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I.

AZ AZ IDŐSZAK, melyben a
csehszlovák nép
Csehszlovákia
Kommunista Pártja vezetésével
nemzeti szabadságharcát
vívta,
joggal vált a cseh és szlovák n e m 
zet forradalmi hagyományainak
egyik legjelentősebb fejezetévé. A
nemzeteink létéért folytatott év
százados küzdelmünk legtartósabb
sikerét a második világháború
alatti hatesztendős fasisztaellenes
harcban értük el. E harc csúcs
pontja a nemzeti és demokratikus
forradalom győzelme volt, —
Csehszlovákia állami és nemzeti
függetlenségének visszaállítása és
WBÊBÊ8SÊÊÊÊKMSKÊÊKRSÈ
a nép demokratikus forradalmi
hatalmának megteremtése, a m u n kásosztály hegemóniájával a kommunista párt politikai vezetésével. Ezért népünk és néphadseregünk soha sem felejti el,
hogy kinek köszönheti ezt a győzelmet: a Szovjetuniónak, a
a szovjet népnek és fegyveres erőinek, amely a második világ
háborúban megsemmisítő csapást mért a fasizmusra, és mely
Csehszlovákiát is felszabadította a náci iga alól, ahová a nyugati
„szövetségesek" erős nyomására a csehszlovák burzsoázia taszí
totta hazánkat a müncheni döntés eredményeképpen.
* Ezt a cikket SVOBODA hadseregtábornok elvtárs a „Hadtörténelmi Közle
mények" számára írta.
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A cseh és szlovák nép szabadságharca idején a Szovjet
unióban létrejött egy csehszlovák katonai egység, amely a Nagy
Honvédő Háború éveiben a szovjet hadsereg oldalán részt vett
a hitleristákkal vívott harcokban. Ezért a következőkben rá
szeretnék mutatni a Szovjetunióban létrejött csehszlovák ka
tonai egység keletkezésének körülményeire, fejlődésére, poli
tikai jelentőségére, valamint a nemzeti és demokratikus for
radalomban betöltött szerepére. Szeretnék rámutatni arra a
valóban testvéri megértésre és önzetlen segítségre, amelyben a
szovjet kormány, a legfelsőbb szovjet hadvezetőség és az egész
szovjet nép részesítette ezt az egységet keletkezésének első nap
jától kezdve, létezésének egész tartama alatt. Ismertetni szeret
ném a CSKP moszkvai vezetőségének rendszeres segítségét és
támogatását és a történelmi igazság fényében — a londoni cseh
szlovák emigrációs kormány, annak nemzetvédelmi miniszté
riuma és személy szerint Benes elnök célzatosan kártevő poli
tikáját a Szovjetunióban megalakult egységgel szemben, amely
nek háborús tapasztalatai alapján kezdődött meg a Csehszlovák
Néphadsereg építése a második világháború befejezése után.
II.
Az uralkodó csehszlovák burzsoázia és Dr. E. Benes, az
akkori köztársasági elnök hazaárulása, valamint a nyugati „szö
vetségesek" árulása következtében 1938-ban meghozták a szé
gyenletes Müncheni döntést. A csehszlovák népnek és a had
seregnek nem engedték meg, hogy fegyverrel a kezében védel
mezze hazája szabadságát és függetlenségét. A kormány és az
elnök kapitulált, az ország területének egyharmadát — az" ipari
termelésnek mintegy negyven százaléka innen került ki — an
nak lakosságával együtt Hitlernek dobták martalékul. Pedig
Csehszlovákia kapitulációja abban az időben nem volt elkerül
hetetlen! A Nyugat árulása ellenére is megvolt a reális lehe
tősége, hogy szembeforduljunk a hitlerista agresszióval. És nem
kétséges, hogy a Szovjetunió segítségével — amely megígérte,
hogy minden támogatást megad Csehszlovákiának, és fegyveres
erőivel készen állott, hogy eleget tegyen szövetségesi kötele
zettségeinek — a Köztársaságot meg is védtük volna.
Hiszen 1938-ban a csehszlovák és a német hadsereg kato
nai erejének aránya egyáltalán nem a támadónak kedvezett:
47 náci hadosztállyal szemben 45 csehszlovák hadosztály, (Né
metországnak abban az időben azért nem volt több hadosztálya,
mert az előző tizenöt évben nem foglalkozott a tartalékosok
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kiképzésével, Hitlernek csak 9—12 hónappal később sikerült
megszerveznie mintegy 80 és akkor még nem is teljesen harc
rakész hadosztályt), 2500 ellenséges géppel szemben 1582 cseh
szlovák repülőgép, 720 fasiszta páncélossal szemben 469 cseh
szlovák harckocsi, 2 millió 200 ezer német katonával szemben
2 millió kiképzett csehszlovák katona állt készen. Már ez a
néhány adat is mutatja, hogy a támadó fasiszta hitlerista Né
metország nem rendelkezett a támadáshoz szükséges elegendő
erővel és eszközzel. Ezenkívül a csehszlovák határerődítmények
tökéletesebbek voltak, mint az agyonmagasztalt német Siegfried-vonal, sőt felülmúlták a híres francia Maginot-vonalat is.
A csehszlovák vasbeton erődítményekkel nem birtak volna a
hatalmas 210 milliméteres tarackok sem, — ebből a fegyverből
pedig a Wermachtnak mindössze 23 darab volt. 1938 szeptem
berében 50 hadosztály teljes felszereléséhez és felfegyverzésé
hez elegendő eszközzel rendelkeztünk. Ezenkívül az akkori tíz
kiváló csehszlovák fegyvergyár (abban az időben a csehszlovák
fegyvergyártás tette ki a világ fegyvergyártásának 40 százalé
ksát) havonta 1600 nehéz és 3000 könnyű gépfegyvert, 130 000
puskát, 7000 aknavetőt, 200 ágyút, valamint több száz harcko
csit és repülőgépet tudott volna szállítani.
Már ez a felsorolás is feljogosít arra az állításra, hogy Cseh
szlovákia nem volt sem fegyvertelen, sem pedig magára hagya
tott! Igaz Franciaország és Anglia akkori kormányai — az ame
rikai kormány támogatásával — megszakították velünk a szö
vetségesi kapcsolatokat és azt hitték, ha feláldozzák Csehszlo
vákiát, megmentik a világbékét. Valójában azonban a nyugati
kormányok szabad kezet engedtek Hitlernek, hogy támadásával
ne ellenük, hanem Keletre, a Szovjetunió ellen forduljon, mely
nek létezésével, a Nyugat soha sem tudott megbékélni.
Csehszlovákia azonban a Nyugat árulása ellenére sem volt
egyedül. A szovjet kormány, annak ellenére, hogy Benes elnök
nem fordult hozzá segítségért és nem fogadta el a felajánlott
segítséget sem, összevonta csapatait a csehszlovák határon: 130
harckocsi — gépesített — és lövészhadosztály, valamint jelen
tékeny számú repülőhadosztály állott készenlétben. A szovjet
kormány biztosította dr. Benest, hogy akkor is segítséget nyújt
Csehszlovákiának, ha Franciaország nem tenne eleget a szövet
ségi szerződésnek, és felajánlotta, hogy a Vörös Hadsereg abban
az esetben is haladéktalanul segítségünkre siet, ha Beck Len
gyelországa és a Román Királyság nem engedné átvonulni a
szovjet haderőket országuk területén.
Ez a történelmi igazság.
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Azok, akik a csehszlovák népet a müncheni döntés napjai
ban eladták és elárulták, tudatában voltak gaztettüknek. Maga
Benes elnök is nemegyszer próbálta mentegetni árulását. 1940
december 11-i beszédében úgy beszélt a müncheni árulásról,
mint egy „hatalmas erkölcsi erő forrásáról". ,,Minden tragikus
volta ellenére is, — mondotta dr. Benes — s ha majd egyszer
ismeretes lesz, mi és hogy történt akkor, München előtti, a krí
zis alatti cselekedeteink és 1938 szeptemberében végbevitt tet
teink nagy büszkeségünkké és becsületünkre válnak majd, és a
mostani — hiszem — győztes háború u t á n további történel
münk során egész államunk és nemzetünk számára hatalmas
erkölcsi erő forrásai lesznek." 1942 máricus 14-én így próbálta
mentegetni kapituláns magatartását: ,,A világ nem értett meg
bennünket és ezért kénytelenek voltunk a történelemben talán
egyedülálló áldozatot hozni: saját testünkből kitépett hússal
váltottuk meg a világbékét."
Nemcsak ma, de már azokban a napokban is, nyilvánvaló
volt, hogy Benes és kormánya, amikor harc nélkül odadobta
Csehszlovákiát Hitlernek nem a világbékét váltotta meg. A cseh
szlovák burzsoázia, a világburzsoázia teljes egyetértésével, a
fasizmus számára egyengette az utat, hogy háborút robbantson
ki a világ első szocialista országa ellen.
Teljesen természetes és törvényszerű, hogy 1938 szeptem
bere után 1939 márciusa, Csehszlovákia teljes megszállása kö
vetkezett, a rabszolgaság, a sötétség hatesztendős időszaka. De
m á r Csehszlovákia megszállása előtt, s természetesen azután is,
százan és százan menekültek el az országunkból. Voltak, akik
nek sikerült a Szovjetunióba jutniok. Azzal a sziklaszilárd hit
tel mentek, hogy onnan fognak majd harcolni a fasizmus ellen.
Sokan — főként azok a katonák, akiknek .a müncheni árulás
kiverte a kezükből a fegyvert — Lengyelországba menekültek,
ahová Csehszlovákia megszállása után (1939 márciusa) a cseh
szlovák' emigráció legerősebb áramlata irányult, ugyancsak
ezért, hogy hazájuk felszabadításáért küzdjenek.
A csehszlovák külföldi ellenállási mozgalom akkori vezető
sége — melynek ideiglenes székhelye Franciaországban volt —
nem akarta, hogy Lengyelországban nagyobb katonai alakulat
létesüljön, amely esetleg átkerülhetne a Szovjetunióba. Az el
lenállás vezetőit éppen ezek az aggályok késztették arra, hogy.
a Lengyelországba menekült Csehszlovák állampolgárokat Nyu
gatra irányítsák. így történt, hogy az 1939 augusztusáig nyil
vántartásba vett 3000 csehszlovák állampolgárból Lengyelor
szág fasiszta megszállásáig alig 1000 fő maradt Lengyelország
ban. Röviddel Lengyelország megszállása előtt—,1939. szeptem6

b e r 18-án — Szaranov, az akkori legyenlországi szovjet nagy
követ és P. D. Rybalko, katonai attasé segítségével sikerült át
telepíteni a Szovjetunióba egy 900 főt számláló csehszlovák k a 
tonai csoportot. Ennek a csoportnak a többsége már akkor t á n 
toríthatatlanul bízott a Szovjetunióban s tudta, hogy a Szovjet
unió a csehszlovák nép egyetlen hűséges és megbízható szövet
ségese, az egyetlen ország, mely a müncheni nehéz napokban
igazolta segítőkészségét.
A szovjet hatóságok a csehszlovák csoportnak meghagyták
katonai jellegét és megengedték, hogy a lehetőségekhez képest
készüljSh a harcra. A szovjet földön ezért mi egy tiszti, vala
mint egy tisztes képző iskolát, továbbá néhány szaktanfolya
mot állítottunk fel.
