
nyoikra. Már az első félévben 8268 harci 
repülőgépet, 11178 harckocsit, valamint 
15 375 löveget adott a harcoló csapatok
nak. A munkában tanúsított hősiesség, a 
nehézségek bátor leküzdése, példátlan 
helytállás jellemezte a szovjet dolgozó
kat hazájuk szabadságáért és független
ségéért vívott küzdelmükben. Munkájuk 
eredményei, melyekről a könyv tizen
kettedik fejezete szól, világosan tanú
sítják a szocialista társadalmi rendszer 
fölényét. 

Mindezek a tényezők pozitívan hatot
tak a háború következő időszakaira, 
amikor a szovjet hadsereg kimagasló 
győzelmei nyomán bekövetkezett a gyö
keres fordulat a háború menetében az 
antifasiszta koalíció javára. 

A Szovjetunió Kommunista Pártja 
mindenkor megkülönböztetett figyelmet 
szentelt az ország külpolitikájának, eb
ben az időszakban nevezetesen az Ame
rikai Egyesült Államokkal és Nagy-Bri
tanniával kötött antifasiszta szö
vetség megszilárdításának, szorgalmazta 
az európai második front létrehozását. 
A szövetségesek katonai-politikai veze
tése azonban kitért e feladat elől és 
annak realizálását 1943 áprilisára he
lyezte kilátásba. Megjegyzendő, a kötet 
szerzői többet nyújthattak volna annak 
bizonyítására, hogy a kezdeményező 
szerepet a Szovjetunió diplomáciája ját-

Nincs a világon egyetlen egy ország 
sem, egyetlen egy nép sem, amely ne 
ismerné, vagy ne tudna, nem hallott 
volna a sztálingrádi csatáról, mely for
dulópontot jelentett a második világhá
ború menetében. A Szovjetunió Vörös 
Hadserege nemcsak hazáját mentette 
meg a fasizmustól, hanem egész Euró
pát, de mondhatnánk, az egész világot 
is. „Az évszázad csatája", ahogyan a 
szerző találóan választotta meg könyve 
címét, nemcsak a Szovjetunió, hanem 
az egész haladó emberiség sorsát el
döntötte, mert azután már a német fa
siszta csapatok nem tudták kezükben 
tartani a kezdeményezést. A szovjet 
csapatok halálos csapást miértek a fa-

szotta, hogy ebben az időszakban a szov
jet nép egyedül viselte a háború fő ter
heit, a legnagyobb áldozatokat vállalta 
a fasiszta fenevad elpusztításáért. 

Japán és az Egyesült Államok hadba
lépésével jelentősen kiterjedt a háborús 
színtér a világban, a fő és meghatározó 
hadszínteret azonban továbbra is a 
szovjet—német arcvonal képviselte, itt 
vonultatta fel a fasiszta hadigépezet 
erőinek zömét. 

A szövetséges hadvezetés ugyanakkor 
a hadviselés tervezését a szovjet—német 
arcvonalon levő helyzet alakulásától tet
te függővé és fő figyelmét az elhúzódó 
jelleget öltő csendes-óceáni, észak-afri
kai és nyugat-európai haditevékenység
re összpontosította. A mai burzsoá tör
ténészek arra törekszenek, hogy ezeket 
a hadieseményeket előtérbe helyezzék és 
jelentőségüket — a szovjet—német arc
vonalhoz képest — túlértékeljék. 

Az ötödik kötetben tárgyalt esemé
nyek a háború menetében bekövetkező 
gyökeres fordulat előzményei, mely for
dulat minden kétséget kizáróan a szov
jet nép és fegyveres erői hősies erő
kifejtésének, az agresszor ellen küzdő 
nyugati és keleti országok népei által 
kibontakoztatott ellenállási mozgalom
nak, bátor helytállásnak az eredménye. 

Nádor Tibor 

sizmusra Sztálingrádnál, s ezzel nem
csak a várost védték meg, hanem a vi
lág civilizációját is. 

