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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ELSŐ PERIÓDUSÁNAK 
(1939 szeptember—1941 június) döntő hadjárata az 1940. évi 
franciaországi német hadjárat volt. 

A nyugati imperialista hatalmak és a fasiszta Németország, 
Olaszország között a harc eredményeként alakult ki Európában 
az az időleges erőviszony, amely a világuralomért folyó küzde
lemben katonailag az előnyt az utóbbiak javára biztosította. 

Már a franciaországi hadjárat előtt az angol—francia ka
tonai és politikai vezetés passzivitása, a holland és főleg a belga 
kormány realitást nélkülöző „semlegességi' politikája miatt a 
németek szabadon tudták megválasztani a támadásuk idejét, 
irányát és erejét. A nyugati szövetségeseknek ez a magatartása 
alapjában még 1940 február 7-én megtartott koblenzi hadijá
tékok után sem változott meg. A gyakorlat pedig a Franciaor
szág elleni hadműveleti tervek helyességének ellenőrzését je
lentette. ' Az angol—francia kormány még mindig politikai le
hetőségnek tartotta, hogy a német hadsereg — a szövetséges 
felderítő szervektől jelentett nyugati irányú katonai átcsopor
tosítások2 ellenére is — mielőtt Nyugatra támadna, keleten, a 
Szovjetunió felé folytatja bizonyos idő múlva a háborút. 

Gamelin tábornoknak, a francia hadsereg főparancsnoká
nak véleménye 1940 elején a szenátus hadügyi bizottsága előtt 

i H. Guderian: Erinnerungen eines Soldaten. Heidelberg, 1951. S. 80. 
U. Liss: Westfront 1939—1940. Neckargemünd 1959. S. 120—121. 
H. A. Jacobsen: Dokumente zur Vorgeschichte des Westfeldzuges 1939—1940. 

Göttingen—Berlin—Frankfurt 1956. S. 64. 
2 1950. január 10-én a nyugati támadási tervek jelentős részét tartalmazó ira

tokkal a német légierő egyik futártisztje kénytelen volt belga területen kényszer
leszállást végrehajtani. Az iratok a nyugati szövetségesek kezébe kerültek. 
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az volt, hogy a francia hadsereg a Maginot-vonal védőrendsze
rében fel tudja tartóztatni a n é m e t e k e t . . . a hadsereg feladata 
az lesz(!), hogy két front közé fogja a német hadsereget.3 — Te
hát egy szovjet—német háborúban, miután mindkét fél meg
gyengült, a nyugati szövetségesek kilépnek a „furcsa háború" 
(drôle de guerre)4 keretei közül és megkezdik a tényleges támadó 
hadműveleteket — Kelet felé, a német—szovjet front felé!5 

A nyugati hadtörténeti irodalom ezt a kérdést vagy meg
kerüli, vagy egyenesen tagadja. A tények azonban makacsok! 
A történelem ítélő fóruma előtt nem lehet elfogadhatóan indo
kolni, hogy a nyugati szövetségesek miért nem előzték meg tá
madással a német hadsereg 1940. évi május—júniusi hadműve
leteit. A háború kitörésekor, nyolc hónappal a franciaországi 
német támadás előtt, a hitlerista hadsereg és légierő Lengyel
ország meghódítására koncentrálódott. Az egész nyugati fronton 
Aachentől a svájci határig mindössze 42 német hadosztály állt 
páncélosok nélkül(!).6 A mozgósítás után egyedül Franciaország 
70 hadosztályt tudott felállítani. 

A német monopoltőke és a szolgálatába állított náci párt 
a világuralmi tervek megvalósítása érdekében tartózkodott a 
kétfrontos háborútól, elsősorban az első világháború tapaszta
latai alapján. Egyébként a német tábornoki karnak ez volt az 
egyedüli aggodalma a lengyelországi hadjárat megindítása 
előtt.7 

A francia hadsereg megsemmisítésének nemcsak az volt a 
célja, hogy megszabaduljanak a hitleristák Franciaországtól, 
majd Angliától,8 mint konkurrens kapitalista nagyhatalmaktól, 
hanem az is, hogy teljes cselekvési szabadsággal összpontosít
hassák katonai erejüket a szocializmus országa, a Szovjetunió 
ellen. Végeredményben katonai célszerűségből eredő sorrendi 

3 M. Gamelin: Servir. Párizs 1946. vol. I. pag. 29. — Albord alezredes, a Ma
gyarországra akkreditált francia katonai attasé 1940. január 18-án azt fejtegette 
vitéz Sibrik György alezredesnek, a katonai attasék osztálya vezetőjének, hogy 
„Hitler nemhiába volt az első világháborúban a francia fronton. Le tudja vonni 
azt a következtetést, a német hadsereg Kelet felé támadjon. Különben is, ezt már 
a »Mein Kampf«-jában is megmondta." A beszélgetést vitéz Sibrik alezredes je
gyezte fel naplójában. Hadtörténelmi Intézet. Kézirattár. 4 Die Geheimakten des französischen Generalstabes. Auswärtiges Amt. 1939/ 
41. Nr. 6. Berlin 1941. S. 45—47. 