A londoni csehszlovák kormánynak egyáltalán nem volt ér
deke, hogy a Szovjetunióban csehszlovák katonai alakulat m a 
radjon. És így történt, azután, hogy azon a napon, amikor a
fasiszta Németország megtámadta a Szovjetuniót, az eredetibe
900 főnyi csehszlovák katonai csoportból mindössze 27 tiszt és
66 tiszthelyettes, tisztes és katona volt a Szovjetunióban. A töb
bieket a kormány és dr. Benes személyes sürgetésére 1940—41b e n fokozatosan elszállították részben Franciaországba, részben
a Közép-Keletre. A Benes körül kialakult klikk arra hivatko
zott, hogy a Szovjetunió egyelőre nem harcol, következéskép
pen a szovjetunióbeli csehszlovák katonai egység kihasználat
lan, továbbá: Nyugaton a csehszlovák egységeknek szükségük
van pótlásra. A történelmi igazság azonban más. Londonban
lehetetlenné akarták tenni vagy legalábbis hosszabb időre el
akarták odázni a csehszlovák katonai egység megalakulását a
Szovjetunióban. Ebben a célzatosan kártevő politikában dics
telen szerepet játszott dr. Benes. Noha elméikirataiban azt ál
lítja: tudott róla, hogy a fasiszta Németország meg fogja tá
m a d n i a Szovjetuniót, mégis ragaszkodott hozzá, hogy az egész,
katonai csoportot — az ún. „lengyel légiót" — elszállítsák a
Szovjetunióból, nehogy alapja lehessen a Szovjetunióban —
legjobb, leghűségesebb barátaink hazájában — felállítandó
csehszlovák katonai egységnek.
E cikk keretében nem foglalkozhatunk részletesen vele,
hogy milyen politikai céljai voltak a Londonban székelő cseh
szlovák emigráns kormánynak a külföldön levő csehszlovák
katonai egységek szervezésével kapcsolatban. Mindamellett el
engedhetetlen, hogy — mielőtt rátérnék, milyen körülmények
között került sor a csehszlovák katonai alakulat megalakítá
sára a Szovjetunióbán — legalább röviden szóljunk erről a po
litikáról.
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A londoni csehszlovák nemzetvédelmi minisztérium ira
taiból kitűnik, hogy a csehszlovák kormány olyan hadsereget
akart külföldön szervezni, amely a fasizmus legyőzése után
leverheti majd a München előtti társadalmi rend ellen irányuló
népi forradalmi mozgalmat is és alapul szolgál a burzsoá kato
nai fegyveres erők visszaállításához. Ezek az erők lettek volna
hivatva, hogy biztosítsák a burzsoázia hatalmát a felszabadult
hazában. És hogy a csehszlovák emigráns kormány ilyen irá
nyú igyekezete nemcsak terv volt, arról legjobban tanúskodik
az, hogy a fenti célok megvalósítása érdekében Nyugaton kato
nai megbízottakat képeztek ki, akiknek az lett volna a feladata,
hogy a felszabadult Csehszlovákiában visszaállítsák a régi gyű
lölt rendet. Ez az elképzelés londoni csehszlovák emigráció po
litikai orientálódásának következménye: minden áron elérni,
hogy Csehszlovákiában ismét a München előtti viszonyok ural
kodjanak, meg kell akadályozni, hogy a csehszlovák nép át
vegye a hatalmat, a felszabadult köztársaságban. A londoni kor
mány ezért próbálta fékezni a hazai fegyveres ellenállás len
dületét, ezért hallatszott oly gyakran Benes rádiófelhívása az
átmeneti megszállás alatt sínylődő csehszlovák néphez. 1941.
október 1-én például ezt üzente haza, a csehszlovák népnek:
„Legyetek óvatosak, őrizzétek meg nyugalmatokat, ne engedjé
tek provokálni magatokat!" Majd egy évvel később, 1942. októben 28-ika előestéjén (a Csehszlovák Köztársaság kikiáltásának
évfordulója — a ford, megj.) így beszélt dr. Benes a rádióban:
„Legyetek egészségesek, erősek és bátrak! És készüljetek!" Te
hát ahelyett, hogy harcba hívta volna a népet, vagy fegyveres
ellenállásra szólította volna a náci megszállók ellen — mint
ahogy a CSKP buzdította a cseh és a szlovák népet —, nyuga
lomra intett.
A londoni kormány politikájának megvolt a maga osztály
politikai háttere: fékezni a nép forradalmi mozgalmát. Féltek
a nemzettől, féltek a forradalmi mozgalomtól, amely napról
napra nagyobb lánggal lobogott a fasiszta megszállók elleni
harcban. És Londonban ezt tartották a nagyobb veszedelem
nek, mert ez veszélyeztette a burzsoázia uralmát a háború be
fejezése után.
A Szovjetunió ellen indított álnok hitlerista támadás döntő
befolyással volt a szovjetunióbeli csehszlovák katonai alakulat
létrejöttére. Nem egészen egy hónappal a szovjet nép Nagy
Honvédő Háborújának megkezdése után, 1941. július 18-án, a
szovjet fél kezdeményezésére aláírták a szovjet és a csehszlo
vák kormány megállapodását a Szovjetunió és a Csehszlovák
Köztársaság együttes eljárásáról a Németország elleni háború8

ban. Ennek a megállapodásnak rendkívül nagy politikai jelen
tősége volt a csehek és szlovákok nemzeti szabadságharcának
szempontjából. Nemcsak azért, mert a szovjet kormány hozzá
járult, hogy a Szovjetunió területén csehszlovák katonai ala
kulatot létesítsenek és képezzenek ki, hanem elsősorban azért,
mert az 1941. július 18-i megállapodás a világ színe előtt doku
mentálta Csehszlovákia belépését a hitlerellenes koalícióba, do
kumentálta, hogy köztársaságunk és népünk hadiállapotban
van a fasiszta Németországgal. A júliusi megállapodás követ
kezményeként 1941. szeptember 27-én került sor a Szovjetunió
területén felállítandó csehszlovák katonai alakulat szervezésére
vonatkozó katonai megállapodás aláírására. Ez a megállapodás
egy igen fontos, és a szovjet—német fronton bevetendő cseh
szlovák katonai egység szempontjából alapvető pontot tartal
mazott: a csehszlovák katonai egység felhasználásáról a szovjet
hadvezetőség dönt. Amint később kiderült, a katonai m e g e g y e 
zésnek éppen ez a része rendkívül nagy jelentőségű volt, mint
hogy a londoni csehszlovák kormány nem akarta frontra kül
deni a Szovjetunióban létrejött csehszlovák egységet. Amolyan
jelképes alakulatnak szánta, amelyet majd fokozatosan hatal
mába kerít, hogy a tőkésrend visszaállítását Csehszlovákiában
felhasználhassa a reakciós céljainak megvalósításához, s ame
lyet majd csak akkor fog harcba vetni, ha a szovjet seregek
már közvetlenül megközelítették Csehszlovákia határait.
Első katonai egységük, az 1. önálló csehszlovák tábori zász
lóalj, 1942 elejétől kezdett szerveződni az Ural melletti Buzuluk városában. Mikor befejeződtek a szervezéssel járó előké
születek, a moszkvai rádió és a szovjet sa j tó. f elhívással fordult
a Szovjetunióban élő csehszlovák állampolgárokhoz — csehekhez, szlovákokhoz, kárpátaljai ukránokhoz —, hogy jelentkez
zenek önként a csehszlovák katonai egységbe. A szovjet kor
m á n y egyúttal ahhoz is hozzájárult, hogy a cseh és szlovák
nemzetiségű szovjet állampolgárok is beléphessenek a cseh
szlovák egységbe. Nem sokkal később gyülekezni kezdtek Buzulukban az önkéntesek, akik a Szovjetunió beláthatatlanul
nagy területének minden részéről érkeztek. Äz első oktatók és
parancsnokok a Lengyelországból érkezett és a Szovjetunióban
maradt csoportból kerültek ki.
Buzulukban az egység 1. csehszlovák tábori zászlóalj n é 
ven alakult meg. A zászlóalj szervezése és kiképzése szovjet
előírások és katonai szabályzatok szerint történt. A szovjet pa
rancsnokság az egység megalakulásának első percétől kezdve
a legteljesebb mértékben tiszteletben tartotta a csehszlovák
egység önállóságát. S így későbben is, amikor bevetésre került
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sor, s a csehszlovák egységet a szovjet hadsereg kötelékeibe
osztották be, egyetlen felettes szovjet parancsnokság sem avat
kozott be soha, a csehszlovák egység belső ügyeibe. A szovjet
szervek a csehszlovák katonai egységhez való viszonyukat a
marxista—leninista tanításnak a nemzetek és államok közti
kapcsolatokra vonatkozó egyik alapelve szerint alakították ki
— a nemzetek és államok szuverenitása tiszteletben tartásá
nak sérthetetlen elve szerint. A szovjet kormány eljárásának
jelentősége még jobban kitűnik, ha felidézzük, milyen hely
zetben voltak a csehszlovák katonák Nyugaton, például Angliá
ban. Angliában a csehszlovák repülők soha nem alkothattak
önálló egységeket, a háború elejétől kezdve kizárólag angol pa
rancsnokaik voltak, egyenruhájukon nem viselhették a cseh
szlovák hadsereg jelzéseit vagy rendfokozatait. Gyakran még
a hősi halált halt csehszlovák repülők temetésén sem engedték
meg, hogy eljátsszák a csehszlovák himnuszt.
A szovjet hadsereg parancsnoksága a legkorszerűbb fegy
verekkel látta el a csehszlovák egységet és tapasztalt, harced
zett oktatókat bocsátott rendelkezésére. A kiképzés igen lelki
ismeretesen és következetesen, a tényleges harc feltételeit meg
közelítő körülmények között folyt. A csehszlovák egység a
forró sztyeppéken, télen pedig nemegyszer negyvenfokos fagy
ban végezte gyakorlatait. A zászlóalj harci kiképzésével egy
idejűleg a tisztek, tisztesek és különböző szakemberek okta
tása is folyt.
Az 1. csehszlovák tábori zászlóalj megalakulása tehát á
Nagy Honvédő Háború első szakaszára esik, arra az időszakra,
amikor a Szovjetuniónak, a kommunista pártnak, a kormány
nak, a hadseregnek és az egész szovjet népnek sikerült meg
hiúsítani Hitler villámháborús tervét és mind a fronton, mind
a hátországban sikerült fokozatosan létrehozni azokat az elő
feltételeket, amelyek révén alapvető fordulat állt be a máso
dik világháború menetében, — amelyet a moszkvai vezetőség
képviselt.
Csehszlovákia Kommunista Pártja kezdettől fogva arra tö
rekedett, hogy a csehszlovák katonai egységben helyes politi
kai légkör uralkodjék. A párt moszkvai vezetősége ezért soro
zatosan tapasztalt és kipróbált munkatársait küldte ki az egy
séghez — Vrbenskyt, Procházkát, Stétkát, Harust, Hruskát,
Dostált, Turjanicát, Vast, Simáceket, dr. Engelt és másokat.
A pártvezetőség ezenkívül határozatot hozott, hogy lépjenek
be az egységbe a Szovjetunióban élő csehszlovák kommunisták
is, akik egy nem nyilvános pártszervezetbe tömörülve, min
dennapos politikai nevelőmunkájukkal igyekeznek majd oda
lő

hatni, hogy az egység nemzeti és demokratikus forradalmunk,
a kommunista párt forradalmi politikájának szellemében fej
lődjék, egyszóval: hogy a Szovjetunióban létrejött csehszlovák
katonai egység nemzeti szabadságharcunk elválaszthatatlan r é 
szévé váljon.
A Szovjetunióban megalakult csehszlovák katonai egység
jellegéért küzdelem folyt. Kivált a kezdeti időkben volt szük
ség nagy erőfeszítésre, hogy a zászlóalj megszabaduljon a lon
doni vezetés befolyásától, ugyanis a londoni csehszlovák n e m 
zetvédelmi minisztériumnak volt alárendelve, annak élén pedig
Benes elnök egyik odaadó híve, Ingr tábornok állt, akinek szov
jetellenes gondolkodásához semmi kétség sem fért. Ingr tábor
nok m á r a szovjet—finn konfliktus idején egyik katonai egy
ségüket arra készítette elő, hogy a szovjet—finn háborúban a
Szovjetunió ellen vessék be. Erre a szégyenteljes beavatko
zásra azért nem került sor, mert a Szovjetunió rövid idő alatt
győztesen befejezte a finn háborút.