E csata 180 napig éjjel és nappal folyt, 
egy percre sem hallgatott el az ágyútűz, 
a géppuskatűz, a csatazaj. A szerző, 
mint a 64. hadsereg volt parancsnok
helyettese, majd a legendás hírű 62. 
hadsereg parancsnoka — mely hadse
regek tulajdonképpen a fasiszta csapa
tok kemény és kegyetlen főcsapását fog
ták fel és az volt a feladatuk, hogy véd
jék meg a várost és ne engedjék a hit
leri csapatokat a Volga jobb partjához 
—, végig harcolta ezt a csatát, részle
tesen elmondja lefolyását, bár többször 
figyelmezteti olvasóit, hogy ez a könyv 

V. I. CSUJKOV 

SZRAZSENYIE VEKA 
(Izdatyelsztvo „Szovjetszkaja Rosszija", Moszkva, 1975. 400 o.) 
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nem hadtörténeti kutatás eredménye, 
hanem az események résztvevőjének 
visszaemlékezése. A szerző az események 
krónikása, mégis számos olyan harcá
szati-hadműveleti elvet rögzít, amelyek 
napjainkban sem vesztették el aktuali
tásukat. 

A könyv tíz fejezetben tárgyalja a 
sztálingrádi csata előzményeit, lefolyá
sát, jelentőségét. Megrázóan emlékezik 
vissza a szovjet katonák, a lakosság hő
siességére, kitartására, emberfeletti el
szántságára és a győzelembe vetett hi
tére. Felvázolja a Volga és Don között 
vívott harcok menetét, a városért vívott 
csatát, különösen kiemelve a Mamajev-
kurgán megtartásáért vívott küzdelmet, 
a védelmi harcok legválságosabb nap
jait, az ellenség tevékenységét, Paulus 
utolsó kísérletét. Végül elemzi a győze
lem erőforrásait, a párt, a Kornszoimol, 
valamint a lakosság helytállását. 

Miután 1941 őszén a német fasiszta 
csapatoknak nem sikerült Moszkvát el
foglalni, sőt a második világháború tör
ténetében először vált nyilvánvalóvá, 
hogy a német csapatok nem legyőzhe
tetlenek, szertefoszlott a németek vil
lámháborús mítoszába vetett 'hit is. A 
moszkvai csatában elszenvedett vereség 
után a német hadvezetés 1942-re új tá
madás tervét dolgozta ki, amelynek cél
ja az volt, hogy elfoglalják a Kauká
zust, Bakut és egyéb olajban, nyers
anyagban gazdag területeket és kijus
sanak egész Iránig. Abban reményked
tek, hogy az ország távolabbi területein 
gyengébb az ellenállás. A németek szán
déka az volt, hogy Törökországot is 
megnyerjék agresszív céljaiknak és ki
kényszerítsék belépését a Szovjetunió el
leni háborúba, végül pedig, hogy Japán 
támadja meg a Szovjetuniót. 

Ilyen előzmények után kezdődött az 
évszázad csatája. A szerző leszögezi, 
hogy a csata 1942. július 17-én kezdő
dött, amikor a 62. és 64. hadsereg köz
vetlen harcérintkezésbe lépett az ellen
séggel. Két időszakot jelöl 'meg: a vé
delmi időszak 1942. július 17-től novem
ber 18-ig tartott, a második november 
19—20-án kezdődött a Délnyugati, Doni, 
és a Sztálingrádi Front hatalmas erejű 
ellentámadásával és 1943. február 2-án 
ért véget a Sztálingrádban és körzetében 
bekerített ellenséges csapiatok megsem
misítésével és fogságba ejtésével. Mind
két időszak a Főhadiszállás általános ha
dászati elgondolásának szerves részét al
kotta. Ebbe az elgondolásba illeszkedik 
a 62. hadsereg védelmi, majd pedig tá
madó harca is. Körvonalazza a front és 
a 62., 64. hadsereg helyzetét, az ellen

séges csapatok hadrendjét, támadási cél
ját és elgondolását az egész védelmi idő
szakban. 

