hézagait szerette volna betömni. 
A felszabadítók ellenálltak a német tá
madásnak és közvetlen kapcsolatot lé

tesítettek az olaszországi angol—ame
rikai erőkkel. 

Mišo Lekovič: „Montenegro a Jugo
szláv Nemzeti Felszabadító Hadsereg 
Legfőbb Parancsnokságának terveiben, 
1943-ban" (25—43. o.) Montenegró
nak jelentős szerepe volt a legerősebb 
ellenforradalmi csoport, a csetnikek 
felszámolásában és a jugoszláv felsza
badító mozgalom vezetőinek stratégiai 
terveiben 1943 elején. 

A cikk kifejti a Jugoszláv Kommu
nista Párt Központi Vezetőségének és 
Főparancsnokságának katonai és poli
tikai érdekességű szempontjait. A mon
tenegrói helyzet azt igazolta, hogy a 
válság legyőzhető. 

A kérdés világosabb és komplex 
megértéséhez röviden összegezi a Köz
ponti Bizottság Montenegróra vonatko
zó magatartását és felmérését, annak 
helyzetét, pártszervezetének erejét, köz
vetlenül a háborút megelőző időszak
ban és az agresszió folyamán, vala
mint a felszabadító háború első hó
napjaiban. 

Kifejti, hogy Montenegrónak jelentős 
szerepe volt a Főparancsnokság és a 
Központi Bizottság terveiben a jól is
mert 1942. évi tavaszi eseményekig, 
melyek a felszabadító harc válságát 
váltották ki itt. A montenegrói viszo
nyok utáni érdeklődés a partizánerők 
visszavonulása, a Főparancsnokság és 
a Központi Bizottság Nyugat-Boszniába 
való távozása után sem csökkent, sőt, 
a terület fontossága miatt, 1943 tava
szára még nagyobb lett. 

Miroslav Stepančič: „A szlovéniai 
Nemzeti Felszabadító Hadsereg és a 
partizánosztagok (NOV és POJ) leg
főbb parancsnokságának szervezeti fej
lődése." (47—72. o.) 

A cikk a szlovéniai legfelső vezetés 
szervezeti fejlődését mutatja be 1942 
őszétől kezdve, a szlovéniai Nemzeti 
Felszabadító Hadsereg és a partizán 
osztagok erősödésével és növekedésé
vel párhuzamosan. Az egységek ope
ratív vezetése és így a Főparancsnok
ság szervezeti felépítése megváltozott 
a NOV és a POJ egységeinek erősö
désével, a szervezeti formákkal és a 
taktikai akciókkal együtt. 

A szerző áttekinti a vezérkari szol
gálatok fejlődését is 1942—43 forduló
jától az 1944 tavaszán történt kibőví
tett újjászervezésig; a vezérkari törzs
től kezdve a Legfelsőbb Parancsnokság 
minden szervéig. 
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Kosta Zrilič: „A katonai-területi ha
tóságok kialakulása és fejlődése a nem
zeti felszabadító háború kezdetétől a 
sutjesfcaá csatáig". (75—96. o.) A kato
nai-területi hatóságok a megszállók és 
a quislingek elleni fegyveres harc meg
indulásával párhuziamosian alakultak 
meg és fejlődtek. A felkelés kezdetén 
— ott, ahol még mem alakultak meg a 
népi hatalom új szervei — néhány helyi 
parancsnokság ellátta a Nemzeti Fel
szabadító Bizottság funkcióit is. Hatás
körük még túl is terjedt azon a telepü
lésen, melynek a nevét viselték. Egy-
egy helyi parancsnokság . hatásköre 
gyakran a katonai közösség egész fel
szabadított területén érvényesült. 

A Nemzeti Felszabadító Mozgalom 
növekedésével és továbbfejlesztésével 
kapcsolatban a Nemzeti Felszabadító 
Hadsereg és a Jugoszláv Partizánoszta
gok Főparancsnoksága 1942 áprilisában 
rendeletet adott ki a területi parancs
nokságok megalakításáról. Ez év szep
tember elején a Főparancsnokság újabb 
rendeletet hozott, amely továbbfejlesz
tette a katonai-területi hatóságok szer
vezetét és jogszabályok formájában ha
tározta meg céljukat. 1942 végén és 
1943 elején a Főparancsnokság további 
szabályokkal teljesen kiépítette a hát
országi katonai hatóságok szervezetét, 
a legalsóktól a Főparancsnokságig, 
amely a háború végéig fennállt. 