Az Ingr körül csoportosult reakciós tábornokok és tisztek
— akiknek h ű szolgája volt Pika ezredes, a moszkvai csehszlo
vák katonai misszió parancsnoka is — ügynökeik segítségével
és általában minden felhasználható eszközzel azon igyekeztek,
hogy a Szovjetunióban létrejött csehszlovák katonai egységet
saját befolyásuk alá vonják. így például a jelképesség elmé
letét terjesztették a katonák között. Londonban aggodalommal
gondoltak arra, mi is származhatnék abból, ha az egységet a
szovjet—német fronton vetnék harcba. A csehszlovák és szov
jet katonák harctéri barátsága, a közös harcokban közösen on
tott vér — elsősorban ettől féltek Londonban. A londoni klikk
ezért nagy erőfeszítéseket tett, hogy a legkülönbözőbb élet
korú, foglalkozású, származású, különböző politikai és vallási
meggyőződésű egyénekből álló egységben, amelyben a haladó
szellemű és baloldali érzelmű emberek mellett voltak olyan
személyek is, akik a háború előtti Csehszlovák Köztársaságban
kapott nevelésük következtében előítéletekkel terhes, torz v é 
leménnyel voltak a Szovjetunióról —, tehát hogy ebben az
egységben ne kerekedjen felül a CSKP politikája és az egység
ne legyen a nemzeti arcvonal kifejezője. A londoni reakciósok
nak minden igyekezetük ellenére sem sikerült céljaikat elérni.
Néhány kedvező objektív körülmény is közrejátszott e b 
ben. Katonáink lépten-nyomon érezhették a szovjet kormány,
a legfelsőbb szovjet hadvezetés, a hivatalok, a szovjet emberek
figyelmes gondoskodását és segítségét, amellyel a csehszlovák
katonai egységet körülvették. Buzuluk és környékének baráti
magatartása, a szovjet polgárokkal való talákozások és ismeret
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ségek, a kialakuló baráti kapcsolatok, az üzemekben vagy ara
tás idején a kolhozokban és szovhozokban végzett kisegítő m u n 
kák, a szovjet hátország példa nélkül álló áldozatvállalása a
front, a háború győzelmes befejezése érdekében —, mindez
erős hatással volt a katonák politikai gondolkodására és az egy
ség egész belső politikai fejlődésére.
Mindez azonban egymagában még nem határozta volna
meg a Szovjetunióban létrejött csehszlovák katonai egység h e 
lyes jellegét. A legfontosabb tényező az volt, hogy a csehszlo
vák katonai egységek építése és fejlesztése során egyre jobban
érvényesült a CSKP politikai befolyása, a katonák tömegeire.
A párt politikája, amely a második világháború alatt, a n é 
pünk szabadságáért vívott harcban is következetesen a nép
érdekeit szolgálta, teljes mértékben kifejezte az egység harco
sainak- vágyát, — és azt az óhaját, hogy a csehek és szlovákok
szabadságának és önállóságának visszaszerzéséért a Vörös Had
sereg oldalán harcolhassanak a fasizmus ellen.
A CSKP politikáját az egységnél a nem nyilvános párt
szervezetbe tömörült kommunisták valósították meg, a szerve
zetet a párt moszkvai vezetőségének megbízásából politikai h e 
lyettesem, dr. J. Procházka elvtárs — a prágai Károly Egye
tem jelenlegi rektora — irányította. A pártszervezet fő fel
adata az volt, hogy minden segítséget adjon meg, hogy az egy
ség a legrövidebb idő alatt elérje a harci és politikai felké
szültség legmagasabb fokát, és később a szovjet csapatok olda
lán, becsülettel teljesítse harci feladatait. A legfontosabb fel
adattal egyidejűleg a kommunisták számos más kérdés meg
oldásával is foglalkoztak.
Dr. Procházka elvtárs, aki a párt megbízásából irányí
totta az egységben dolgozó kommunisták munkáját és a kul
turális munkát, így beszél erről: ,,Az egységben szolgáló kom
munisták szilárd szervezeti felépítést, szilárd politikai irány
vonalat és utasítást kaptak munkájukhoz. Feladatuk az volt,
magyarázzák meg, mi a Szovjetunió és a Szovjet Hadsereg sze
repe Csehszlovákia nemzeti szabadságának kivívásában, hang
súlyozzák, hogy szüntelenül erősíteni kell a csehszlovák—szov
jet szövetséget és fegyverbarátságot. A kommunistáknak fel
kellett lépniük a fasiszta, antidemokratikus és reakciós tenden
ciák ellen, arra kellett törekedniük, hogy az egységet az anti
fasizmus és a demokratizmus szelleme hassa át. Nekik kellett
biztosítaniuk, hogy a nemzetiségi, vallási és szociális különb
ségekre való tekintet nélkül létrejöjjön a katonák harci egy
sége, s hogy megvalósuljon a nemzetiségek egyenjogúságának
elve. Hangsúlyoznom kell, hogy a kommunisták az egységek
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szervezésénél, a katonák harci és politikai kiképzése és neve
lése során éppúgy, mint a harctereken becsülettel teljesítették
feladataikat."
A kommunisták politikai nevelőmunkája fontos szerepet
játszott a katonák politikai öntudatának teljesítésében is. A
politikai nevelőmunka tulajdonképpen új dolog volt, és az 1.
önálló csehszlovák tábori zászlóaljban kezdettől fogva jelentős
szerepet játszott a katonák politikai öntudatának fejlesztésében.
Ezt a munkát túlnyomórészt a kommunisták végezték, népünk
haladó hagyományainak szellemében, a hazaszeretet, a fasiz
mus elleni izzó gyűlölet szellemében. A mai politikai munkások
elődei előadásokon, nyilvános vitákon, a katonákkal folytatott
személyes beszélgetések során, sajtónk hasábjain nevelték ka
tonáinkat a Szovjetunió iránti szeretet, a szovjet fegyvertár
sainkkal kötött szövetség' szellemében; alárendeltjeiket fegye
lemre, a feladatok példás teljesítésére, a nemzetiségek egyen
jogúságára nevelték, arra nevelték őket, hogy mielőbb kijut- *
hassanak a frontra, hogy segíthessenek a szovjet népnek ki
űzni a megszállókat a Szovjetunió területéről, * és hozzájárulja
nak a csehszlovák nép felszabadulásához.
Az egység megalakulásától bevetéséig terjedő időszakban
három rendkívül fontos időpont volt.
Az első kétségtelenül 1942. május 27-e. Ezen a napon — a
zászlóaljparancsnok előzetes kérelmére — a buzuluki moziban
Klement Gottwald beszélt az alakulat tagjaihoz. Elvi jelentő
ségű beszédében, amely az egység programjává vált, a követ
kező három pontban foglalta össze a hazai és külföldi ellen
állási mozgalom fő feladatait:
„A külföldön szervezett ellenállás csakis akkor teljesíti m a 
radéktalanul feladatait népének nemzeti szabadságharcában, ha
tökéletes eszmei, politikai és taktikai összhangban lesz az ott
honnal . . .
Népünk második alapelve a szövetségeseikhez, elsősorban
pedig legnagyobb és legközelebbi szövetségesünk, az orosz nép,
a Szovjetunióhoz való lojalitás és hűség . . .
Népünk otthoni politikájának harmadik alapelve, hogy fel
szabadított hazánk valamennyi szociális, politikai és nemzeti
ségi problémájának rendezéséről, úgyszintén hazánk nemzet
közi kapcsolatairól maga a nép otthon fog dönteni."
Gottwald elvtárs beszédében világosan kifejtette a CSKP
politikájának programját és céljait s ezzel nagy mértékben be
folyásolta az egész egység profiljának további alakulását. És
valóban, túlzás nélkül mondhatjuk; Gottwald elvtárs felhívá
sát, hogy politikai meggyőződés és felekezeti különbség nélkül
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valamennyien egységbe tömörüljünk és kövessünk el mindent
a fasizmus lehető leggyorsabb leverésére és hazánk szenvedő
népének felszabadítása érdekében, — az egység minden tagja
helyesen értelmezte.
A csehszlovák hadsereg történetében tulajdonképpen ez
volt az első eset, hogy egy kommunista képviselő, a párt ve
zető funkcionáriusa nyilvánosan a katonák elé állhatott, hogy
a legfontosabb politikai kérdésekről beszéljen nekik. És a cseh
szlovák katonai alakulat tagjai jól megértették Gottwald szavát.
A CSKP moszkvai vezetősége küldöttségének első látoga
tása — Gottwald elvtárs mellett V. Kopecky, J. Krosnár és
Vlast. Borek elvtárs volt még a küldöttségben — jelentős mér
tékben megszilárdította és elmélyítette az egység parancsnok
sága és a CSKP moszkvai vezetősége közti együttműködést.
Túlzás nélkül állíthatom, hogy Klement Gottwald emlékezetes
buzuluki beszéde nagyban hozzájárult ahhoz a kedvező válto
záshoz, amely a zászlóalj legtöbb tagjának gondolkodásában
bekövetkezett. Hasonló hatást értek el Gottwald, Sverma, Kopecki, Nejedlý, Vrbensky elvtársak későbbi beszédei és beszél
getései is, valamint Zd. Fierlinger elvtárs, a moszkvai csehszlo
vák nagykövet és mindazok beszédei, akik rendszeresen t á m o 
gatták az alakulatot, akik politikailag irányították, erkölcsileg
támogattak bennünket, akik az egységet minden érővel segí
tették a londoni kormánnyal folytatott harcban. Ezért mind
azok a győzelmek, amelyeket a csehszlovák egység a szovjet
csapatok oldalán a második világháború csataterein elért, az
említett elvtársak nevéhez, Csehszlovákia Kommunista Pártja
nevéhez is kapcsolódnak.
A második dátum, amely rendkívül jelentős a Szovjetunió
ban létrejött csehszlovák katonai egység történelmében, 1942
augusztus 28-ika. A katonák kérésére ekkor kérvényt küldtem
J. V. Sztálinnak, hogy küldjék ki az egységet a frontra. A kér
vényben többek között ez állott:
„Csehszlovákia hős és sokat szenvedett népe azt kéri a kül
földön tartózkodó csehszlovák állampolgároktól, hogy tényleges
harccal álljanak bosszút mindazért a szenvedésért és gaztettért,
amelyet a mi népünk és a világ más népei ellen elkövettek.
Népünk e kérését becsülettel akarjuk teljesíteni, kell, hogy tel
jesítsük.
Katonáink és parancsnokaink ilyen gondolatai és érzelmei
késztetnek arra, hogy megkérjük ö n t : engedje meg, hogy zász
lóaljunk a Nagy Honvédő Háború frontjain a Vörös Hadsereg
egységei mellett harcolhasson, tegye lehetővé, hogy teljesít
hessük hazánk iránti legszentebb kötelességünket, hogy fegy14

vérrel a kezünkben, a hős Vörös Hadsereg oldalán üthessük a
gyűlölt német leigázókat.
Remélem és meg vagyok győződve, hogy Ön nem tagadja
meg katonáinak és parancsnokaink ez őszinte kérésének tel
jesítését."
Az évek távlatából nézve a dolgokat, mind jobban kitűnik
elhatározásunk politikai jelentősége. Hiszen önként, mi m a 
gunk jelentkeztünk a harctérre abban az időben, amikor a fa
siszta .seregek Sztálingrád ellen vonultak támadásra, abban az
időben, amikor a tőkés világ a szovjet seregek összeomlását
várta, amikor a nyugati „sztratégák" és politikusok meg voltak
győződve róla, hogy a szovjethatalom összeomlása feltartózhata.tlanul bekövetkezik. A londoni csehszlovák kormány
akaratával szemben cselekedtünk, amely nem szándékozott
bennünket a frontra küldeni, hanem a legkülönbözőbb akadá
lyokat gördített utunkba, mivel attól tartott, hogy a szovjet
csapatok oldalán vívott harcunk nagy visszhangot vált majd
ki népünk soraiban Csehszlovákiában is. Mi az 1941. július 18-i
csehszlovák—szovjet megállapodás szellemében cselekedtünk.