5 Ugyanott, s. 59. 
6 Vö.: W. S. Churchill: Der zweite Weltkrieg. Bern. 1949. H/1 Bd. S. 46. 

. 7 H. Guderian: Erinnerungen eines Soldaten. Heidelberg 1951. S. 58. 
8 A német fasiszta katonai vezetés a franciaországi hadjárat befejezése után 

két tervet is kidolgozott Anglia elleni támadásra. „Das Unternehmen Seelöwe" 
tervet az OKW 1940. július 2-án adta ki, melyben az angliai partraszállás hadmű
veleteit határozták meg. A „Das Unternehmen Felix" tervet 1940. augusztus 20-án 
adta ki az OKW. Eszerint egy német hadseregcsoport Spanyolországon keresztül 
a Gibraltárt foglalta volna el. Mivel a hitleristák elég erősnek érezték magukat a 
Szovjetunió elleni hadjárathoz és Angliát elég gyengének tartották ahhoz, hogy 
partra tudjon szállni bárhol; az első tervet 1940. szeptember 17-én bizonytalan időre 
elhalasztották, a másik tervet 1941. január 9-én végleg elejtették. 
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kérdés volt Lengyelország meghódítása után a német hadsereg 
norvégiai, majd nyugati irányú támadásának elsőbbsége.9 

A második világháború első szakaszában a német hadmű
veleti terveket meghatározta a háború kezdetének az a jellege, 
hogy „Németország, Anglia és Franciaország háborúja . . . ere
detileg mindkét fél részéről imperialista háború volt. A lengyel 
nép, akárcsak az agresszió áldozatául esett más országok népei 
is, függetlenségükért harcoltak, de ami a nagyhatalmakat illeti, 
mindkét fél, a hitlerista Németország is, Anglia és Franciaor
szág is, imperialista célokat követett."10 

A második világháború további menetét — azt, hogy Ang
lia ellen nem hajtottak végre partraszállást — megszabta a né
met fasizmus kontinentális stratégiája is. Ennek a stratégiának 
az alapja, hogy a Szovjetunió legyőzése, mivel az európai konti
nenset teljes egészében a német hadsereg tartja a kezében, 
egyenlő lesz Anglia és Amerika vereségével is. 

A fasiszta Németország Franciaország legyőzésével és az 
1941. tavaszi balkáni hadjáratával, a Szovjetuniót kivéve, tehát 
az európai szárazföldet lényegében meghódította vagy közvet
lenül, vagy közvetve a csatlós országok fasiszta, fasisztabarát 
kormányain és az ezekbe az országokba is beépített Gestapo-
hálózatán keresztül. A németektől is meghagyott semleges or
szágok a kül- és a gazdasági politikájukkal nem mertek a né
met „igényekkel" szemben, akárcsak hangsúlyozottabban is, 
állást foglalni. A német hadsereg stratégiai támaszpontként 
tartotta kezében Nyugat-, Közép- és Délkelet-Európát, aminek 
gazdasági, katonai potenciálja növelte a hitlerista hadsereg 
erejét. Emellett a németek a katonai vezetési, harci, technikai 
tapasztalatokkal gazdagodva kétségtelenül biztosították időle
ges katonai fölényüket. 

Az 1940. évi franciaországi hadjáratnak politikai következ
ménye, hogy nyíltan lelepleződtek a nyugati burzsoá kormá
nyok a néptömegek előtt. Elsősorban vonatkozott ez a francia 
Reynaud- és az angol kormányra. A „furcsa háború" lehetősé
gének11 és a franciaországi összeomlásának a kontrasztja — 
mint már fentebb szó volt az angol és francia nagytőkések 

9 Vö.: Hitler tájékoztatója a gyarmati rendszer felülvizsgálatáról Németor
szág javára. Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918—1945. Serie D. Aus dem 
Archiv des Deutschen Auswärtigen Amtes (Baden-Baden 1950 ff.) Nr. 91. 

io A Szovjetunió Kommunista Pártjának története. Kossuth 1959. 625. o. 
n A nyugati burzsoá irodalomban az 1939. szeptember 3-tól 1940. május 10-ig 