A katonai-területi hatóságok a népi 
hatalom szerveivel együtt látták el a 
Nemzeti Felsziaibadító Hadsereg és a 
partizánosztagok egységeit élelemmel, 
ruházattal és egyebekkel, ami a felsza
badított területen található és számukra 
szükséges volt. Ök végezték a partizán
egységek mozgósítását és utánpótlását 
személyi állomány, járművek, állatok és 
más felszerelés terén. Ök vezették a ka
tonai gazdálkodást, a fegyverjavító mű
helyeket és az ellátást. Megszervezték a 
híradást és amniak fenntartását, a sebe
sültek gondozását, a hírszerzést és ösz-
sízeköttetést a felszabadított területen, 
biztosították a lakosság és a köztulaj
don védelmét, valamint a nemzeti ható
ságok és a politikai szervezetek zavar
talan munkáját. 

A katonali-területi hatóságok nélkü
lözhetetlen kapcsolatot képeztek a had
sereg és a hátország között. A Nemzeti 
Felszabadító Mozgalom keretében igen 
nagy mértékben hozzájárultak az or
szág felszabadításáért és az új Jugosz
lávia kialakításáért folytatott harchoz. 

A folyóirat kettős számának értékét a 
fentieken kívül kisebb közlemények, 
így Sekula Joksimovic: „A Jugoszláv 
Nemzeti Felszabadító Hadsereg első 
hadosztályai és hadtestei" (169—183. o.); 
Enes Milak: „Hitler magatartása Ju
goszlávia iránt 1939 szeptemberétől 
1941. áprilisáig" (185—200. o.) ; Pero 
Morača: „Az 1941—1945. évi felszabadí
tó háború és forradalom jugoszláv tör
ténetírása" (201—210. o.); Milan Miladi-
novič: „Csaták a Puste folyó alsó vidé
kén 1942 márciusában" (211—230. o.), 
valamint könyvismertetések és bibliog
ráfiák is emelik. (Viniczai István) 

Wojskowy Przeglad Historyczny 
(Lengyelország), 1974. 2. sz. 

Zdzislaw Stapor: „A népi Lengyelor
szág és fegyveres erőinek harca a Har
madik Birodalom ellen" (24—55. o.) 

Lengyelország történelmére a máso
dik világháború alatt három alapvető 
tényező volt befolyással: a függetlenség 
elvesztése, a német megszállás, mely 
létében fenyegette a lengyel népet; az 
egész nemzet összefogása a független
ség visszaszerzéséért és a háború győz
tes befejezéséért; olyan politikai és tár
sadalmi, forradalmi változások bekö
vetkezése, melyek az egész nemzet ér
dekeinek megfeleltek. 

Az 1944—45. év legfontosabb esemé
nyeit három problémakörben vizsgálja: 
1. a független államiság létrejöttének és 
a politikai—társadalmi átalakulás kér
dése; 2. a Népi Lengyelországnak, mint 
az antihitlerista koalíció tagjának há
borús erőfeszítései; 3. a Lengyel Nép
hadsereg harca a nemzeti és társadalmi 
felszabadításáért, valamiint a háború 
győztes befejezéséért. 

A Lengyel Munkáspárt függetlenségi 
koncepciója és a Népi Lengyelország 
megalakulása új fejezetet nyitott az or
szág történetében. A Népi Lengyelor
szág és fegyveres erőinek létrejötte 
alapvetően megváltoztatták a háború 
folytatásának politikai és katonai fel
tételeit, hiszen 1944 második felétől 
Lengyelország már mint saiját területtel 
és fegyveres erőkkel rendelkező antihit
lerlista ország folytathatta a háborút, 
melynek győzelmes befejezéséhez nagy
ban hozzájárultak az újjászülető állam 
politikai, gazdasági erőfeszítései is 

Kazimierz Kaczmarek: „A Népi Len
gyelország gazdasága hozzájárulása a 
hitleri Németország felett aratott győ
zelemhez" (56—97. o.) 

— 395 — 



A lengyel nemzetnek a hitleri Német
ország felett tartatott győzelemhez való 
hozzájárulása alatt általában a népi 
fegyveres erők harci erőfeszítéseit értik. 
E problémaikor viszonylag ritkán tár
gyalt oldala az a jelentős gazdasági se
gítség, amelyet ia felszabadított ország
részek nyújtottak a második világhábo
rú legfontosabb hadászati irányában te
vékenykedő szovjet és lengyel hadse
regeknek. 