Ebben a megállapodásban a csehszlovák kormány ünnepélye
sen kötelezte magát, hogy megtesz mindent a fasizmus mielőbbi
leverésének érdekében. De mivel Londonban, a saját kormá
nyunk részéről nem találtunk megértésre, és mivel az 1941-es
júliusi megállapodásban az állott, hogy a csehszlovák egység
kiképzése u t á n a szovjet legfelső hadvezetésnek lesz aláren
delve, — mi a szovjet kormányhoz fordultunk, hogy küldje
nek ki bennünket a harctérre. Ez jelentős politikai cselekedet
volt a Szovjetunióban megalakult 1. csehszlovák tábori zászló
alj részéről s ezt legkifejezőbben a Szovjetunió Legfelsőbb Ta
nácsa Elnökségének akkori elnöke, M. I. Kalinin fogalmazta
meg, aki, amikor néhány hónappal később az első, a szokolovói
csata u t á n Lenin-renddel kitüntette a zászlóalj parancsnokát,
ezt mondotta: „Nem az volt a fontos, h á n y a n voltak, hanem az,
hogy a Szovjetunió számára legnehezebb időben sem tagadták
meg és nem árulták el a szovjet népet, hanem hittek annak
erejében és önmaguktól, kormányuk hozzájárulása nélkül, sőt
annak ellenére kérték kiküldésüket a frontra, és harcba vetet
ték mindenüket, amijük volt."
A Szovjetunióban létrejött csehszlovák katonai egység t ö r 
ténelmének — megalakulása első szakaszában — harmadik
nagyfontosságú dátuma 1943. január 30. Ezen a napon, majd
nem egyesztendős intenzív és igényes kiképzés után, melynek
feltételei a lehető legjobban megközelítették a tényleges harc
körülményeit és amely következetesen a szovjet harcászati sza15

bályzatok és előírások szerint, valamint tapasztalt szovjet ok
tatók közvetlen támogatásával folyt —, ezen a napon az 1.
csehszlovák zászlóalj elhagyta Buzulukot és elindult a frontra.
Katonai egységünk alapvető kérdéseiben győzött a párt forra
dalmi irányvonala. Az 1. csehszlovák zászlóalj nem lett jelké
pes alakulat, amint ezt a londoni kormány óhajtotta, hanem
tényleges harci egységgé vált, amelynek a szovjet csapatok
oldalán, a harctéren volt a helye.
Helytelen volna azonban azt hinni, hogy az 1942. augusz
tus 28-a és 1943. január 30-a között eltelt időben nem folyt
küzdelem az alakuló csehszlovák fegyveres erők jellegéért, an
nak eldöntéséért, kit fog a csehszlovák alakulat szolgálni. A
londoni csehszlovák kormány ebben az időszakban is tovább
folytatta kísérleteit, hogy mégis megakadályozza az egység ki
küldését a frontra. Pika ezredes, a moszkvai csehszlovák kato
nai misszió parancsnoka, több ízben a szovjet szervekhez for
dult, hogy az egységet ne küldjék idő előtt a harctérre. A nap
nál is világosabb, hogy Pika a londoni reakciós emigráció meg
bízásából cselekedett. Midőn Pika „rábeszélései" hatástalanok
maradtak, a londoni klikk megkísérelte, hogy legalább elodázza
az egység bevetését. Indulás előtt két nappal azt a parancsot
kaptuk Londonból, hogy a harctérre nem vihetjük magunkkal
a nőket. A zászlóaljnál Összesen 38 nő volt, közülük 34 egész
ségügyi szolgálatot teljesített. Nélkülük tehát nem tudtunk
volna elindulni. Ahhoz, hogy a nők helyett férfiakat képez
zünk ki egészségügyi szolgálatra, legalább két hónapra lett
volna szükség. A londoni nemzetvédelmi minisztérium, amely
alá tartoztunk, azért adta ki ezt az alattomos parancsot. Az egy
ség parancsnoksága és a nők is, akik önként jelentkeztek a had
seregbe, megtagadták a londoni célzatos kártevő parancs vég
rehajtását és az egységgel együtt útnak indultak a harctérre.
Lelkes örömüket azzal is kifejezték, hogy utazás közben
néhány százezer rubelt gyűjtöttek össze maguk között. Ezt az
összeget a szovjet kormánynak küldték el azzal a kéréssel, sze
rezzen be érte harckocsikat az egység számára.
Osztrogozsszkba érkeztünk után Golikov vezérezredes, a
voronyezsi front parancsnoka, a Szovjet Hadsereg jelenlegi po
litikai csoportfőnöke üdvözölt bennünket rendkívül testvéri és
szívélyes módon. Mikor arról kellett dönteni, hogy egységünk
hol kerüljön bevetésre, Golikov vezérezredes egy viszonylag
nyugodt frontszakaszra akart irányítani bennünket, ahol k e 
vésbé súlyos harcok folytak. De mikor egyhangúan kinyilvání
tottuk, hogy ezzel nem. értünk egyet, Golikov vezérezredes
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eleget tett kérésünknek és a 3. páncélos hadsereg kötelékébe
osztotta be zászlóaljunkat.
A 3. páncélos hadsereg parancsnoka, P. S. Rybalko altá
bornagy volt, úgyhogy Szokolovónál a csehszlovák katonák
immár másodszor találkoztak Csehszlovákia e nagy barátjával.
Ez abban az időben volt, amikor a voronyezsi fronton har
coló hitlerista hadsereget megerősítették azzal a harminc pán
célos és gépesített hadosztállyal, amelyet Hitler Nyugatról vont
el a szovjet arcvonalra. A fasiszta seregek akkor ellentáma
dást vezettek, melynek célja Harkov bevétele volt (a várost
röviddel azelőtt a szovjet csapatok felszabadították), egyúttal
vissza akartak vágni a Szovjet Hadseregnek a Sztálingrádnál
elszenvedett vereségért is. A fasiszták célja az volt, hogy az
ellentámadással fékezzék a szovjet csapatok Sztálingrádnál
megindított megsemmisítő előrenyomulását. Az ellentámadás
fő iránya a Szokolovó—Harkov irány volt. Rybalko altábor
nagy éppen a szokolovói szakaszt bízta az 1. csehszlovák zász
lóaljra, azzal a nagyon felelősségteljes feladattal, hogy 10 kilo
méter szélességben rendezkedjen be védelemre és akadályozza
meg, hogy a német egység ellentámadásuk során átlépjék a
Mzse folyót. Annak érdekében, hogy a zászlóalj teljesíthesse
ezt a nehéz feladatot, a 3. páncélos hadsereg parancsnoka be
osztott a zászlóaljhoz és a zászlóalj parancsnoknak rendelt alá
néhány tüzérosztagot, sorozatvetőkkel együtt egy páncélos dan
dárt, két páncéltörő üteget és egy műszaki századot.
A hatalmas páncélos erőkkel indított ellenséges támadás
1943. március 8-án kezdődött, de sikertelenül végződött. A cseh
szlovák zászlóalj, kiváltképpen Szokolovó község helyőrsége,
Otakar Jaros főhadnagy parancsnoksága alatt, a beosztott szov
jet tüzérség, harckocsik és sorozatvetők támogatásával megaka
dályozta a német harckocsikat, hogy átkeljenek a Mzse folyón,
s ezzel a Szovjet Hadsereg vezérkari bizottságának értékelése
szerint (ez a bizottság nem sokkal a harcok befejezése után a
moszkvai Vorosilov Akadémián ült össze) hozzájárult az ellen
ség előnyomulásának 8—10 nappal való feltartóztatásához. Ez
lehetővé tette, hogy Rokoszovszkij tábornok éppen Sztálingrád
felől felvonuló csapatai idejében elfoglalják védelmi állásaikat
a Donyec folyó mentén. Az 1. csehszlovák tábori zászlóalj te
hát becsülettel teljesítette a rábízott feladatot.
A szokolovói harcok március 8-án kezdődtek és március
13-án éjjel fejeződtek be. A harcok során a csehszlovák zászló
aljat további két szovjet tüzérosztaggal, három sorozatvető osz
taggal, és egy páncéltörő tüzérezreddel erősítették meg. A szov
jet tűzeszközök segítségével és a szovjet egységekkel együtt2 Hadtörténelmi közlemények
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működve sikerült zászlóaljunknak nagyrészt megsemmisíteni
két elit német páncélos hadosztályt — az „Adolf Hitler" és a
„Totenkopf" hadosztályokat:
A szokolovói harcokban a csehszlovák katonák valóban a
legmagasabb fokú hősiességről tettek tanúbizonyságot. Otakar
Jaros főhadnagy megkapta a legnagyobb elismerést — a Szov
jetunió Hőse címet, a csehszlovák zászlóalj további 84 tagja
pedig magas szovjet kitüntetésekben részesült. A szokolovói
győzelem nagyban hozzájárult az egész csehszlovák egység;
harci kedvének további fejlődéséhez. Az egység tagjai m e g 
edződtek, harci tapasztalatokat szereztek, ami a zászlóalj t o 
vábbi fejlődését jelentős mértékben segítette.
A csehszlovák egység szokolovói tűzkeresztsége katonai j e 
lentőségén túlmenően, politikai szempontból is igen jelentős
volt, mivel az 1. csehszlovák tábori zászlóalj megmutatta a
csehszlovák népnek, hogy népünk új hadserege él és harcol.
Hiszen a Nagy Honvédő Háborúban most először — s tegyük
hozzá: mint az első külföldi katonai egység a Szovjetunióban
— harcoltak a csehszlovák katonák a szovjet katonák oldalán
a közös ellenséggel. A közösen kiontott vérrel ily módon pecsé
telték meg harci szövetségüket a Szovjet Hadsereggel s nagy
mértékben hozzájárultak a csehszlovák és a szovjet nép b a r á t 
ságának elmélyítéséhez és megszilárdításához. Nagyon kifeje
zően írt erről Fagyejev szovjet író: „ . . . Teljes mértékben t á 
maszkodhatunk a csehszlovák katonák adott szavára, akiket
hősiességük halhatatlanná t e t t . . . A szovjet és a csehszlovák
népet a közösen kiontott vér barátsága fűzi össze."
Annak jelentőségét, hogy katonáink a Szovjet Hadsereg
oldalán harcoltak, Klement Gottwald 1943. április 7-én a moszk
vai rádióban elhangzott beszéde értékelte legteljesebben:
,,A csehszlovák harci lobogó alatt a keleti fronton a h i t 
lerista seregek ellen harcoló csehszlovák katonák — íme Cseh
szlovákia állami függetlenségének jelképe s további bizonyí
téka annak a ténynek, hogy Csehszlovákia háborúban áll a
hitlerista Németországgal. A Vörös Hadsereg oldalán a németek
ellen harcoló csehszlovák katonák — íme, a független Csehszlo
vákia és a Szovjetunió, egyenlő felek harci szövetségének j e l 
képe. A csehszlovák katonák, mint a Vörös Hadsereg szövet
ségesei — íme, ez jelképe annak, hogy a Vörös Hadsereg n e m 
csak a szovjet terület felszabadításáért harcol a német meg
szállók ellen, hanem Csehszlovákia felszabadításáért is. A V ö 
rös Hadsereg oldalán küzdő önálló csehszlovák katonai egység"
— íme, jelképe annak, hogy a német megszállók kiűzése és
Csehszlovákia felszabadítása u t á n . Csehszlovákia ügyeinek r e n 
dezése kizárólag a csehszlovák nép ügye lesz."