tartó „furcsa háborút" az „elmulasztott lehetőségek háborújának" is nevezik. — 
Mindenesetre ez a megnevezés is visszatükrözi bizonyos értelemben a paradoxont 
a francia—angol kormány háborús célkitűzése és a kibontakozó antifasiszta népi 
mozgalom között. 
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terveiről egy szovjet—német háború lehetőségére és következ
ményeire vonatkozólag — világosan megmutatta, hogy nem a 
fasiszta agresszor elleni következetes harcról, hanem a kormá
nyok részéről az uralkodó kapitalista osztály, de főleg a kapi
talista monopóliumok érdekében vezetett imperialista háború
ról van szó. Ezzel szemben már a második világháború első 
szakaszában kezdett kialakulni ezen országok népeinek fasiszta
ellenes mozgalma és ez döntő befolyással volt a háború jelle
gének a megváltoztatására. A németek franciaországi hadjá
rata alatt és u tán mind erősebben realizálódott és növekedett 
a néptömegeknek ez a törekvése és ereje. Már Franciaország 
északi részének megszállása után a Francia Kommunista Pár t 
vezette ellenállási mozgalom hamarosan tömeg jellegűvé vált. 
Ebben a francia nép széles rétegei vettek részt, tömörülve a 
hódítók iránti gyűlölet talaján. Angliában a néptömegek előtt 
a háború folytatása nem egyszerűen a „németek elleni háború", 
hanem a fasizmus elleni háború kérdésévé kezdett válni. Nem 
kis mértékben játszottak szerepet ebben a Dunkerque-i esemé
nyek. A franciaországi hadjárat után tehát a háború az angol— 
francia tömb kapitalista kormányai akaratának ellenére mind 
határozottabban fasisztaellenes irányba fejlődött. Az európai 
népek harcának aktív formái a kapitalizmus legreakciósabb 
erői, a német és az olasz fasiszták ellen, a háború jellegét foko
zatosan megváltoztatták. A Szovjetuniónak a háborúba való 
kikényszerített belépésével és a fasisztaellenes tömb megalakí
tásával véglegesen igazságos, haladó jelleget kapott.12 Nem 
mond ennek ellent az a tény, hogy Anglia és Franciaország, 
valamint az USA reakciós uralkodó körei továbbra sem mond
tak le imperialista háborús céljaik megvalósításáról. Számta
lan megdönthetetlen tény mellett — melyeket felsorolni, ele
mezni nem feladata a jelen tanulmánynak — pregnánsan fejezi 
ki a fenti nyugati imperialista törekvéseket de Gaulle-nak 
1941. december 7-én, Pearl Harbour estéjén mondott szavai: 
,,Most már a háborút végérvényesen megnyertük. A jövőben 
két szakasz áll előttünk: az elsőben a szövetségeseknek (ti. a 

12 Különlegesen alakult a legerősebb imperialista állam, az Amerikai Egye
sült Államok részvétele a második világháborúban. Az USA, amely ugyancsak 
igényt tartott a világuralomra, közvetlenül részt vett a háború előkészítésében és 
előmozdította annak kitörését. A háború megkezdése után az angol—francia koalí
ció oldalára állott éš támogatta a fasiszta Németország hadigépezetének a Szovjet
unió ellen irányuló terveit. („Undeclared War", by Langer and Gleason, New York 
1953.) A koalíció háborújának jellege azonban fokozatosan megváltozott. Ez a tény 
az USA-ban sem maradhatott nyom nélkül. Amikor az USA a Szovjetuniónak a 
fasiszta Németország áltál történt megrohanása után segítségét megígérte, akkor 
nyíltan fasisztaellenes álláspontra helyezkedett. Az USA háborúba lépése, amely
hez a fasiszta blokk egyik haderejének, a japán haderőnek 1941. december 7-én 
végrehajtott Pearl Harbour-i hitszegő támadása vezetett, a legerősebb imperialista 
hatalmat is véglegesen a fasisztaellenes táborhoz kapcsolta. 
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nyugati szövetségeseknek — H. M.) meg kell menteniük Német
országot. Ami a másik szakaszt illeti, félek, hogy egy nagy 
háború lesz az oroszok és az amerikaiak között és ezt a hábo
rút az amerikaiak elveszthetik, ha idejében nem tesznek meg
felelő intézkedéseket."13 

Az 1940. május—júniusi franciaországi német hadjárat 
burzsoá irodalma elég gazdag. Áttekintése nemcsak a hadtör
ténész számára érdekes és tanulságos hadtörténeti és hadmű
vészettörténeti szempontból is, hanem mindazoknak, akik ez 
úton is képet akarnak maguknak alkotni az imperialisták mai 
katonapolitikai elveiről. Szinte ki lehet tapintani e téma histo
riográfiájában, milyen tanulságokat vontak le a második világ
háború e szakaszából a jelenre agressziós terveik szolgálatában. 

I. 

Az 1940. évi franciaországi német hadjáratot ábrázoló 
burzsoá hadtörténetírás néhány kérdésének bírálata 

A hitleri Németország 1940. évi Hollandia, Belgium,. 
Luxemburg és Franciaország elleni támadásáról az eddig meg
jelent burzsoá hadtörténeti irodalom célkitűzéseiben, mondani
valójában, az események csoportosításában, műfajában rendkí
vül változatos képet mutat. E sokféleségben historiográfiailag 
lényegében három főirányzatot lehet megkülönböztetni. 