A legfontosabb feladat a vasúti és 
közúti szállítás biztosítása volt, amitől 
nemcsak a 'hadműveletek sikere füg
gött, hanem az ipar gyors újjáépítése és 
a lakosság ellátása is. 

A különféle iparágiak (nehéz-, textil-, 
élelmiszeripar stb.) termelésének, a 
szén és kőolaj kitermeléséneik bemuta
tott gyors növekedése — bár hiányos 
adatok alapján — meggyőzően bizonyít-
jta, hogy a lengyel nép e téren is mi
lyen áldozatokra volt képes a győzele
mért. 

Norbert Michta: „A Lengyel Munkás
párt nemzeti felszabadító harcának 
koncepciója" I. rész (98—130. o.) 

A forradalmi ellenállási mozgalom 
programjának változásával módosult a 
Lengyel Munkáspárt (PPR), a Népi 
Gárda (GL) és a Népi Hadsereg (AL) 
viszonya is a többi ellenállási mozga
lomhoz. 

Egyedül a Lengyel Munkáspárt volt 
képes összekapcsolni a nemzet felsza
badításának programját a demokratikus 
átalakulás programjával. Az általa 
meghirdetett legfontosabb feladatot, 
az egységes nemzeti felszabadítási front 
létrehozását a reakciós és jobboldali 
csoportosulások az emigrációs kormány 
nyomására meghiúsították. A Lengyel 
Munkáspárt katonai szervezete, a Népi 
Gárda, a felkészülés időszakában 
(1942 január—1943 február) viszonylag 
jó kapcsolatokat alakított ki az egyes 
katonai szervezetekkel. 

1943 márciusóitól a Vörös Hadsereg 
sikerei nyomán már lehetőség nyílt 
nemzeti front létrehozására, de az osz
tályérdekeit féltő jobboldal ezt ismét 
meghiúsította. Ezért a Lengyel Mun
káspárt kénytelen volt korábbi kon
cepcióját módosítani és erőfeszítése
it egy népi demokratikus nemzeti front 
létrehozására összpontosítani, melynek 
katonai szervezete — a Népi Gárdából 
lett Népi Hadsereg (1943 közepétől) — 
a baloldali szervezetek bevonásával 
folytatta a harcot. 

Mieczyslaw Wieczorek: „A Népi 
Hadsereg szervezeti felépítése 1944-
ben" (130—172. o.) 

A Népi Hadsereg (AL) szervezeti 
modelljére és gyakorlatára hatással 
valtak a Népi Gárda (GL) 1942-ben 
szerzett tapasztalatai, valamint az Or
szágos Nemzeti Tanács (KRN) által 
a nemzet új fegyveres erői elé állított 
feladatok. 

Az elvekben lefektetett szervezeti 
felépítést — két párhuzamosan műkö
dő funkcionális rendszer: területi és 
operatív — a hiányos tiszti keret miatt 
nem tudták kiépíteni. így egy közbenső 
megoldást választottak. Az ötszintes 
szervezeti struktúrából az első három
ban (legfelsőbb parancsnoki szerv, 
Főparancsnokság és Vezérkar, vala
mint a két közbenső: körzeti és kerüle-
leti parancsnokságok) összekapcsolták 
a területi és az operatív vezetés funk
cióit. A járási szinttől kezdve már szét
választották ezeket a funkciókat. 

Jelen cikk a Népi Hadsereg területi 
struktúrájának elsősorban közép- és 
alsószintű elemeit tárgyalja, azok fel
adatait, létrejöttük körülményeit, te
vékenységüket 1944 januárjától 1944 
közepéig. 

Leszek Grot: „A Lengyel Néphad
sereg rendfenntartó—propaganda te
vékenysége a népszavazás (1946. június 
30.) és az országgyűlési választások 
(1947. január 19.) idején" (173—200. o.) 

A háború győztes befejezése után 
lehetővé vált a Lengyel Munkáspárt 
által még a háború alatt meghirdetett 
politikai-társadalmi program végrehaj
tása. A haladó, demokratikus erők a 
Lengyel Munkáspárt vezetésével de
mokratikus frontba tömörültek, az el
lenzék a reakciós Lengyel Néppárt mö
gött sorakozott fel, melyet aktívan tá
mogattak a fegyveres földalatti bandák. 