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III.
A Szovjetunióban megalakított csehszlovák katonai egy-,
ség szokolovói győzelmes harcát (1943 márciusa) joggal tekint
jük népünk fasisztaellenes nemzeti szabadságharca fontos h a 
tárkövének. A szovjet—német fronton a szokolovói csata j e 
lentette a csehek és szlovákok népi fegyveres erőinek első nyílt
fellépését a fasizmus ellen. Törvényszerű volt, hogy éppen a
Szovjet Hadsereg sztálingrádi dicső győzelmének esztendejében
népünk fasisztaellenes harca idehaza, a köztársaság területén
is fellendült.
A szokolovói, első csatában született meg az új csehszlo
vák néphadsereg csírája. A londoni kormány azonban még ek
kor sem akart belenyugodni, hogy a Szovjetunióban olyan h a d 
sereg kezd kialakulni, amelytől idegenek a csehszlovák b u r 
zsoázia népellenes tervei, ezért meg akarta szerezni az ural
mat a csehszlovák zászlóalj felett, hogy ebből az alakulatból is
a felszabadult köztársaság burzsoá rendjének feltámasztásához
teremtsen hatalmi eszközt. Az egység jellegéért megindult h a r c
tehát tovább folyt.
A szokolovói harci feladat teljesítése után az 1. csehszlo
vák zászlóaljat Vészelő j e községbe vezényelték, ahol kipihen
tük magunkat és átszerveződtünk. Innen 1943 május első n a p 
jaiban Novohoperszkbe utaztunk, ahová ugyanakkor a buzuluki
tartalékezred további 1410 önkéntest irányított.
A dandár szervezéséért és főképpen a szervezés helyéért
is harcolnunk kellett Londonnal. A londoni csehszlovák kor
mány ellenezte, hogy a csehszlovák dandárt a fronthoz közel
eső területen kezdjük szervezni és azt követelte, utazzunk viszsza a fronttól több száz kilométerre eső Rusulukba. Ez azt je
lentette volna, hogy Kievhez, a frontra egyáltalán nem jutot
tunk volna -el. Azonban ezt a csatát is megnyertük a londoni
csehszlovák kormánnyal szemben, mivel Gottwald elvtárs és a
CSKP moszkvai vezetőségében dolgozó elvtársak támogattak
bennünket és a szovjet kormány is teljes mértékben mögöttünk
volt.
Az 1. csehszlovák önálló dandár szervezése tehát Novohoperszkben kezdődött meg.
Megérkezett oda egy szlovák csoport is, amelynek tagjait
Tiso fasiszta kormánya erőszakkal hajtotta ki a keleti frontra,,
a Szovjetunió elleni háborúba, ő k azonban a Kaukázusban a
legelső alkalommal átszöktek a szovjet csapatokhoz és önként
jelentkeztek a csehszlovák egységbe, hogy cseh testvéreikkel
együtt harcolhassanak közös hazájuk, a Csehszlovák Köztársa2*
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ság felszabadításáért. A londoni nemzetvédelmi minisztérium
mindent elkövetett, hogy megakadályozza felvételüket az egy
ségbe, később pedig azzal igyekezett kedvüket venni, hogy
megtagadta katonai rendfokozatuk elismerését, tekintet nélkül
arra, hogy fogságba esésük előtt tisztek vagy tisztesek voltak-e.
A londoni reakciósoknak azonban ez a tervük is meghiúsult.
A szlovák katonák rendfokozatát hamarosan elismerték és igen
gyorsan összeforrtak az egységgel. A továbbiakban mind na
gyobb számban jöttek az egységbe a szlovák katonák.
Az önkéntesek nagy száma lehetővé tette, hogy az 1. cseh
szlovák önálló zászlóalj Novohoperszkben 1. csehszlovák önálló
dandárrá alakulhasson át.
Az önálló dandár szervezését megkönnyítette az is, hogy
az új önkéntesek többsége kárpátaljai ukrán volt, és a háború
előtti csehszlovák hadseregben sokan m á r szolgáltak és Buzulukban a tartalék ezrednél előkészítő kiképzésben részesüKek.
Minthogy a csehszlovák alakulat megnőtt, a szovjet parancs
nokság az egységhez beosztott szovjet oktatók számát is fel
emelte. Harckocsizóink alapos kiképzéséhez ugyanakkor az a
néhány csehszlovák tiszt is hozzájárult, akik időközben elvé
gezték a tambovi szovjet harckocsi tisztiiskolát.
Az 1. csehszlovák önálló dandár szervezése alig öt hónapot
vett igénybe. Ez alatt az igen rövid idő alatt a dandárt a leg
korszerűbb szovjet fegyverekkel látták el, és alapos kiképzésen
ment keresztül. Lelkiismeretesen felkészült tehát a harci fel
adatokra. A dandár a szovjet vezérkar hozzájárulásával és a
londoni csehszlovák Nemzetvédelmi Minisztérium akaratával
szemben (a minisztérium egy ejtőernyős dandárt akart felállí
tani, amelyet a csehszlovák területen végrehajtandó támadá
soknál szándékozott bevetni, vagy pedig egy harckocsik, tü
zérség és más speciális fegyvernemek nélkül szervezett lövész
dandárt) úgy lett megszervezve, hogy felölelje valamennyi fő
fegyvernemet, ideértve a harckocsikat, páncéltörő, légvédelmi
és nehéz tüzérséget, aknavetőket és további korszerű fegyve
reket. Ez megteremtette a szervezés-technikai, valamint kádernevelési előfeltételeket ahhoz, hogy a dandár tovább fejlődjék
és megalakuljon az 1. csehszlovák hadtest.
Az 1. csehszlovák önálló dandárban tovább mélyült a párt
szervezeti felépítése. A zászlóaljakban és alegységekben párt
vezetőségek jöttek létre; az első harcokban különösen a helyt
álló harcosok beléptek a párt soraiba. Példaként említem meg,
hogy a dandárnál létesített tisztiiskola növedékeinek 30 száza
léka párttag volt, vagy rövidesen azzá vált. A politikai munkát
kizárólag kommunisták végezték. Az egység parancsnoksága
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továbbá megkezdte az új tisztek és tisztesek nevelését, tekin
tet nélkül arra, vajon volt-e — mint ahogyan ezt London el
rendelte — középiskolai végzettségük vagy sem. Számunkra
egyetlen szempont volt az irányadó: bebizonyította-e a jelölt
a harcban, hogy megfelelő képességekkel rendelkezik és meg
vannak-e a feltételei annak, hogy jó parancsnok váljék belőle.
A dandár harckészültségének ellenőrzése, során a Szovjet
Hadsereg vezérkarának képviselői magasra értékelték az egy
séget. Ezeknél a vizsgáknál több csehszlovák elvtárs — Gottwald, Sverma, Kopecky, Vrbensky, Fierlinger, Nejedlý elvtárs
is jelen volt, akik állandóan támogatták az egységet. Az, hogy
a párt vezető képviselői jelen voltak a dandár harckészültsé
gének felülvizsgálásánál, jelen voltak, amikor a dandárnak át
adták a harci lobogót, egyben annak a kifejezője is volt, hogy
nemzeti szabadságharcunkban a CSKP-nak vezető szerepe volt.
Kifejezője azoknak a változásoknak, amelyek — a londoni
csehszlovák kormány és a nemzetvédelmi minisztérium akara
tával szemben — a mi új hadseregünkben is végbementek.
1943. szeptember 30-án az 1. csehszlovák dandár elindult
a frontra. Saját kérelmére Kiev térségébe irányították. A Vö
rös Hadsereg ebben az időben indított hatalmas támadást, hogy
Kievet felszabadítsa a német megszállás alól. A város előtt a
Dnyepr balpartján ismét meggyőződhettünk róla, hogy a szov
jet vezénylő tábornokok mennyire kímélni akartak bennünket.
A kievi hadműveleteknél eredetileg azt a feladatot akarták
számukra adni, hogy a 38. hadsereg támadó csapatainak jobb
szárnyát fedezzük. Csupán saját kérésünkre sorolták aztán be
dandárunkat a szovjet támadó hadosztályok első lépcsőjébe, a
támadás főirányába.
A kievi hadműveletben dandárunk a Dnyepr átlépése után
a v dnyepri hídfő egyik szakaszán védelmi állást foglalt el és
1943. november 3-a és 6-a között a szovjet egységek oldalán
részt vett Szovjet-Ukrajna fővárosának, Kiev felszabadításá
ban. November 5-én, a támadás főirányában, Kiev felé, az első
lépcsőben haladva, az 1. csehszlovák dandár az elsők között
nyomult be a városba. Éjszakai harcban felszabadult Kiev, a
várost megtisztították a fasiszta megszállóktól. November 6-án
reggel találkoztunk a kievi lakosokkal, s ez a találkozás olyan
megható volt, hogy azt sohasem feledjük el sem mi, sem pedig
a kieviek.
Ez volt katonai egységünk második harci fellépése a Szov
jetunió területén. A szovjet főparancsnokság november 6-i pa
rancsa külön megemlítette a dandárt, amely a Kievért folyta
tott harcokban kiváltképpen kitüntette magát. A Szovjetunió
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Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének határozata értelmében a dan
dárt a Szuvorov-rend második fokozatával tüntették ki. Ily
magasra értékelte a szovjet kormány hozzájárulásunkat a Kievért folyó harcokhoz. Ezekben a harcokban főleg a csehszlovák
harckocsizók és géppisztolyosok tűntek ki. A szovjet kormány
ezenkívül még három parancsnokunkat tüntette ki a Szovjet
unió Hőse címmel, rendkívüli hősiességükért és bátorságukért,
és további 139 csehszlovák katonának és tisztnek adományozott
magas szovjet érdemrendeket és emlékérmeket.
Kiev felszabadítása után dandárunk a szovjet csapatok ol
dalán részt vett a hitlerista seregek üldözésében, számos ukrán
város felszabadításában. Kiváltképpen Bilá Cerkev, a jelentős
ukrán város felszabadításáért vívott harcokban tüntette ki ma
gát, amiért is a Bohdan Hmelnicky-rend első fokozatát érde
melte ki. Bilá Cerkev felszabadítása után a dandár Zsaskov
térségében (Umanytól északra) harcolt az ellentámadást végre
hajtó ellenséggel. Ebben a térségben, 1943. november 6-tól
1944 márciusáig az 1. csehszlovák dandár állandó és nehéz har
cokon ment keresztül, melyekben további győzelmeket aratott.
Midőn az 1. Ukrán Front egységei felszabadították NyugatUkrajnát, az 1. csehszlovák dandárt, saját kérelmére, kivonták
a zsaskovi térségből és átirányították Nyugat-Ukrajnába, a cseh
Volhíniába, hogy ott új önkénteseket toborozhasson-saját sorai
nak feltöltésére, valamint új egységek szervezésére. Jól tudtuk,
milyen hő kívánságuk volt a volhíniai cseheknek, hogy velünk
együtt harcolhassanak s így közvetlenül részt vehessenek ős
hazájuk felszabadításában, ahová vissza akartak térni. Ennek
érdekében kéréssel fordultak parancsnokságunkhoz is és a szov
jet kormányhoz is. Volhíniában mintegy 12 000 cseh önkéntes
— köztük 600 nő — lépett be a csehszlovák egységbe. A londoni
csehszlovák reakció most is közbe akart lépni, mégpedig
moszkvai katonai attaséja révén, aki azt szorgalmazta, hogy a
volhíniai cseheket, a moszkvai körzetben fekvő Jefremovba
küldjék kiképzésre. így próbálta megakadályozni, hogy gyorsan
kiképezzék és harcba vessék őket az 1. csehszlovák dandár egy
ségeivel. Hiszen maga az utazás Jefremovba és vissza legalább
6 hetet vett volna igénybe. A dandár parancsnokságának hatá
rozott fellépése azonban meghiúsította ezt a kísérletet is és a
volhíniai cseheket közvetlenül az egységhez osztották be, ki
képzésük közvetlenül a front mögött, a dandár legközelebbi
hadtápterületén folyt le. A volhíniai csehekén kívül abban az
időben még egy nagyobb csoport szlovák katona is belépett az
egységbe, akik Melitopol város térségében szöktek át a szovjet
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csapatokhoz. Később ezekből alakult meg a 2. csehszlovák ejtő
ernyős dandár.