Foglalkozik az ellenség harcászati el
járásaival és megjegyzi, hogy elég ha
mar kiismerték azokat, igyekeztek ki
tapintani erős és gyenge oldalait. Az 
ellenség szigorú sablon szerint tevékeny
kedett: a gyalogság csak akkor ment 
bátran támadásba, ha a harckocsik már 
a roham objektuma közelében voltak, 
a harckocsik rendszerint csak akkor tá
madtak, amikor- a szovjet csapatok vé
delmi vonalai felett a németek légiereje 
tevékenykedett, hiszen légierejük ebben 
az időszakban még fölényben volt. Álta
lában a páncélosok nem voltak olyan 
bátrak és elszántak, amilyennek a kül
földi sajtó feltüntette őket. A német 
gyalogság géppisztolytüze révén volt 
erős — bár egyik helyen azt írja, hogy 
már 800—1000 méterre a peremvonaltól 
kezdtek tüzelni minden cél nélkül, bá
torságuk fenntartása érdekében — de 
a harcmezőn nem tapasztalta gyors és 
lendületes mozgását és rohamiát. A har
cok során viszont jól működött az el
lenség légiereje, összeköttetése és együtt
működése a földi csapatokkal szervezett 
volt. Érződött, hogy a német pilóták 
ismerik a saját és a szovjet földi csapatok 
harcászatát és harceljárásait. Ám ele
gendőnek bizonyult megbontani ezt a 
„rendet", az ellenség csapatai máris be
szüntették támadásukat, illetve vissza is 
vonultak. 

A szerző igen céltudatosan tanulmá
nyozta ezeket a kérdéseket, hogy a harc 
során felhasználja ezen a téren szerzett 
tapasztalatait. 

A 62. hadsereg harcolva jutott el a 
Volgától egészen Berlinig. Rohammal 
foglalt el számos várost, állást, megerő
dített körletet stb., alkalmazva a fenti 
elveket. A sztálingrádi csatában a had
sereg védelmi harcot vívott ugyan, de 
ahol lehetőség adódott, azonnal ellenlö
kést indított, nem a hagyományosan vett 
alegységek és egységek erőivel és esz
közeivel, hanem éppen a sztálingrádi 
harcokban létrehozott és kialakított ro
hamcsoportokkal. Ahhoz, hogy lerombol
hassák azokat az épületeket és falakat, 
ahol az ellenség tűzeszközei kerültek el
helyezésre, behatoljanak a támpontok és 
a védelmi csomópontok hézagaiba, a 
szervezetszerű alakulatok nem voltak al
kalmasak. Ezen feladatok végrehajtására 
tüzérséggel és harckocsikkal, utászokkal 
és vegyiharcosokkal megerősített kisebb 
lövészalegységek voltak alkalmasak. Fel
ismerve ezt a tényt, létrehozták azt a 
harci egységet, amelyet rohamcsoport-
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nak neveztek el, alkalmassá téve a 
nagyvárosi harc megvívására. Létszámuk 
(20—50 fő), erejük (2—3 löveg) a leg
különbözőbb volt, ez függött a roham 
objektumától és a rendelkezésre álló 
erőktől és eszközöktől. 
. A rohamcsoportok aktív tevékenysége 

képezte a védelemnek azt az erejét, 
amely az ellenséget állandó feszültség
ben tartotta. A rohamok időpontját az 
ellenséges katonák magatartásától füg
gően határozták meg, figyelembe vették, 
mikor pihennek, mikor kapják az élel
met, mikor váltanak stb. 

A szerző megállapítja, hogy a korszerű 
városharc nem utcai harc a szó szoros 
értelmében. A 62. hadsereg a nagyvárosi 
harc új fogásait és -módszereit dolgozta 
ki. A városért folyó csata első időszaká
ban teljesen nyilvánvalóvá vált az a 
cél, hogy az ellenséget rákényszerítsék 
arra, hogy lemondjon terveiről. Ez csak 
aktív védelemmel lehetséges: támadva 
védekezni. 

A városharc, a városi roham egyenlő 
a házak, épületek és az ellenség által 
támpontokká, ellenállási csomópontokká 
átalakított más objektumok elleni ro
hammal. Ezért a rohamcsoportok csa
pásai rövid ideig tartottak, ez alatt 
gyorsan és merészen kellett cseleked-
niök, 

Valamennyi harc és ütközet csak meg
nevezése szerint volt egyforma, de lé
nyegét, elgondolását, előkészítését és le
folyását tekintve azonban igen külön
böző. A más városokért folytatott harc 
során alkalmazott rohamcsoportok már 
távolról sem hasonlítottak a sztálingrádi 
csatában kialakítottákhoz. 