Az első erőpróba az Országos Nem
zeti Tanács által meghirdetett népsza
vazás volt, melynek a földreform, az 
államosítás és a nyugati országhatárok 
ügyében keletit döntenie. A demokrati
kus hadseregre komoly feladatok vár
tak: széleskörű propaganda- és agitá
ciós munkát végeztek az erre a célra 
szervezett propagandaegységek, meg
hiúsították a fegyveres bandák tá
madásait és terrorját a szavazók és 
a bizottságok ellen. A népszavazás 
a demokratikus erők nagy sikerével 
zárult. 

Az 1947. évi országgyűlési választá-
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sok közeledtével ismét megélénkült 
a politikai harc. A hadsereg keretein 
belül létrehozott speciális rendfenn
tartó-propaganda csoportok ismét szé
leskörű propagandahadjáratot foly
tattak és a fegyveres bandák elleni 
harcukkal biztosították a nyugalmat 
és a demokratikus választások felté
teleit, melyek ismét a haladó erők győ
zelmét hozták. 

Boleslaw Chocha—Antoni Karpins-
ki: „A »Karol Swierczewski« Vezér
kari Akadémia, a fegyveres erők pa
rancsnoki karának alakítója és tudo
mányos kutatóközpontja" (201—242. o.) 

A Vezérkari Akadémia fennállásá
nak 27 éve alatt többezer, katonailag 
és politikailag magasan képzett tisz
tet adott a Lengyel Néphadseregnek, 
valamint vizsgálta a tudomány és 
technika fejlődését a hadművészetben, 
a szervezésben és a kiképzésiben bekö
vetkező változásokat. Az oktató-nevelő 
munkával párhuzamosan jelentős 
tudományos kutatómunkát végez 
a korszerű hadművészet területén. 

Az Akadémia történetében három 
időszak különböztethető meg: 

a) 1945—1955: az Akadémia kialaku
lása; az oktatás koncepciójára a má
sodik világháború utolsó fázisából 
származó hagyományos hadviselés-
szemlélet volt jellemző; 

b) 1956—1964: a tömegpusztító fegy
verek általános megjelenése alap
vetően megváltoztatta az eddigi hagyo
mányos hadviselés-szemléletet ; be
fejeződött a hadsereg teljes gépesítése, 
ami maga után vonta az oktatás kon
cepciójának átdolgozását és gyorsította 
a tudományos kutatómunkát; 

c) 1965—1973: a technika és a veze
téselmélet területén bekövetkezett fej
lődés hatása az oktatásban; az Akadé
mia oktatás-technikai bázisának korsze
rűsítése. 

Tadeusz Konecki: „A Lengyel Nép
hadsereg hivatásos tisztképzése a há
ború utáni első tíz évben" (327—358. 
o.) 

A korszerű hadsereg törzsét a hiva
tásos tisztek jelentik, akiknek kiképzé
se többéves elméleti és gyakorlati ok
tatás útján történik. Rendkívüli ese
tékben azonban lehet elsődleges szem
pont a kívánt tiszti létszám mielőbbi 
elérése. 

A Lengyel Néphadsereg történetében 
két ilyen gyors fejlesztési időszak volt. 
Az első a Lengyel Néphadsereg létre

jöttétől a háború befejezéséig terjedő 
időszak, amikor az önkéntes katonák 
számához képest elenyésző volt a tisz
tek száma. Ebben az időszakban a 
gyorsított tiszti tanfolyamok megszer
vezéséhez és az oktatáshoz a szovjet 
tisztek adtak segítséget. 

A második gyors fejlesztési időszak 
az ötvenes évek elején jelentkezett. 
Az ország háború utáni gazdasági ne
hézségei fékezték a fejlődést. 1948-ban 
láttak hozzá a hadsereg korszerűsítésé
hez és fejlesztéséhez, hatéves terv ke
retében. A hatalmas arányú technikai 
fejlődés, a Lengyel Néphadsereg szín
vonalának gyors erősödése szükségessé 
tette az oktatási hálózat kiépítését 
a megfelelő tiszti létszám megterem
téséhez. 

Aleksander Gugulski: „A hadsereg 
és az ország védelmi képességének 
problémái a Lengyel Népköztársaság 
országgyűlésének munkájában" (377— 
408. o.) 

A tanulmány elsődleges célja a had
sereg ügyeivel és az ország védelmi 
képességével kapcsolatos országgyűlési 
tevékenység időrend szerinti bemuta-
tása az elmúlt harminc év folyamán. 

Az Országos Nemzeti Tanács (1943— 
1947) háború előtti tevékenysége ter
mészetesen elsősorban a fegyveres 
erők megszállók elleni harcra való 
mozgósítására irányult. 