Ennek alapján megkezdődött az 1. csehszlovák önálló dan
d á r kiszélesítése. Az 1. csehszlovák hadtestet az 1944 májusától
szeptemberig terjedő időben Csernovic térségében (a Kárpátok
tövében) szervezték. A Szovjet Hadsereg parancsnokságának
állandóan növekedő segítsége következtében, valamint annak
révén, hogy a hosszú és nehéz harcokban rátermett, kipróbált
káderek nevelődtek ki az egységben, az 1. csehszlovák hadtestet
hatalmas, gépesített és nagyszerűen felfegyverzett egységgé
sikerült kiépíteni. A hadtest négy dandárból (két lövész, egy
ejtőernyős és egy harckocsi dandárból), öt tüzérezredből, né
hány légvédelmi tüzér alakulatból, négy műszaki zászlóaljból,
négy híradós zászlóaljból és további hadtest egységekből állott.
1944. augusztus 20-án a hadtestnek 16 502 harcosa volt.
Nemzetiségük szerint így oszlottak meg: a csehek 50 százalék
ban, a kárpát-ukránok 25, a szlovákok 20 százalékban voltak
képviselve. Ezenkívül még más nemzetiségek is harcoltak so
rainkban.
Miközben hadtestünket Csernovic térségében szerveztük, a
szovjet csapatok elérték a csehszlovák határt. Az események
ilyen irányú fejlődése kétségtelenné tette, hogy rövidesen meg
kezdődnek a Csehszlovákia közvetlen felszabadítását célzó had
műveletek, hogy népünknek a szovjet csapatok viszik meg a
szabadságot és velük együtt a mi hadtestünk is. Ezért minden
erőnkkel arra törekedtünk, hogy a hadtest e lehető legrövidebb
időn belül harcra képes legyen, hogy a katonák jól felkészül
jenek az elkövetkezendő, nehéz harcokra és- hogy megfelelően
teljesíthessük ne csak a hazánk felszabadításával járó harci
feladatokat, hanem az otthon ránk váró politikai feladatokat
is. Egyszóval: hogy egységünk jól teljesítse a nemzeti és de
mokratikus forradalom fegyveres erőinek funkcióját.
Ebben az időszakban mind nagyobb szerepet kaptak a párt
szervezetek, és általában a politikai nevelőmunka, kiváltkép
pen az újoncok, között végzett politikai felvilágosítás. Sok füg
gött attól, hogyan lép majd fel az egység a felszabadított terüle
teken és milyen lesz a katonák viszonya a lakossághoz. Mind
ezekről a feladatokról 1944 júliusában Klement Gottwald tájé
koztatta a hadtest pártszervezetének vezetőségét, amikor Szadagurában meglátogatott bennünket. A hadtestnél külön tan
folyam létesült a nevelő munkások számára. A tanfolyamon
már a felszabadult hazában végzendő politikai munkára képez
tünk ki kádereket. Oktatásban részesültek arra vonatkozólag,
hogyan segítsék a nemzeti bizottságok létrejöttét és általában,
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hogyan segítsék elő a forradalmi intézkedések foganatosítását
(pl. az árulók és kollaboránsok vagyonának kisajátítását, a
földreformot stb.). A hadtestre váró harci és politikai feladatok
bizony nem voltak könnyűek.
A közvetlenül a front mögött megszervezett négyhónapos
intenzív kiképzés alatt naponta tíz órát tartottak a gyakorla
tok, ezenkívül napi két órát szenteltünk még a következő napi
előkészületekre is. A harckocsizók naponta 12—14 órát gyakor
latoztak, a 2. ejtőernyős dandárnál pedig reggel hattól "este k i 
lencig tartott a kiképzés. Mindamellett a katonák nagy kedvvel
végezték a gyakorlatokat. A kommunista párt vezette jó poli
tikai munkának köszönhető, hogy hadtestünk hihetetlenül rö
vid idő alatt harcképes lett.
Mikor 1944. augusztus 29-én kirobbant a Szlovák Nemzeti
Felkelés, hadtestünk Szambor város térségében volt. A szovjet
kormány és a szovjet főparancsnokság elhatározta, hogy min
denben segíteni fogja a szlovák nép hősi küzdelmét. A szovjet
csapatok már a szlovák Nemzeti Felkelés kitörését követő tize
dik napon hatalmas támadást indítottak a Dukla-hágó irányá
ban. A támadás célja: átlépni a csehszlovák államhatárt, kap
csolatot teremteni a harcoló szlovák néppel és partizán j ai val.
Szlovákiába küldték a 2. csehszlovák ejtőernyős dandárt és az
1. csehszlovák repülőezredet. A Szlovák Nemzeti Felkelés meg
segítésére indított támadásban részt vett az 1. csehszlovák had
test is, amelyet Kroszna városka északi térségébe helyeztek
át; innen bontakozott ki a Dukla-hágó elleni közvetlen támadás.
A szovjet főparancsnokság a hadművelet megszervezésével K o nyev marsallt, az 1. Ukrán Front parancsnokát bízta meg, a
végrehajtást pedig Moszkalenko vezérezredes 38. hadserege
kapta feladatul. Emlékszem, az egyik parancsnoki értekezleten
Konyev marsall kijelentette: „Vagy átlépjük *a Kárpátokat,
vagy ott pusztulunk!" A szovjet marsall szavai híven tükrözik,
hogyan értelmezték a szovjet emberek Csehszlovákia iránti
internacionalista kötelességeiket.
A Dukla-hágóért vívott harcok rendkívül súlyosak voltak.
Nemcsak a hegyi terep hihetetlen nehézségei és az alaposan
megerősített és nagy mélységben tagolt német állások és az
aknásított terep miatt, hanem azért is, mert két szlovák had
osztály — 30 000 katona — parancsnoksága teljesen csődöt
mondott. E két hadosztály a Dukla-hágó túlsó oldalán, Eperjes
térségében volt elhelyezve, és a Kárpát—Dukla-hadművelet
terveiben az ő együttműködésüket is számításba vették. A had
művelet megkezdése előtt néhány nappal azonban a németek
lefegyverezték őket.
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A Dukla-hágó elfoglalásáért — a Kárpátok átlépéséért —
folytatott nehéz és elkeseredett harcok teljes két hónapig tar
tottak és a szovjet és csehszlovák katonák győzelmével értek
véget. 1944. szeptember 8-án indult meg a támadás Kroszna
lengyel város térségében s ettől a naptól kezdve a szovjet és
csehszlovák katonák szüntelen harcokban törtek előre, hogy el
érjék a csehszlovák határt. A Dukla-hágóban a szó szoros ér
telmében minden talpalatnyi földért ádáz harcot kellett vívni.
A, nácik elkeseredetten védekeztek s kihasználták a nehéz tere
pet, amelyet nagy mértékben megerősítettek és alaposan el
aknásítottak.
De a 38. hadsereg és a csehs'zlovák egység harcosainak m a 
gasfokú öntudata, erős akarata, törhetetlen kitartása és példát
lan önfeláldozása mindennél erősebbnek.^ bizonyult. A harci
akarat, az önfeláldozás és a tökéletes hadművészet végül is győ
zelmet aratott: a 38. hadsereg és a csehszlovák hadtest t á m a 
dása megtörte a hitlerista seregek ellenállását és a csehszlovák
hadtest egységei — a szovjet csapatok oldalán — 1944. október
6-án szülőhazájuk földjére léptek.
A csehszlovák harcosok katonai tudásáról az a tény is ta
núskodik, hogy a támadási tevékenység területén az ellenség,
aki pedig jóval előnyösebb helyzetben volt és a Kárpátok töké
letesen megerősített és a harcokra jól előkészített magaslatait
védte, háromszor annyi veszteséget szenvedett, mint az 1. cseh
szlovák hadtest. Ezekben a nehéz harcokban helyes taktikát
választottunk, a tűzeszközök maximumával, az élőerő mini
mumával az egyik magaslatot a másik után elfoglalni, minden
kor jól megerősíteni az állásokat és megfelelően felkészülni a
további előrehaladásra. Taktikánk bevált.
A Kárpát—Dukla-hadművelet a Szovjetunióban létrejött
csehszlovák katonai egység harcos útjának csúcspontját jelen
tette. Ez az út Szokolovónál kezdődött és Kieven, Bilá Cerkeven, Zsaskovon és a Kárpátokon keresztül hazánk határáig ve
zetett. A duklai csata egységünk legnagyobb és leghosszabb
ideig tartó csatája volt, amelyben oly kiválóan és nagyszerűen
nyilvánultak meg a Szovjet Hadsereg mintájára nevelt cseh
szlovák katonák magasfokú harci képességei. A Kárpát—Duklahadművelet olyan ütközet volt, amelyben a katonák tömegei
harcos szellemükkel, legyőzhetetlen kitartásukkal és állhata
tosságukkal, határozottságukkal és katonai tudásukkal leküzdöt
ték a legalattomosabb és legmegátalkodottabb ellenséget fis.
Ugyanakkor kádereink legnehezebb próbatétele is volt ez az
ütközet, mai néphadseregünk harci tapasztalatainak leggazda
gabb forrása.
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A Dukla-hágcn át vívott nehéz és kegyetlen harcokban
végérvényesen átment népünk öntudatába a jelszó, hogy „Örök
időkre a Szovjetunióval és sohasem másképpen!" A csehszlo
vák—szovjet barátságot és szövetséget pedig a szovjet és cseh
szlovák harcosok együttesen kiontott vére tette megbonthatatlanná. A Dukla-hágón, ott, ahol a Szovjet Hadsereg és vele
együtt az 1. csehszlovák hadtest tárta ki a népünk szabadsága
és boldog élete felé vezető kaput, ott gyökerezik ez a barátság,
amely örökre összeköti népünket a hatalmas Szovjetunióval és
annak hős, nagyszerű népével..
Október 6-a az a nap, amikor a csehszlovák egységek ha
zájuk földjére léptek, ezért lett a Csehszlovák Néphadsereg
napja.
A szovjet és csehszlovák seregek duklai győzelme, amely
a csehszlovák országhatár átlépésében érte el csúcspontját, le
hetővé tette, hogy összeköttetés jöjjön létre a Szlovák Nemzeti
Felkelés harcosaival és megnyitotta az utat az ország felszaba
dításához is.
1944. október 6-tól a külföldön létrejött 1. csehszlovák had
test egyszeriben hazai egységgé vált és sósai folyamatosan gya
rapodtak a Szlovák Nemzeti Felkelés katonáival és partizán
jaival. Ezek az erők alkották a nemzeti és demokratikus forra
dalmunk legfontosabb fegyveres erőit, népünk fegyveres erőit,
melyek à kommunista párt vezetésével jöttek létre.
Szlovákiában a hadtest felszabadító küldetésének teljesí
tése mellett, politikai feladatokat is megvalósított. A felszaba
dított szlovák területen közreműködött a nemzeti bizottságok
létrehozásában; a kelét-szlovákiai nép számára kiadták az „Üj
Szabadság" („Nová sloboda") c. folyóiratot, amelyben tanácsok
kal és utasításokkal látták el a lakosságot, hogyan éljenek sza
badságával, hogyan igazgassa a városokat és községeket.