1. A francia, vagy franciabarát irodalom, melynek művei 
zömükben a második világháború befejezése utáni években je 
lentek meg. Ezek az írások jobbára tábornokok, vezető poli
tikusok tollából származó memoárok.14 

A második világháború után a nemzetközi élet porondján 
a kapitalista nagyhatalmi erőviszonyokban eltolódás követke
zett be. Franciaország nagyhatalmi mivoltát névlegesen elis
merték az amerikaiak és az angolok, ténylegesen azonban nem 
tartották nagyhatalmi szerepet betöltő államnak. Különösen 

vonatkozott ez az Amerikai Egyesült Államokra, amely világ
hatalmi pozícióját az angolokkal szemben is egyre fokozódó 
mértékben növelte és növeli. 

i3 General P. Billotte: Le temps du choix. Paris 1950. pag. 15. 
H A jelentősebb művek e csoportból: M. Gamelin: Servir, vol. I—III. Paris 

1946.; G. Doumenc: Dunkerque et la Campagne de Flandre. Paris 1947.; Roton: 
Années Cruciales, Paris 1947.; Ch. de Gaulle: Memoiren vol. I. Paris 1949.; H. Pier-
lot: La conference d'Ypres. (Le Soir 12. VII. 1947.); General Réquien: Combats pour-
l'honneur, Paris 1946.; General Prioux: Souvenirs de Guerre Paris 1947.; M. Wey-
gand: Rappelé an Service, Paris 1950.; O. Michiels: 18 Jours de guerre an Belgique,. 
Paris 1947. 
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A francia nagytőkének lázas politikai, gazdasági verseny
futása a nemzetközi életben — legalább európai viszonylatban 
— a nagyhatalmi pozíciók megszerzéséért egységesen tükröző
dik vissza az 1940. évi nyugati hadjárat történetéről szóló fran
cia irodalomban. Az ebben az időben megjelent francia had
történeti feldolgozásokban, visszaemlékezésekben vörös fonál
ként húzódik végig az a koncepció, hogy Franciaország kato
nai vereségének alapvető okai a „nacionalista nagyhatalmi poli
tikáról történt letérésben" rejlenek.15 Az akkori politikai veze
tés — különösképpen a Daladier- és a Reynaud-kormány ellen 
irányuló vád alapja, hogy nemcsak Franciaország külpolitikai 
vonalvezetését tette az angolok függvényévé, hanem a francia 
hadsereg felszerelése, szervezése is hátrányt szenvedett, főleg 
a légierők szempontjából az angol érdekek miatt. Élesen vetik 
fel ezt a kérdést Gamelin, de Gaulle és Weygand tábornokok.16 

Mindhárman kiemelik, hogy a francia légierőt nem fejlesztet
ték a szükséges mértékben, jóllehet tudták a német légierő, 
nagyarányú kiépítését. A francia vezérkar kívánságára az volt 
a válasz, hogy a német támadás esetén az angol légierő ren
delkezésre fog állni. Ezzel szemben — állapítják meg a fenti 
szerzők — Churchill az 1940. május 16-i és a május 22-i párizsi 
megbeszélései alkalmával nem teljesítette a francia kívánsá
got, hogy megfelelő számban kapjon a francia hadsereg angol 
repülőgépeket pilótákkal együtt.17 A francia vezérkarnak, a 
főparancsnoknak, Gamelin tábornoknak, majd Weygand tábor
noknak is az volt az álláspontja, hogy a repülőgépekkel meg 
lehet állítani a német páncélosok előretörését. 

Kétségtelen, hogy a franciáknak ebben a kérdésben sem 
akkor, sem a hadjáratot feldolgozó irodalmukban nincs igazuk. 
Páncélos támadás elhárításának hatásos, eredményes eszköze 
a páncélelhárító tüzérség és a harckocsi egységek. A francia 
felső katonai vezetés azonban egyrészt szétaprózta páncélos 
erőit a gyaloghadosztályokhoz szétosztva, másrészt a német 
főcsapás irányában támadó páncélos erőkkel szemben nem vo-, 
mutatot t fel, később pedig nem tudott felvonultatni ütőképes 
harckocsi erőket és páncélelhárító tüzércsoportokat. A légierő 

15 vö.: Ch. de Gaulle: Memoiren vol. I. et III. Paris 1949. pag. 98—101; 42—54. 
i6 M. Gamelin: Servir vol. IV. Paris 1946. pag. 416—422; Ch. de Gaulle: Me

moiren, vol. I. pag. 41—46; M. Weygand: Rappelé an Service, Paris 1950. pag. 112. 
17 A franciák kívánságáról, az angol légierő fokozott bevetéséről az észak

franciaországi fronton Churchill is ír. Szerinte helyesen utasította el a War-Cabi
net a francia követelést, mert ennek teljesítése az angol honvédelmet gyengítette 
volna túlzottan. „Még többet adni Franciaországnak egyenlő lett volna a »Home-
Defence« halálos következményeivel" — mondja Churchill. W. S. Churchill: Der. 
zweite Weltkrieg. Bern 1949. Bd. II/l. S. 68—69. 
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csak az említett fegyvernemek harcának támogatására és a pán
célos utánpótlás rombolására, késleltetésére alkalmas. 