A háború befejezése után a hadse
reg élé tűzött cél az erős, demokrati
kus hadsereg létrehozása és a forradal
mi-politikai változások biztosítása volt. 
A törvényhozó országgyűlés (1947— 
1952) által létrehozott „Nemzetvédelmi 
Bizottság" biztosította a hadsereg ré
szére szükséges anyagi és erkölcsi tá
mogatást. 

Az 1952-es új Alkotmány kimondja, 
hogy a Lengyel Néphadsereg a lengyel 
nemzet függetlenségének, biztonsá
gának és békéjének őrzője. Az ország
gyűlés (Szejim) azóta is minden szük
séges feltételt biztosít, hogy a Lengyel 
Néphadsereg a feladatait maradéktala
nul elláthassa. 

Zygmunt Wojdalski: „A Lengyel 
Népihadsereg részvétele az ország újjá
építésében az 1944—1948-as években" 
(449—473. o.) 

A Lengyel Néphadsereg fennállásá
nak kezdetétől fogva részt vett a mun
kában a szocialista építés minden terü
letén. Aktívan segített a háború alatt 
és a háború utáni első években. 
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A hadsereg már 1944-ben, a keleti 
területek felszabadítása után bekap
csolódott az újjáépítésbe és a népi ha
talom megszilárdításába. A nemzeti 
vagyon harmada elpusztult, az ipar 
termelése 50 százaléka volt a háború 
előttinek. A népi fegyveres erők széles 
körű bekapcsolódása a gazdasági-tár
sadalmi feladatok végrehajtásiába osz-
tályjellegükből ered. A népi hadsereg
re jellemző, hogy hagyományos felada
tai mellett állandóan növeli az állam 
gazdasági potenciálját. Különösen 
érezhető volt ez a nehéz és bonyolult, 
háború utáni években. Ebben az idő
szakban a nemzetgazdaságnak nyújtott 
segítség legfontosabb területei az or
szág területének aknamentesítése, 
a 'közúti és a vasúti közlekedés helyre
állítása, az ipari és mezőgazdasági ob
jektumok újjáépítése, szakemberek és 
felszerelések kölcsönzése, a visszacsa
tolt nyugati és északi területek meg
művelése stb. voltak. 

Boleslaw Woszczynski: „A műszaki 
alakulatok tevékenysége a nemzet
gazdaság helyreállításában az 1945— 
1948-as években" (552—564. o.) 

A háború befejezése után a műszaki 
alakulatokra rnég egy igen fontos és 
veszélyes feladat várt: az ország akna
mentesítése. E feladat gyors és pontos 
elvégzése elengedhetetlen volt a nor
mális gazdasági élet megindításához. 

A szerző által isimertetett forrás-
munlkák az 1945—1948-ig tartó akna
mentesítési folyamat elvégzéséről szol
nak, tömör formában számolnak be 
a munka menetéről, számadatokat so
rolnak fel és ismertetik az emberáldo-
za tokát. 

Lengyelország legfontosabb ipari ob
jektumait és területeit rendkívüli mó
don elaknásították a németek. Az ák-
nátlaniítás hatalmas munkáját három 
szakaszra bontva végezték el: 

a) elsődleges aknamentesítés : városok, 
falvak, uitak, kikötők, ipari objektu
mok és mezőgazdasági területek akna
mentesítése; b) ismételt aknamentesí
tés: a téli fagyok miatt félbeszakadt 
munkáik folytatása, az időközben fél-
tárt és bej élen tett elaknásított terüle
tek megtisztítása; c) végleges, ellen
őrző aknamentesítés. 

A számot eseménykrónika, gazdag 
bibliográfiai rovat zárja. (Windisch 
Aladárné) 

Militär geschieht e (Német Demokrati
kus Köztársaság), 1974. 4. és 5. sz. 

Az NDK megalakulásának 25. évfor
dulóján a szerzők az elmúlt negyed
század eseményeivel foglalkoznak, érté
kelik az elért eredményéket. 