Az 1. csehszlovák hadtest katonai és politikai küldetése a
felszabadító harcok utolsó, befejező szakaszában sem volt
ínyére a Benes-kormánynak. A felszabadított csehszlovák té
ri j leteken győzött a nép forradalma s ehhez a hadtest is segít
séget nyújtott. Londonban jól tudták, hogy a hadtest irányí
tása kicsúszott a kezükből; tudták, hogy a hadtest nem reakciós
célkitűzések megvalósítását szolgálja, hanem fenntartás nélkül
a nép oldalára állott és következetesen a kommunista párt poli
tikáját valósítja meg. Ezért megkísérelték, hogy döntő változá
sokat idézzenek elő, annak érdekében, hogy a legfőbb hatalmi
eszközt, a hadsereget, saját befolyásuknak vessék alá. Ürügy
ként a duklai harcokban elszenvedett veszteségeinket válasz
tották. Londonban arra. törekedtek, hogy a hadtestet a lehető
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legnagyobb mértékben legyengítsék, és gyakorlatilag felszá
molják. Beszédesen tanúskodik erről az a távirat, amelyet a
hadtest parancsnoka Londonból kapott: „Ügy vélem, az egysé
gek maradványaiból fel lehet állítani 3—4 zászlóaljat, amelyek
talán egy önálló dandárt k é p e z n é n e k . . . A nehéz tüzérezre'det
meg fogják szüntetni. A harckocsi dandárt ugyancsak meg
szüntetjük és személyzetéből gyalogságot, kell feltölteni. Az
átszervezés után ne számoljon az ejtőernyős d a n d á r r a l . . . "
A hadtest ellen irányuló londoni kártevő cselszövéseket és
összeesküvéseket a hadtest parancsnoksága nem vette tudomá
sul. Ehhez hasonló kártevéssel már a Kárpát—Dukla-hadművelet során lis találkoztunk. A csehszlovák nemzetvédelmi mi
nisztérium, melynek élén az áruló Ingr tábornok állott, meg
tiltotta az 1. csehszlovák hadtest parancsnokának, hogy leg
derekabb harcosait önhatalmúlag léptesse elő s tüntesse ki, s
csuoán azt engedélyezte számára, hogy közölje súlyos sebesül
tekkel: előterjesztést küldött Londonba kitüntetésükre vagy
előléptetésükre. London úgy akart megfosztani bennünket a
"harcoló sereg erkölcsi buzdításának egyik leghatékonyabb esz
közétől. Érthető; hogy az ilyen utasításokat nem fogadhattuk
el, és hogy az arra érdemes katonákat továbbra is közvetlenül
a harctéren léptettük elő vagy tüntettük ki.
Aho£v a londoni nemzetvédelmi minisztérium nem tudta
megvalósítani azt a tervét sem, hogy a szlovákiai politikai fordulat magvát a Tiso-hadsereg képezze, amelyet saját hatalmi
eszközként akart felhasználni, — úgy az sem, sikerült neki,
hogy a felszabadított Kárpát-Ukrajna területén burzsoá típusú
új csehszlovák hadsereget hozzon létre. Hasal tábornok pedig
ilven értelmű feladattal volt megbízva. De miután hamarosan
kiderült, hogy Kárpát-Ukrajnán a hadsereget nem a fasizmus
elleni harcra szervezi, hanem azért, hogy katonai megszállást,
katonai diktatúrát hozzon létre — rendelkezés történt, hogy
azokat az alakulatokat, amelyeket a reakciós tábornokok Kár
pát-Ukrajnán önkényesen létesítettek, fel kell számolni és állo
mányukat az 1. csehszlovák hadtest egységeibe kell beosztani.
Ennek az intézkedésnek nagy jelentősége volt nemzeti és de
mokratikus forradalmunk további szakaszában, valamint az or
szág és a hadsereg további fejlődésében.
A londoni nemzetvédelmi minisztérium reakciós tábornoki
klikkje azonban az egységen belül is megkísérelt kártevő tevé
kenységet folytatni. Az egységhez küldött tisztek csoportjaiba
közvetlenül beépített ügynököknek azt a feladatot adták, hogy
együttműködve Pikával, az akkori moszkvai katonai attaséval
és ügynökeivel, küldjenek kémjelentéseket a Szovjet Had27

sereg működéséről és helyzetéről, igyekezzenek megzavarni a
csehszlovák katonai egységek és a Szovjet Hadsereg közti szí
vélyes és baráti kapcsolatokat, igyekezzenek bomlasztani a
csehszlovák katonai egység harci szellemét és politikai öntu
datát. A kártevőket azonban hamarosan leleplezték és ártalmat
lanná tették.
1945. január 18-án, amikor a front Kelet-Szlovákia felé
kezdett húzódni, és a csehszlovák hadtest számára lehetővé vált,
hogy újabb harcosokat mozgósítson, a következő javaslatot
küldtem Zd. Fierlingernek, a moszkvai csehszlovák nagykö
vetnek :
„A Szovjetunióban alakult 1. csehszlovák hadtest már olyan
mértékben túllépte a hadtest szervezeti keretét, hogy az egy
ség további fejlődése érdekében szükségesnek látszik az egy
ség elnevezését, esetleg szervezetét is megváltoztatni »1. cseh
szlovák h a d s e r e g é r e .
Ezt a következő szervezeti, hadműveleti és katona politikai
indokok támasztják alá:
1. Szervezetileg a hadtestnek három önálló dandára van.
Számolunk a 2. dandárral, amelynek egységei Szlovákia terü
letén partizánharcokat folytatnak, s amely — a hadtesttel való
egyesítése után — ismét fel lesz töltve. A dandárok állománya
folyamatosan feltöltődik a felszabadított területekről és ma
már jóformán teljes létszámmal rendelkeznek. Rövidesen át
lehet térni a hadosztály rendszerre. A hadtesthez továbbá egy
megfelelő létszámú és kellően kiképzett harckocsi dandár is
tartozik, amely, mihelyt megkapja a megígért hadianyagot, tel
jesen harcra kész egység lesz. A hadtest tüzérezrede már harci
tevékenységet folytat és a Vörös Hadsereg átszervezésének
megfelelően belátható időn belül felveszi a tüzérdandár elne
vezést. A tartalékezred rövidesen több egységgel gyarapodik,
hogy a felszabadított területen eleget tehessen valamennyi, az
utánpótlással és a kiképzéssel kapcsolatos feladatának.
Végül a hadtesthez számítandó egy repülő hadosztály is,
amelynek utánpótlásáról, bizonyos felszerelési anyagáról, i r á 
nyításáról is a hadtestnek kell gondoskodnia. Ez a repülő had
osztály némely tekintetben a hadtestnek van alárendelve. A
szovjet parancsnokság azzal számol, hogy a hadosztály együtt
működik majd a hadtestünkkel.
A csehszlovák területek további felszabadítása során to
vábbi egységek szervezésére is sor kerül. Már most három m a 
gasabb egységgel lehet számolni.
Az 1. csehszlovák hadtest hadtáp] a összetételében megfelel
28

a hadsereg hadtápjának, csupán lényegtelen létszámbeli eme
lésre lesz szükség.
2. Hadműveleti szempontból most már nemcsak egy sza
bályszerű hadtest akciót, hanem egy szabályszerű hadseregre
tartozó különféle szolgálatot kell számításba venni.
3. Katona-politikai szempontból számolni kell azzal — és
ezt érvényesíteni is kell —, hogy van egy hadseregünk, mely
alapul szolgál felszabadított hazánk védőerejének felépítéséhez
és fokozatos szélesítéséhez. A csehszlovák hadtestből felállított
hadsereg tehát a csehszlovák véderő alapja lehet, minthogy
fejlődése, harci hagyományai és a Szovjetunióval való szövet
ségünk, barátságunk és katonai szerződésünk tekintetében —
a Szovjetunió segítsége egyetlen módja a csehszlovák véderő
felállításának és felépítésének — mindenben megfelel. Hasonló
fejlődési folyamat játszódik le a jelenlegi felszabadító mozga
lomban született többi hadseregnél is.
Ha tekintetbe vesszük, hogy Kelet-Szlovákiában két to
vábbi hadsereg összetevőkkel nem rendelkező szlovák hadosz
tály felvette à hadsereg elnevezést, és hogy a közép-szlovákiai
felkelés alatt is hadsereget képezett, jóllehet, szervezetileg nem
voltak magasabb egységeik, — úgy az 1. csehszlovák hadtest
egységeinek jelenlegi helyzete, valamint a politikai helyzet
annál inkább sürgőssé és szükségessé teszi, hogy az 1. cseh
szlovák hadtest mielőbb felvegye az 1. csehszlovák hadsereg
elnevezést.
A londoni nemzetvédelmi minisztérium és a csehszlovák
kormány azonban határozottan ellenezte, hogy a Szovjetunió
ban létrejött 1. csehszlovák hadtestet hadseregnek nevezzék és
hadsereggé alakítsák át. A burzsoá kormány nem akarta meg
engedni, hogy az új csehszlovák véderőt nemzeti és demokra
tikus forradalmunk fegyveres erői alapján építsék. A nemzet
védelmi minisztérium 1945 februárjában ragaszkodott hozzá,
hogy a köztársaság keleti részébe egy ún. főparancsnokság köl
tözzék Londonból, amely Ingr tábornok vezetésével szervezné
az új, természetesen burzsoá csehszlovák véderőt. A londoni
emigránsoknak azonban ez a tervük sem sikerült.
A Dukla-hágó után az 1. csehszlovák hadtest a köztársaság
területén Liptó-Miklós térségében, valamint Közép- és NyugatSzlovákia hegyes területén még nagyobb harcokat vívott.
Harci tevékenységét Morvaországban, Olomouc (Olmütz), Pros
tej ov (Prossnitz) és Brno (Brünn) városoknál fejezte be. Az 1.
csehszlovák harckocsidandár, a Szovjetunióban alakult 1. cseh
szlovák vegyes repülőhadosztállyal együtt segítséget nyújtott
az Ostravától s északra fekvő lengyel területek felszabadításá29

ban, amikoris mindkét egység rendkívüli módon kitüntette m a 
gát az Ostrava felszabadításáért folytatott harcokban.
Prágát 1945. május 9-én szabadította fel a Szovjet Hadse
reg. Az 1. csehszlovák hadtest május 19-én, az emlékezetes
prágai díszszemlével fejezte be harci útját.
Az Övárosi-tér történelmi kövezetén elvonultak a cseh
szlovák nép előtt a szokolovói, kievi, bilá-cerkevi, zsaskovi,
duklai, liptószentmiklósi harcok hősei. Büszkén meneteltek an
nak tudatában, hogy a fasizmus megsemmisítéséért, hazájuk
felszabadításáért, a testvéri Szovjetunióval való barátság és szö
vetség megszilárdításáért folytatott történelmi küzdelemben
becsülettel teljesítették küldetésüket. A Szovjetunióban alakult
csehszlovák katonai egység egész dicső történelme tanúsítja ezt
a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége rendeleteiben a
legmagasabban értékelte az egység harci tevékenységét, rend
jeleket és kitüntetéseket adományozott a csehszlovák harcosok
nak: ezt tanúsítja a Szovjetunió fegyveres erői főparancsnoka
nak J. V. Sztálinnak több parancsa, valamint a Szovjetunió
vezetőinek a háború alatt és után elhangzott beszédei.
A csehszlovák katonák hosszú és nehéz harcokban segítet
tek felszabadítani sok szovjet-ukrajnai, kelet-lengyelországi és
csehszlovákiai várost, száz és száz falut. A csehszlovák egység
összesen 24 600 ellenséges tisztet és katonát tett harcképtelenné,
harci tevékenysége alatt.