Nagy dicsérettel és mindenek fölé he
lyezve szól a szerző az egyszerű kato
náról, aki a háború elsődleges résztve
vője és szereplője. Hiszen ő találkozik 
először és ütközik meg, kerül szemtől 
szembe az ellenséggel. Jobban ismeri az 
ellenséges katonák lélektanát, mint a 
tábornokok és parancsnokok, akik figye
lőpontjaikról kísérik a harcrendeket. A 
katona tanulmányozza és megismeri az 
ellenség karakterét. Az ellenséges ka
tona magatartásából a csatatéren sok
kal jobban és élesebben érzékeli annak 
erkölcsi erejét, mégpedig közvetlenül, 
nem általánosságban — és végső soron 
ez minden bare döntő tényezője. Már
pedig az a katona, aki ismeri az ellen
ség erkölcsi erejét, nem ijed meg a 
számbeli fölénytől. 

Ennek a félelemnek a leküzdése he
roikus akaraterőt, emberfeletti erőfe
szítést igényel. A harc előtt a katona 
porosan, fáradtan, kimerülten, bánattal, 

fájdalommal és szorongással a szívében 
gondol a családjára és az otthonmara
dottakra. A nehéz, viszontagságos körül
mények között is próbálja megőrizni a 
hitet, a reményt, hogy hazakerül. Ami
kor bevetésre kerül, látva a füstöt, a 
tüzet, a pusztulást, kezd kételkedni eb
ben a reményben és ez megtöri harci 
erejét. Ilyen lelkiállapotban a jelszavak, 
felhívások, plakátok nem sokat segíte
nek. Itt csak az öntudatos, példamutató 
párttagok, komszomolisták tudják a 
harci szellemet fenntartani, márpedig 
ilyenek minden szakaszban és század
ban voltak — és új erőt adtak a harc 
folytatásához. 

A szerző a meghatottság hangján szól 
a Sztálingrád védelmében részt vevő 
nőkről. Egész egységek: légvédelmi osz
tályok, U2-es éjszakai bombázó ezredek 
működtek, amelyeknél a harci és kiszol
gáló személyzet többsége nő volt. Ezek 
az egységek a harcfeladatokat semmivel 
sem hajtották végre rosszabbul, mint 
ahol többségben voltak a férfiak. A had
sereg híradó alegységeit is lényegében 
nőkkel töltötték fel. Bárhová is állítot
ták őket, hősiesen, megbízhatóan, lelki
ismeretesen harcoltak, dolgoztak, ezt a 
szerző számos példával illusztrálja. 

Nagy elismeréssel ecseteli a híradók 
munkáját és erőfeszítéseit, hiszen itt 
különleges feladatok álltak a hadsereg 
vezetése előtt. Az eseményekre gyorsan, 
késedelem nélkül kellett reagálni. Ter
mészetesen a gyors reagálást az is elő
segítette, hogy a hadosztályok és a had
sereg harcálláspontjai a Volga jobb 
partján, a peremvonaltól 300—1000 mé
ter távolságban települtek. Itt a vezetés 
leghatékonyabb módja a magasabb pa
rancsnokoknak az alárendeltekkel való 
személyes érintkezése volt. Mindig a 
hadműveleti helyzetnek megfelelően 
szervezték a vezetékes és a rádióhír
adást, természetesen számos esetben el
térve a szabályzatokban előírtaktól. 

Igen nagy teret szentel a tüzérségnek, 
különösen a sorozatvetőknek, a „Ka-
tyusáknak". A tüzérség alapvető ereje 
a Volga bal partján helyezkedett el, de 
tekintve, hogy vezetése egy kézben össz
pontosult, igen hatékonyan tevékenyke
dett. A tűz sűrűsége a veszteségektől 
függően állandóan változott, a város kör
zetében egy arcvonalkilométeren 10—15 
löveg és aknavető (82 mm) volt. 

A harckocsik tevékenységével kapcso
latban a szerző megjegyzi, hogy Sztá
lingrádban sok harckocsiegység és törzs, 
de igen kevés harckocsi volt, részben 
mert. a városharc nem tette lehetővé 
a nagyobb tömegű harckocsi alkalmazá-
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sát, másrészt pedig nagyon nehezen tud
ták átszállítani azokat a Volgán. A had
seregben levő harckocsikat teljes mér
tékben kihasználták, a sérült harcko
csikból álló tűzfészkeket képeztek, az 
üzemképesek pedig mint csapásmérő erő 
kerültek felhasználásra. A harckocsik a 
veszélyeztetett irányokban a páncélelhá
rítás gerincét képezték. 