Heinz Kessler: „Az állandóan magas 
szintű harckészültség biztosítása 
a Nemzeti Néphadseregben — a kato
nák feladata a szocializmus további 
felépítésében" (4. sz. 290—299. o.). 
A második világháború véget vetett 
Németország jelentős részében minden 
kizsákmányolásnak, a német nép pedig 
az elmúlt 25 évben hitet tett a békés 
építés mellett. 1956. március 1-én meg
alakult a Nemzeti Néphadsereg. Felada
ta volt, hogy felkészüljön az ország ha
tárainak védelmére, felvértezze magát 
olyan ideológiai és katonai fegyverek
kel, amelyek képessé teszik e harc si
keres megvívására. Csak szocialista 
hadsereg képes e nehéz feladat mara
déktalan ellátására, és csak akkor, ha 
magas szintű harckészültséget tud fel
mutatni. A párt VI. kongresszusán 
H. Hoffmann hadseregtábornok, nem
zetvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy 
az állandóan magas harckészültség már 
csak azért is fontos, mert az NDK-ban 
állomásozó szovjet csapatokkal együtt 
kell a békét védelmezni a két társa
dalmi rendszer határánál. 

Feladatok a jövőben: 
1. A katonák politikai érettségének 

és szakmai tudásának további elmélyí
tése; 

2. A szocialista hadtudomány elmé
letének még jobb elsajátítása; 

3. A párt mindenkori vezető szerepé
nek biztosítása a hadseregben; 

4. Éberen kell figyelni az egyre éle
sedő osztályharcot, amelyet az ellenség 
felhasználhat egy agresszió kirobbantá-
sára. 

Az NDK 25 éves békés fejlődése arra 
enged következtetni, hogy a Nemzeti 
Néphadsereg képes e nagyszerű felada
tok ellátására. 

Horst Brünner: „A proletárinternacio
nalizmus — a szocialista fegyverbarátok 
nevelésének alapvető jellemvonása" 
(4. sz. 400—413. o.) Nemcsak a német 
nép, hanem egész Európa számára dön
tő jelentőségű volt 25 évvel ezelőtt 
a szocialista Németország megalakítása 
Mivel a szocialista államnak védelemre 
kellett berendezkednie, a Nemzeti Nép
hadsereg 1956-ban tagja lett a Varsói 
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Szerződésnek, melynek magas szintű 
politikai és szakmai felkészültsége meg
határozta a hadsereg feladatait. 

A proletárinternacionalizmus kapcsol
ja össze a szocialista védelmi szerző
dés hadseregeit. Ez a fegyverbarátság 
egyben osztályszövetséget is jelent, 
minden egyes hadsereg számíthat a 
testvérhadseregek segítségére. Az osz
tályérdek szolidaritást is jelent, csak 
így tudja a Varsói Szerződés történelmi 
misszióját — a világ békéjének biztosí
tását — teljesíteni. 

Werner Hübner: „Harckészültség és 
történelmi tudat" (4. sz. 416—425. o.) 
Az NDK polgárainak harckészültsége 
megfelel a morális érettség és a szocia
lista tudatfejlődés általános szintjének. 
A lakosság nagyobb részénél a szocia
lizmus véderejének erősítése már a tu
datos részvételben nyilvánul meg. 

A harckészültség fokát elsősorban 
a marxista-leninista világnézet motivál
ja, de igen jelentősen befolyásolja az 
a tudat, hogy a szocializmusnak az élet 
minden szintjén győznie kell, a békés 
építést pedig csalk korszerűen kiképzett 
katonai erő biztosíthatja. 

A történelmi tudat formálásának ha
tásos módja a történelem tanulmányo
zása, ezért fokozottabban kell olyan 
kérdések köré csoportosítani a kiadvá
nyokat, publikációkat, mint pl. a töme
gek történelemformáló szerepe, a mun
kásosztály és a párt vezető szerepe, 
szocialista hazafiság és proletárinter
nacionalizmus, kollektív védelem stb. 

A haza védelme azonos a szocialista 
tábor védelmével, ez biztonságot jelent 
az NDK lakóinak, hiszen az ország há
tára a két tábor határát is jelenti. 

Serkentőleg hatnak a történelmi tu
dat elmélyítésére: 

1. A nemzetközi proletariátus törté
nelmi eredményei; 

2. A munkásosztály forradalmi ha
gyományainak tisztelete és ápolása; 

3. Az antifasiszta ellenállás tanulmá
nyozása ; 

4. A NATO-tagállamok agresszív kül
politikájának leleplezése, szembeállítása 
a Varsói Szerződés békepolitikájával; 

5. Az osztályharc bonyolult, főleg 
ideológiai téren lejátszódó folyamatának 
ismertetése. 

A harckészültség a szocialista szemé
lyiség alakulásának, fejlődésének függ
vénye. 

Reinhard Brühl: „A hadtörténettudo

mány fejlődése és feladatai az NDK-
ban" (4. sz. 426—440. o.) A marxista-
leninista hadtörténettudomány fejlődése 
szorosam összefügg az országban végbe
ment forradalmi átalakulással. 