Az a tény, hogy egységünket a Szovjetunióban kezdettől
fogva valóban harci egységként szervezték, amely nemcsak
hogy nem kerülte a. harcot, hanem mindenkor becsülettel és
bátran kivette részét belőle, hozzájárult ahhoz, hogy egységünk
a csehszlovák nép harci elhatározásának kifejezőjévé vált a
nácizmus elleni harcban: az egység harci útja mindenkor j e 
lentős erőforrást és buzdítást jelentett hazánk népe számára a
fasiszta megszállók elleni nehéz és küzdelmes harcban.
IV.
A cseh és szlovák nép fegyveres erői, amelyek nemzeti fel
szabadító harcaink közepette jöttek létre — az otthoni, a leg
fontosabb fronton a partizán-csapatok, a Szovjetunióban pedig
az 1. csehszlovák hadtest — jelentős mértékben hozzájárultak
a nemzeti és demokratikus forradalom győzelméhez. Védel
m ü k alatt és közvetlen részvételükkel alakultak meg a nemzeti
bizottságok, mint a néphatalom legfelsőbb szervei, így való
sultak meg a földreform első intézkedései, és nem utolsó sor30

ban; így került sor a közélet megtisztítására, a fasiszta árulók
tól és kollaboránsoktól. Nagyon fontos volt, hogy éppen forra
dalmunk első szakaszában dőlt el a nép fegyveres erőiért foly
tatott harc a munkásosztály javára a burzsoáziával szemben.
A kommunista p,ártnak sikerült megteremteni a forradalmi
hadsereget, amely a ' forradalom győzelmének egyik alapvető
belső feltétele. És ezt az erőt, első forradalmi kormányunk a
hatalmi eszközét a Szovjetunióban megalakult csehszlovák k a 
tonai egység tagjai, a Szlovák Nemzeti Felkelés partizánhar
cosai alkották. Ezek a népi fegyveres erők még n e m képeztek
szocialista hadsereget, nemzeti és demokratikus forradalmunk
átmeneti korszakának hadserege voltak.
A fasizmus elleni küzdelemben fegyverrel harcoló erők k é 
pezték azt az alapot, amelyen a háború után ki kellett épülnie
új, népi hadseregünknek. A kommunista párt által kidolgozott
és a csehek és szlovákok Nemzeti Arcvonalának első kormánya
által elfogadott Kassai Kormányprogram ezért igen nagy jelen
tőséget tulajdonított az új csehszlovák hadseregnek. Ez az ok
mány a hadsereg kérdéséit a forradalmi célok összességével
összhangban oldotta meg. A Kassai Kormányprogram katonai
fejezetének első bekezdésében ez áll:
,,A kormány, értékelve a Vörös Hadsereg rendkívüli érde
meit felszabadításunkban és döntő szerepét jövőnk biztosításá
nál, csodálatát fejezi ki a Vörös Hadsereg tagjai utolérhetetlen
katonai művészete, példátlan önfeláldozása és határtalan h ő 
siessége iránt, — még jobban meg akarja szilárdítani a cseh
szlovák hadserég harci együttműkociését a Vörös Hadsereggel,,
és benne látja az új, valóban demokratikus, antifasiszta cseh
szlovák hadsereg míintaképét."
Űj hadseregünk számára a Szovjet Hadsereg lett a példa
kép, amely a második világháborúban bebizonyította, hogy a
világ legjobb hadserege. Ezért úgy döntöttünk, hogy a mi had
seregünk is a világ első szocialista hadseregének tapasztalatai
alapján épül fel.
A Kassai Kormányprogram azt is kimondotta, hogy ú j ,
néphadseregünk magva elsősorban a Szovjetunióban megala
kult csehszlovák hadtest legyen, tehát az az egység, amely a
Szovjetunióban született, s amely a CSKP politikai vezetésével
az első perctől fogva valóban harci egység volt. A hadtest ká
derei, akik a szovjet harcászati szabályzatok és katonai előírá
sok szellemében, a Nagy Honvédő Háború csataterein értékes
tapasztalatokat szereztek az egységek szervezése, vezetése, a
törzsek tevékenysége és a katonák nevelése tekintetében, az új
hadsereg parancsnoki testületébe kerültek; pusztán ez a körül—
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meny igen jelentős volt a háború utáni csehszlovák hadsereg
felépítésében, a nevelésében.
A Kassai Kormányprogram megsemmisítő csapást mért a
csehszlovák burzsoázia régi elképzelésére, amely a hadsereg
politika mentességét hirdette. Tekintettel arra, hogy a nemzeti
szabadságharc tapasztalatai megmutatták, milyen nagy jelen
tősége van a harcoló csapatok körében végzett politikai nevelő
munkának (a Szovjetunióban megalakult csehszlovák csapatok
nál a politikai nevelőmunka elválaszthatatlan része volt a ka
tonai kiképzésnek), a CSKP ezt a rendkívül fontos kérdést is
érvényre juttatta a Kassai Kormányprogramban:
„Annak érdekében — jelenti ki a Kassai Kormányprog
ram —, hogy hadseregünk nevelése állami, demokratikus és
antifasiszta szellemben történjék, a kormány elhatározta, hogy
egyszer s mindenkorra felszámolja a hadsereg ún. „politika
mentességét", teljes tudatában annak, hogy a „politikamentes
ség" mögött a harc morális tényezőjének lebecsülése rejlik és
hogy a „politikamentesség" leple alatt reakciós, antidemokrati
kus és kapituláns igyekezetek burjánzanak. Ellenkezőleg, arra
van szükség, hogy minden csehszlovák katona a nemzeti sza
badság öntudatos harcosa legyen, a nemzet szabadságának ön
tudatos védelmezője a jövőben."
Ezzel kapcsolatban az első lépést a nevelő tisztek intéz
ményének bevezetése, a nemzetvédelmi minisztérium mellett
működő Nevelő- és felvilágosító munka Főcsoportfőnökség lé
tesítése jelentette. A Főcsoportfőnökség élére Dr. Jaroslav
Procházka, a párt kipróbált funkcionáriusa került, aki ebben a
munkakörben a Szovjetunióban megalakult csehszlovák egy
ségnél szerzett értékes tapasztalatokat. A hadseregben folyta
tandó politikai munka alapelveit, tartalmát és iránjatását a
miniszterelnökség katonai tanács által 1945 június 5-én elfo
gadott „Az erkölcsi-politikai nevelés, felvilágosító- és tájékoz
tató munka irányelvei" c. határozat szabta meg. Az Irányelvek
helyesen rögzítették a hadseregben végzendő politikai munka
és a politikai munkások helyzetét, másrészt meghatározták az
egységeknél folytatandó, politikai munka lényegét is. Az Irány
elvek főfeladatként előírták, hogy a katonákat a Szovjetunióval
való barátság és szövetség, a nép és a haza iránti odaadás szel
lemében kell nevelni. A háború utáni időszak alapvető prog
ramjába így kerültek be a nemzeti szabadságharc alatt szerzett
tapasztalatok, azok a tapasztalatok, amelyeket a fasizmus ellen
harcoló csehek és szlovákok vére pecsételt meg.
A Kassai Kormányprogramba foglalt elvek megvalósítása
nem volt mindenkor egyszerű. A burzosázia, amely részese volt
32

a politikai hatalomnak, és amelynek erős támasza Benes köz
társasági elnök volt, igyekezett megakadályozni, és szabotálni
a néphadsereg építését. Igen sok példával lehetne bizonyítani,
hogy az 1945 májusától 1948 februárjáig terjedő időszakban
milyen kártevő politikát akart folytatni a csehszlovák burzsoá
zia a hadseregben. Álljon itt legalább egyetlen példa.
A burzsoáziát különösen a hadseregben folyó politikai n e 
velő munka ingerelte. Ezért minden eszközzel — álcázott és
nyílt támadásokkal — igyekezett ezt a m u n k á t elnyomni, vagy
legalább jelentőségét csökkenteni, míg végül a politikai fordu
lat előkészítése során felkészült a hadseregbeli politikai munka
teljes felszámolására is. 1947 december 15-én a Nemzeti Szo
cialista Párt szűkebb bizottsága, Zenkl, Krajina, Zeminová és
Loubal részvételével, új törvényjavaslatot dolgozott ki a had
seregben végzendő kulturális munkáról. A Néppárt vezető k é p 
viselőinek egyetértésével és a jobboldali szociáldemokraták tá
mogatásával a Nemzeti Szocialista Párt keresztül akarta vinni
javaslatát a kormányban és a parlamentben is. A törvényjavas
latban ez állott:
,,A kulturális munka keretébe csakis az tartozik, ami a kul
túrával kétségtelenül összefügg. A politikai nevelés elemeit eb
ből a munkából ki kell zárni és azokat az iskolaügyi minisz
tériumra bízni (az iskolaügyi miniszter a nemzeti szocialista
dr. Stránsky volt — L. S.), amely javaslatot dolgoz ki az er
kölcsi-politikai nevelés külön tervezetére; ezt a munkát azután a
katonai igazgatás kérésére az iskolaügyi minisztérium szervei
fogják végezni. Az esetben, ha oly értelmű kijelentésre kerülne
sor, miszerint polgári személyeket politikai-erkölcsi nevelőmun
k á r a nem lehet a laktanyákba bocsa j tani s ezt csak katonai
személy végezheti, — úgy javaslat fog eszközöltetni, hogy a
politikai-erkölcsi nevelést szüntessék m e g mind a hadseregben,
m i n d a Nemzetbiztonsági Testületben és az iskolákon is."
A törvényjavaslat indoklása: húszesztendős korig az állam
polgárok politikai-erkölcsi nevelése már befejeződik s ezt a
tényleges katonai szolgálat elvégzése után a polgári életben to
vább folytathatják. Ami a hivatásos katonai személyeket illeti,
ú g y ,,a szolgálati szabályzatban foglalt szabadelvű és demokra
tikus intézkedések szerint elegendő szabadsággal rendelkeznek
ahhoz, hogy magánéletükben — minden korlátozás nélkül —•
politikai-erkölcsi nevelésüknek szentelhessék magukat, amenynyiben ez nem válik szolgálatuk természetének kárára."
Hogy mi volt a célja ennek a kártevő javaslatnak, nem •
szükséges részletesebben elemezni.
Az 1945 májusától 1948 februárjáig terjedő időben a fegy3 Hadtörténelmi közlemények
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veres erők, a hadsereg építésének kérdéseiben küzdelem folyt
a CSKP politikája és a burzsoá reakciós felfogás között. Népünk
februári dicső győzelme a reakció felett végérvényesen eldön
tötte ezt a küzdelmet.
A februári napokban, mikor a munkásosztály, a k o m m u 
nista párt vezetésével megnyerte a döntő csatát a burzsoáziával
szemben ott állt a nép oldalán a hadsereg is, készen arra, hogy
elhárítson minden olyan kísérletet, amely a hazai reakció m e g 
segítését célozta volna.
A munkásosztály 1948 februári győzelme lényegében l e 
zárta a nemzeti és demokratikus forradalom szocialista forra
dalomba való átmenetének szakaszát. Döntő stádiumába é r k e 
zett a hadsereg építése is, elérte, hogy a csehszlovák hadsereg
valóban népi, szocialista hadsereg legyen.
Csehszlovákia Kommunista Pártjának irányítása, az alaku
latok pártszervezeteinek létezése és működése, népünk h a t h a 
tós, sokoldalú támogatása, valamint a Szovjetunió önzetlen se
gítsége lehetővé tette, hogy a Csehszlovák Néphadsereg fejlő
dése során olyan erővé váljék, amely hűen őrzi népünk szo
cialista vívmányait. A Csehszlovák Néphadsereg, amely népünk
nemzeti szabadságharcában született s amelyet a fegyverbarát
ság elszakíthatatlan szálai fűznek a Szovjet Hadsereghez és a
népi demokratikus országok hadseregeihez, a szovjet fegyveres
erőkkel és a többi néphadseregekkel együtt éberen őrködik a
csehszlovák nép békés és boldog élete, az egész szocialista tábor
biztonsága felett!
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