Naigy hangsúlyt helyez a szerző a gya
logság és a harckocsik közötti együttmű
ködésre. Tábori viszonyok között az 
együttműködési szint a zászlóalj, osztály 
és harckocsiszázad, városharcban viszont 
leggyakrabban a lövészszakasz, harcko
csiszakasz és tűzszakasz képezi az együtt
működés alapját. 

Elismerően ír a műszakiakról, utászok
ról, akik különös szerepet játszattak eb
ben a csatában. Amikor az ellenség sért
hetetlennek bizonyult, hagyományos 
úton elérhetetlen volt, akkor az utászok, 
a föld alatt közelítve, robbantással sem
misítették meg azt. Szinte lehetetlen vi
szonyok között biztosították az átkelést a 
Volgán, rohamozva az ellenség által el
foglalt épületeket óvóhelyeket építettek, 
kitartásuk és hősiességük mellett rend
kívül leleményesnek bizonyultak. Nem 
volt olyan nehéz helyzet, amelyből ne ta
láltak volna kiutat. A város újjáépítését 
is ők kezdték meg. 

A szerző külön részt szentel a folya
mi flottilla tevékenységének, amely nagy 
segítséget nyújtott a hadsereg ellátásá
ban, az élelmiszer, lőszer és egyéb szállí
tásában. A zord időjárással dacolva, a 
jéggel birkózva biztosították a két part 
közötti forgalmat, a sebesültek hátraszál
lítását stb. 

A repülőerők, amellett, hogy támo
gatták a hadsereg harcát, nagy mérték
ben hozzájárultak a hadsereg ellátásá
hoz. Amikor a Volga zajlott, az U2-es re
pülők, éjszakánként két-három ízben is, 
lőszert, gyógyszert és élelmiszert dobták 
le ejtőernyőkön a hadsereg számára. Ab
ban az időben más utánpótlási eszközök
kel nem is rendelkezett a hadsereg. 

Nagy teret szentel a tábornok a had

sereg egészségügyi szolgálata tevékeny
ségének, amely a rendkívül súlyos körül
mények között is biztosítani tudta a se
besültek hátraszállítását, ellátását és 
gyógyítását. 

Jelentős szerepük volt a mozgó kór
házaknak. A harchelyzet sajátosságát fi
gyelembe véve az egészségügyi szolgálat 
az ellátás új módját és formáit találta 
meg azzal, hogy a lehető legközelebb te
lepült a harcrendekhez. Az egészségügyi 
katonák, alegységek mindig a harcren
dekben, a rohamcsoportoknál és a tám
pontokban tartózkodtak. 

A hadsereg vezetése várakozásteljes 
órákat élt át a nagyerejű ellentámadás 
megkezdése előtt. Végre, 1942. november 
19-én, 07.30-kor kezdődött — 3500 löveg 
és aknavető bevonásával — a nagy el
lentámadás tüzérségi előkészítése, amely 
80 percig tartott, 28 km arcvonalon. A 
Nagy Honvédő Háború folyamán első íz
ben mértek a szovjet csapatok ilyen 
nagyerejű csapást az ellenségre. Novem
ber 22-én bezárult a gyűrű a németek 6. 
hadserege és a 4. páncélos hadsereg egy 
része körül, melyek állománya 22 had
osztály, 330 ezer fő volt. 

Sokan feltették a kérdést, mi volt a 
titka a szovjet csapatok győzelmének? 
Elsősorban is a hadsereg személyi állo
mánya saját hazáját védte a betolakodók 
ellen. A kommunista párt hatalmas mun
kát fejtett ki a győzelem érdekében. A 
szovjet katonák gyorsabban és jobban 
tudtak alkalmazkodni a viszonyokhoz. Az 
erőviszonyok a szovjet csapatok javára 
változtak meg. 

A könyv értéke főleg abban rejlik, 
hogy részletesen — néhol italán túl rész
letesen — vázolja a hatalmas csata 
majdnem minden mozzanatát. Mint a 62. 
hadsereg parancsnoka, nem csak vezette 
a csapatokat, hanem átélte a harc min
den nehézségét, sikerét, néha kudarcát. 
Azt ott kialakított harcászati és hadmű
veleti eljárásokat a későbbi csatákban 
sikeresen alkalmazták a fasizmus feletti 
győzelem teljes kivívása érdekében. 

Sugár Jenő 
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