A francia hadtörténeti irodalom számos termékében a má
sodik világháború páncélos ütközeteinek tapasztalatai ellenére 
mégis tartja magát Gamelin, illetve Weygand álláspontja. 
Ennek az a politikai alapja, hogy az 1940-es angol—francia 
katonai szövetség terheire is és ne csak a francia katonai veze
tés számlájára írhassák a vereséget. Ez magyarázza, hogy még 
a mai liberális francia történetírás képviselői (A. Goutard, 
Lugand, T. Minart stb.) íis mint indokolt okozati összefüggést 
fogadják el Petain magyarázatát, amelyet 1940. június elején 
adott az USA nagykövetének: „Az angolok megtagadták a 
RAF (angol légierő — megjegyzés H. M.) bevetését, hogy ezt 
a tényt és a flottát, mint tárgyalási adut velünk szemben a 
lehetséges béketárgyalásnál a mérleg serpenyőjébe dobják."18 

A francia monopóliumok vázolt mai törekvését de Gaulle 
összegezte legnyíltabban a már idézett könyvében, mikor a 
második világháború előzményeiből, menetéből és befejezésé
ből tanulságként levonja, hogy Franciaországnak a vállalt szö
vetségesi kötelezettségei mellett önálló „nemzeti" nagyhatalmi 
politikát kell folytatnia. A monopóliumokat képviselő de Gaulle 
hadtörténetiről szemlélete a köztársasági elnök de Gaulle po
litikai programja is, amellyel Franciaország „nagyságának 
helyreállítása" jelszava alatt a NATO-n belül is ellentéteket 
teremtett az US A-val és Nagy-Britanniával szemben.19 

A francia hadsereg vereségének okai között fontos ténye
zőként emelik ki a francia burzsoá hadtörténetírók, hogy a 
kommunisták kormányellenes politikája akadályozta a nemzet 
háborús egységének létrejöttét s ez demoralizálólag hatott a 
hadseregre. Ebben a kérdésben egyébként valamennyi nem 
francia burzsoá hadtörténelmi munka is megegyezik.20 

A burzsoá hadtörténetírásnak ez a hamisítása a sűrített 
esszenciáját adja annak a törekvésnek, hogy egyrészt elterel
jék a figyelmet a kormány népellenes és nemzetellenes poli
tikájáról; másrészt elhomályosítsák a kommunisták vezetősze
repét az ellenállási mozgalomban és azt maguknak sajátítsák 
ki. A tények azonban ebben a kérdésben is kérlelhetetlenek. 

Franciaország vereségének egyik döntő oka valójában a 
kormány politikája volt. Már a második világháború előtt 

is C. Hull: The Memories of Cordell Hull, New-York. 1948. pag. 774—776. Bullit 
értesítése 1940. június 4-ről. Langar: aur Vichy Gambl. New-York 1947. pag. 19—24. 

19 Vö.: Ch. de Gaulle idézett könyvének összefoglalójával és az 1958. júniusi 
kormányprogram beszédével. 

20 vö. : Gamelin id. mű. vol. III. pag. 296. General Prioux: Souvenirs de 
Guerre, Paris 1947. pag. 85—87.; Churchill: id. m. S. 80. 
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szenvedélyesen harcolt a Francia Kommunista Pár t a Daladier-
kormány külpolitikai vezetése ellen, mellyel állandó enged
ményeket adott a hitleristáknak, hogy a német hadigépezetet 
a Szovjetunió ellen fordítsa.21 „Mivel a békét és Franciaország 
biztonságát akarjuk, követeljük a francia—angol—szovjet szö
vetséget, melynek megkötése. . . szükséges."22 — A pártnak ez 
a világos álláspontja éppen az európai biztonságot akarta el
érni egy, a Szovjetunióval kötött szilárd antifasiszta katonai 
szövetségben. A francia kormány az angol kormánnyal egye
temben ezzel szemben nem volt hajlandó reális alapon, őszinte 
készséggel megkötni a szovjet kormánnyal 1939 nyarán a köl
csönös katonai segélynyújtási egyezményt. A nyugati szövet
ségeseknek ezt a manőverét az egész világ közvéleménye előtt, 
a háború kitörése előtt két nappal, 1939. augusztus 29-én le
leplezte a szovjet kormány Vorosilov marsallnak az Izveszti-
jának adott interjújában. 

„Kérdés: Hogy végződtek a tárgyalások a francia és az 
angol katonai küldöttségekkel? 

Válasz: E megbeszéléseket megszakítottuk, mert mélyre
ható ellentétek merültek fel közöttünk, amire a két katonai 
misszió elutazott Moszkvából. 

Kérdés: Megtudhatnánk az ellentétek okait? 
Válasz: A Szovjetunió katonai bizottsága kifejtette, hogy 

miután a Szovjetuniónak nincs közös határa a támadóval, tehát 
csak abban az esetben segíthetné katonailag Franciaországot, 
Nagy-Britanniát és Lengyelországot, ha csapatai átvonulhatnak 
Lengyelország területén, mert hiszen nincs más lehetőség 
ahhoz, 'hogy csapataink érintkezésbe léphessenek a támadó 
hadseregével. Mint ahogy a legutóbbi világháború folyamán 
az angol—amerikai csapatok csak úgy működhettek közre a 
francia hadsereggel, hogy hadműveleti bázisukat francia terü
leten szervezték meg. Hasonlóképpen a Szovjetunió hadserege 
csak akkor működhetik együtt a francia és a brit haderőkkel, 
ha felhatalmazzák őt arra, hogy átvonulhasson Lengyelország 
területén. Annak ellenére, hogy az álláspontunk katonailag 
vitathatatlan és világos, a brit és a francia delegációk nem 
értet tek velünk egyet ebben a kérdésben. A lengyel kormány 
közölte, hogy nincs szüksége a Szovjetunió katonai segítségére, 

21 A francia külpolitika ilyen irányú mesterkedésére fényt derít a Francia 
sárga könyv. Párizs, 1939. 69., 116—122. oldalakon közzétett eredeti francia diplomá
ciai iratok; vö.: még Documenti Italiani Nr. 100.; Geschichte des zweiten Welt
krieges im Dokumenten II. An der Schwelle des Krieges. München 1955. S. 54—55. 