1948-ig elsősorban a felszabadító har
cokról, az első és második világháború
ról készültek tanulmányok, amelyeknek 
különös értéke laz volt, hogy hozzájá
rulták a reakciós katonai múlt felszá
molásához. 

Alapvető fordulat következett be az 
50-es évek közepén: megalakult a Var
sói Szerződés. A marxista hadtörténeti 
kutatás önálló életet kezdett élni a tör
ténettudomány keretében. 1958-ban 
alakult meg a Hadtörténeti Intézet, a 
lipcsei Karl Marx egyetemen pedig tan
széket kapott a hadtörténelem. Meg
alakult a Hadtörténeti Levéltár és Mú
zeum. A munka elsősorban a klassziku
sok tanulmányozására, a haladó katonai 
hagyományok feltárására korlátozódott, 
de súlyponti kérdésinek kellett tekinteni 
a német imperializmus és militarizmus 
jellegének feltárását is. 

1962-ben a személyileg is megerősö
dött intézet Zeitschrift für Militär-
gesoMchte címen folyóiratot alapított. 

A fejlődés metodológiai kérdéseket 
vetett fel, amelyek a marxista-leninis
ta hadtörténettudomány tárgyára vonat
koztak. Az elméleti és gyakorlati kér
dések mellett a kutatás területének 
körülhatárolása és a specifikus felada
tok kijelölése szerepelt. Tisztázásra 
vártak a hadtudományhoz való viszony 
és a hadtörténettudomány tárgyának 
kérdései, amelyek meghatározták 
a 60-as évek feladatait, de mindig ki
bővültek az aktuális politikai esemé
nyek elemzésével. 

1968-ban a NSZEP VIII. kongresszu
sa a további feladatokat a tudományos 
szint fokozásában, a hadtörténetírás 
hatékonyságának, a jelen ideológiai 
harcának elemzésében jelölte meg. 

Gerhard Förster: ,,A nép és a had
sereg a német hadtörténelemben" 
(4. sz.. 441—453. o.) A hadsereg és a nép 
egysége az osztálytársadalmakban csak 
rövid időre valósulhatott meg, de a tör
ténelem haladó korszakaiban mindig 
megvalósult. Ilyen korszakok a német 
történelemben az 1524—25. évi nagy 
parasztháború, a Napoleon elleni fel
szabadító harcok korszaka és az 1848-
as harcok. Lenin tevékenysége ezen 
a területen is döntő fontosságú. A nép 
és a hadsereg közti új viszony először 
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a Nagy Októberi Szocialista Forrada
lomban valósult meg, a történelemben 
azóta új értelmet kapott ez a kapcsolat. 
Ezt kell ma minden szocialista had
seregnek szem előtt tartania. 

Kari Gr esse — Alfred Voerster: 
„Fegyverbaráti kapcsolatok a Nemzeti 
Néphadsereg és az NDK területén állo
másozó szovjet egységek között. (1956— 
1961)" (4. sz. 456—468. o.). A legjobb 
baráti kapcsolatok már a Nemzeti 
Néphadsereg megalakulásakor léteztek, 
hiszen gyökereik a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom idejére nyúlnak 
vissza. 

Űj szakasz kezdődött a fegyver
barátságban a Varsói Szerződés megala
kulásakor, melyben a vállalt szerep ia 
hadsereg feladatait is meghatározta. 
A helyes és eredményes felkészülés 
megkívánta a gyakorlati együttműkö
dést is a szovjet csapatokkal. Ez a kap
csolat kölcsönös látogatások, tapaszta
latcserék, közös gyakorlatok és kikép
zés formájában valósult meg. 

Wilfried Hanisch: „A határrendőrség 
szerepe a társadalom forradalmi átala
kításában" (4. sz. 481—494. o.). Az 1946-
ban alakult határrendőrség fontos sze
repet töltött be az állami határok vé
delmében. Fegyverük pisztoly, revol
ver és bot volt. Legfontosabb feladatuk 
a demarkációs vonalak védelme, a ter
ror- és szabotázsakciók meghiúsítása, 
a felforgató propagandatevékenység 
megakadályozása volt. Meggondolt 
helytállást kívánt ez a szolgálat, főleg 
a nyugati zónahatároknál. Amikor 
1947-ben fokozódott a nyugati nyomás, 
a határrendőrség létszáma meghaladta 
a 165 ezer főt. Hősies helytállás közben 
sokan életüket vesztették. A határ
rendőrség az NDK megalakulása után 
egy ideig rendfenntartó szerepet is 
játszott. 