22 F lor imond B o n t e : A becsüle t út ja . Bp. 1950. 26—27. o. 

5 Hadtörténelmi közlemények 65 



ezt nem is fogadja el, ami lehetetlenné tette a Szovjetunió 
katonai együttműködését a három állam hadseregével."23 

A háború kitörése után a Francia Kommunista Párt to 
vább harcolt a fasizmus elleni egység létrehozásáért. A pár t 
Központi Bizottsága 1940. június 6-án a kormányhoz intézett 
üzenetében a háború jellegének megváltoztatását, a szabadsá
gért és függetlenségért folyó népi háborúvá való átalakítását 
követelte. A francia kommunisták „La vie ouvrière" című 
lapja még a háború legelején figyelmeztette a franciákat, hogy 
a kormány a néptől való félelmében defetista álláspontra 
helyezkedik. 

A németek franciaországi támadásakor a burzsoá politikai 
és katonai vezetés pánikba esett. Maga Churchill viszaemlé-
kezve az 1940. május 16-i párizsi látogatására, így jellemezte 
a francia felső vezetést: „Bénító tehetetlenség mutatkozott a 
Quai d'Orsay termeiben."24 — A francia kommunisták viszont 
a német támadás első pillanatától a teljes felszabadulásig szer
vezték és vezették a fegyveres harcot a hitleristák ellen! Je l 
lemző, hogy míg a polgári pártok és a szociáldemokrata párt 
képviselői Párizsban üléseztek, a kommunista képviselők nagy 
része egyszerű katonaként ment a hadseregbe harcolni a hit le
rista támadók ellen.25 

2. Az 1950-es évek első felében egyre több angol történész, 
hadtörténész fordult az 1940. évi német nyugati hadjárat témá
jához.26 Az angol történeti irodalom alapvető jellemvonása, 
hogy nem akarja észrevenni az angol politika és katonai veze
tés — enyhén szólva — mulasztásait „az elmulasztott lehető
ségek háborúja" kérdésében. Sem Churchill, sem Ellis, vagy 
Roskil ezt a kérdést angol szempontból nem veszik vizsgálat 
alá. Sőt Churchill egyenesen és kizárólag a franciák rovására 
írja ezt.27 Pedig a németek nyugati támadásáig az angol kü l 
politika megítélése változatlanul az, hogy „az új német—angol 
háború önmagában tragikus, mer t az a német kívánság, hogy 
Anglia mellett világhatalmi pozíciót nyerjen, semmilyen ellen
vetésbe nem ütközik Londonban. A felfogásbeli különbség 
abban van, hogy Németország egy azonnali, átfogó és félreért-

23 A francia—angol katonai misszió vezetői a moszkvai tárgyaláson: francia 
részről: Doumenc tábornok, helyettese: Palasse tábornok; angol részről: Drax ad
mirális, helyettese: Firebrace ezredes. — Szovjetunió részéről a bizottság vezetője: 
K. Vorosilov marsall. 

24 w. S. Churchill: id. mű. S. 64. 
25 F lor imond Bon te : id. mű . 12. o. 
26 Jelentősebb munkák: W. S. Churchill: Der zweite Weltkrieg. Bern. 1949. 

II/l. Bd.; L. F. Ellis: The War in France and Flanders, 1939/40. London 1953.; Cpt. 
S. W. Roskil: The war at Sea 1939—45. London 1954. 

27 Vö.: a 6. lábjegyzettel. 
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hetetlen megoldásra törekszik, Anglia ezzel szemben — jóllehet 
alapjában kész elállni keleti garanciájától (ami a beavatkozási 
politika feladását jelenti) és elismeri, Németország kapjon sza
bad kezet (!) Kelet- és Délkelet-Európában. Anglia azonban 
nem napok vagy hetek alatt akarja ezt megvalósítani."28 

Az angol irodalom sokkal tárgyilagosabban mutat rá a 
francia katonai vezetés hibáira. Igaz, ennek politikai alapja a 
francia felfogás fordítottja: szövetségesének gyengesége elle
nére Anglia meg tudta szervezni a háború krízisét átvészelő 
diplomáciai és katonai intézkedéseket. Ebben az időben ismé
telgette Churchill azt a már szállóigévé váló angol mondást: 
„Anglia csatát még sohasem nyert, de háborút nem vesztett 
el!" Churchill, Roskil, de különösen Ellis, helyesen mutat rá, 
hogy a Belgiumért, Hollandiiáért és Észak-Franciaországért 
folyó harc két szempontból volt végzetes a nyugati szövetsé
gesek számára: 

a) A szövetséges csapatok főparancsnoksága, amely a fran
cia főparancsnokságot jelentette, egyáltalán nem rendelkezett 
stratégiai tartalékkal.29 Enélkül hadműveleteket vezetni a vere
ség bekövetkezése nélkül lehetetlen. Természetesen súlyosbí
totta ezt a vezetési bűnt az a körülmény, hogy a szövetséges 
csapatoknak kb. 750 km hosszú határ t kellett védeniük. 