A 4. szám válogatott bibliográfiát 
közöl az NDK 25 éves eredményes vé
delméről írott hadtörténeti és had
tudományi irodalomból. 

Gerhard Förster: „A iasi-kisinyovi 
hadművelet és jelentősége Délkelet-
Európa népeinek felszabadításában" 
(5. sz,, 517—529. o.) 1944 tavaszáig meg
teremtődtek a katonai feltételek azok
hoz a döntő támadásokhoz, amelyek 
a Szovjetunió teljes megtisztítását és 
a délkelet-európai népek fasizmus alóli 
felszabadítását eredményezték. 

Az 1944-es nyári offenzíva a finn 
csoportosulás megsemmisítését, majd 

a „Közép" hadseregcsoport felszámolá
sát tűzte ki célul. A júniusban induló 
támadások igen előnyös katonai hely
zetet teremtettek a balkáni hadszín
téren, ahol a fasiszták pozíciói a csat
lós országokban fellángoló harc követ
keztében nagyon meggyengültek. 

A 2. és 3. Ukrán Front augusztusban 
induló támadását a „Dél-Ukrajna" 
hadseregcsoport nem tudta feltartóztat
ni, a 6. német hadsereg és a 3. román 
hadsereg megsemmisült. A német 
frontszakaszon teljes bomlás mutatko
zott. 

A nyugati hadtörténetírás a román 
egységek és a román politikai vezetés 
árulásával indokolja a „Dél-Ukrajna" 
hadseregcsoport szétverését. Az elért 
szovjet eredmények hatásána a román 
kormány augusztus 25-én hadat üzent 
Németországnak. A iasi-kisinyovi had
művelet sikere és Románia felszabadí
tása a szomszédos Bulgáriában es Ju
goszláviában is erősen megingatta 
a fasiszta pozíciókat és előnyös hely
zetet teremtett a Szovjet Hadsereg 
felszabadító missziójához. 

Hans Dress: „A szlovák nemzeti fel
kelés" (5. sz., 530—545. o.). 1944. máju
sában a Szovjet Hadsereg már elérte 
Csehszlovákia határát. A háború folya
mán kialakult partizánmozgalom 
a Szovjetunióban kiképzett és harc
edzett partizánok bevetésével még to
vább erősödött. 1944 nyarán Közép-
Szlovákiában már több helyen kettős 
hatalom alakult ki, a politikai válság 
pedig napról napra nőtt. 

Augusztus 29-én a fasiszták katonai 
puccsal kívánták a válságot megolda
ni, az agresszív fellépés azonban a szlo
vák nemzet egységes ellenállását vál
totta ki. 

Politikailag létkérdés volt a Nemzeti 
Front programjának elfogadása. A 
pártvezetőség a Csehszlovák Köztár
saság érdekében szállt síkra. Katonai 
erejét egyrészt a vezetése alatt álló 
partizánegységek, másrészt a hadsereg 
egységei képezték, amelyek a felkelők
höz csatlakoztak. A terep kiválóan al
kalmas volt partizánharcokra. 

1944 szeptember elsején összeült 
a Szlovák Nemzeti Tanács, az ellenállás 
legfelsőbb irányító szerve, amely kidol
gozta a felkelés programját és az új 
demokratikus állam legfontosabb 
jellemvonását. A katonai vezetés súlyos 
helyzetben volt túlerőben levő, jól 
felfegyverzett német egységekkel kel-
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lett felvennie a harcot. A szovjet had
vezetés szeptember 8-án indította meg 
a „Duklia" hadműveletet a felkelés 
tehermentesítése érdekében. 

A polgári elemek visszaszorításával 
a felkelés belső, politikai vonala meg
szilárdult, katonailag azonban kilátás
talan harcot vívott. További német 
erők bevetése, Magyarország német 
megszállása és a Szovjet Hadsereg 
távolléte miatt elszigetelődött a felke

lés, 60 ezer katona és 20 ezer partizán 
a hegyekbe húzódott és várta ia felsza
badítókat. 

A szlovák nemzeti felkelés a legna
gyobb méretű fegyveres felkeléssé fej
lődött a második világháború során. 
Soraiban ia szomszédos népek fiai is 
harcoltak. 

Az 5. szám bibliográfiát közöl a had
történeti irodalomból. (Rákóczi Kata
lin) 