Az egész második világháború történetében ez volt az 
egyetlen hadjárat, ahol az egyik fél stratégiai tartalékok nél
kül vetette harcba a rendelkezésre álló erőket. 

A francia vezetést még jobban terheli a felelősség, ha ezt 
a kérdést a Maginot-vonal szerepének az oldaláról közelítjük 
meg. A francia védelmi rendszernek nemcsak az volt a hadá
szati és hadműveleti rendeltetése, hogy „áttörhetetlen" aka
dályt képezzen a támadó seregekkel szemben. Célja volt az is, 
hogy a védelmi rendszer következtében erők szabaduljanak 
fel, amelyekből egyrészt tartalékokat, stratégiai és taktikai tar
talékokat lehessen képezni, másrészt a Maginot-vonal előteré
ben a halogató harcok megvívására csapatok álljanak rendel
kezésre. 

b) A francia katonai felső vezetés a szó teljes értelmében 
csődöt mondott. Az ÉK-i frontparancsnok, Georges tábornok 
és Gamelin tábornok főparancsnok között a német támadás 
megindulásakor kitört a hatásköri vita. így a háborúban nél
külözhetetlen határozott, erélyes vezetés nem érvényesülhetett. 

Jellemző, hogy ezt a lényeges tényt a francia hadtörténet 

28 K. Moltke: Bag kulisserne. Imperialismens agression omkring og under 
den anden verdenskrieg. Kobenhavn 1951. v. 50. 

29 v ö . : W. S. Churchi l l : id. mű . S. 66. és L,. F . Ell is : id. mű . P . 53—56. 

5* 67 



irodalom, elsősorban az érdekelt Gamelin tábornok jóformán 
meg sem említi. Gamelin tábornok — mintegy mellékmondat
ban — a közte és Georges tábornok közti nézeteltérést csak 
személyi szempontból nézi, ami a természetük közti különbség
ből eredt, csak személyi jellegű volt és nem hatott ki a veze
tésre. 

Kétségtelenül igaz Churchillnak az az utólagos megállapí
tása, hogy ,,minden francia tiszt tudta a hadjárat előtt: a fran
cia hadművészet elvesztette az elsőségét a németekkel szem
ben".29/3 A ténybeli megállapítás mögött az a két világháború 
közti francia és angol (!) álláspont van, amely szerint a fran
cia és az angol hadsereget álló háborúra, fő harcmódként a 
védelemre készítették fel. A lengyelországi német hadjárat tör
ténete ezt a katonai koncepciót szétzúzta. De nem semmisítette 
meg ennek a katonai nézetnek a politikai okát: van rá diplo
máciai lehetőség, hogy a német fasizmus militarista hadigépe
zetét Kelet felé irányítsák és Nyugatot mégis ,,álló háborúval" 
védjék. Churchill és a többi angol hadtörténelmi irodalom a 
francia és az angol politikai-katonai nézetek fenti azonosságát 
gondosan elkerüli, ami pedig történelemhamisítás. 

Nem akar a tanulmány az ismétlés hibájába esni, de szük
séges újból felvetni az angol szerzőkkel szemben, hogy amikor 
helyesen mutatnak rá a francia felső vezetés hibáira; nem 
ábrázolják azt a tényt — következményeivel együtt —, hogy 
a francia, belga, holland, angol hadseregek hadműveleti terveit 
már 1939 második felében végleges formában közösen dolgoz
ták ki. Mégis- az események menetéről s az ezeket mozgató 
okokról mint a kívülállók hozták meg a történészítéletüket. 

Churchill így jellemezte Gamelin tábornok memoárját: 
„Könyve, ,Servir' csak kevés fényt derít az események irányí
tásában történő személyes részvételére és egészen általános
ságban beszél a háború történetéről."30 Churchill kritikája Ga-
melinről szinte szórói-szóra érvényes Nagy-Britannia felső 
katonai vezetését ábrázoló angol történészi munkákra is. 

3. Az 1940-es évek végén folyó angol—francia történész, 
hadtörténész vitát afelett, hogy a francia hadsereg vereségéért 
ki a felelős, háttérbe szorította a szocialista tábor elleni impe
rialista hidegháborús politika. 

Már ennek az ideológiai és gyakorlati politikai szempont
nak az alapján jelent meg két könyv a NATO megalakulásá
nak évében, 1949-ben, angol, francia, német, olasz, spanyol 

29/a W. S. Churchill: id. mű. S. 53. 
30 w. S. Churchill: id. mű. S. 68. 
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nyelven. Az egyik a nyugatnémet W. Baumbach tollából „Zu 
spät?" címmel, a másik könyvet a francia tábornok, Pierre 
Billotte írta New Yorkban és Párizsban jelentette meg „Le 
temp du choix" címmel.31 

Billotte arra a végkövetkeztetésre jutott könyvében, hogy 
a „nyugatiak megnyerték a háborút és elvesztették a békét",3^ 
mert a háborúból egy megerősödött Szovjetunió került ki, ki
alakult a szocialista országok rendszere. Rendkívül figyelemre 
méltó, hogy Baumbach viszont az 1939—1945 közötti világégés 
eredményét abban látja, hogy „Németország elveszítette a. 
háborút, de biztosította a jövőre hatalmi súlyát Nyugat védel
mében".33 

Mind Billotte, mind Baumbach kiemelik, hogy a második 
világháború története feldolgozásának alapvető és egyetlen 
követelménye: feltárni azokat a politikai, de elsősorban ka to 
nai tanulságokat, amelyeket fel lehet és fel is kell használnia 
Nyugatnak a Szovjetunió és a népi demokráciák elleni hábo
rúban. „Még van idő, még nem késő" — mondják a szerzők,, 
hogy a nyugati hatalmak megtegyék a szocialista országok 
ellen a szükséges intézkedéseket. Ezt azonban gyorsan kell 
megtenni, ez legyen az atomkorszak második fázisa.34 

Rendkívül bonyolult, félelemtől diktált érveléssel — nem 
akarok frázisos kifejezést használni, de Billotte érveléseit ol
vasva, alkalmasabb szót nem tudok találni — bizonygat j ay 
hogy a szocialista világrendszer fölénye „az imperializmussal 
szemben olyan történelmi tény, amely nagyjából átlépte a 
valóság küszöbét" (?), de még meg lehet menteni Nyugatot a 
kommunizmustól. 

Nem tudja és nem meri kimondani az igazságot: napjaink 
jellemző vonása, hogy a szocializmus igazsága győzelmének és, 
az imperializmus állandó bomlásának korszakát éljük. Ez pedig 
többek között a szovjet hadsereg, a szovjet társadalmi és állam
rendszer második világháborús győzelmének is az eredménye. 

31 W.Baumbach: Zu spät? München 1949. (Későn?); G. Peirre Billotte: Le 
temps du choix. Paris 1950. (Még van idő) — Billotte a könyvet New-Yorkban 1949 
szeptemberében fejezte be és 1949. december 17-én adta Párizsban nyomdába. E 
könyv szerzője nem azonos a teljesen hasonló nevű Pierre Billotte tábornokkal, 
aki 1940. májusában az 1. francia hadseregcsoport parancsnoka volt. 1940. május 
27-én gépkocsiszerencsétlenség következtében meghalt. 

32 Gen. P. Billotte: id. mű. pag. 11. 
33 w. Baumbach: id. mű. S. 97. 
34 Billotte szerint az atomkorszak első fázisa egyrészt a Japán elleni ameri

kai atombomba támadás és az amerikai hadsereg általános felszerelése atomfegy
verrel, másrészt a szovjet hadsereg felszerelése atomeszközökkel. 
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A legreakciósabb burzsoá történetírásnak — két pregnáns 
képviselőjén keresztül illusztrálva — ezt az ideológiai célját 
szolgálja a nyugati hadtörténeti irodalomban az 1950-es évek 
elején kialakult úgynevezett „objektív katonai analitikus mód
szer", melynek fő képviselője az amerikai T. Taylor és a nyu
gatnémet H. A. Jacobsen. Eszerint minden háború önmagáért 
való művészet, függetlenül a jellegétől, célkitűzésétől. „Akik 
ma egymás ellen harcoltak, holnap szövetségesek lehetnek"35 

— jegyzi meg Baumbach célzatosan, utalva a nyugatnémet 
hadsereg NATO-tagságára. Éppen ezért a második világháború 
hadtörténetének kutatásában és feldolgozásában nem azt kell 
vizsgálni, hogy a hitleri Németország hadigépezete miért, mi
lyen okokból folytatott hadműveleteket Nyugat ellen, hanem 
azt, hogy ezek a hadműveletek összességükben és részletkérdé
sekben milyen tapasztalatokat adnak a mai „háborús művé
szetnek". — A cél tehát világos: idejétmúlt kérdés vizsgálni 
a német fasizmus és a nyugati burzsoá demokráciák egymás 
elleni háborújának politikai, gazdasági okait, céljait; ahelyett 
a második világháború első szakaszában a katonai fölényt meg
szerző német hadsereg háborús tapasztalatait kell „objektíven 
analizálni", s ezt fel tudja használni nemcsak az újjáélesztett 
nyugatnémet militarizmus, hanem a NATO valamennyi had
serege. 

A burzsoá hadtörténetírás eme irányzatának jegyében 
1951 óta egy sor könyv jelent meg Nyugat-Németországban. 
De hasonló eszmei alappal rendelkeznek az újabban megírt 
angol, francia, belga, különösen az amerikai reakciós hadtörté
nészek munkái. Fokozott figyelemmel fordultak a németek 
1940. évi franciaországi hadjáratának tapasztalatai felé.36 Erre 
különösen az amerikai T. Taylor: The march of conquest. The 
germán victories in western Europe, 1940. New York 1958. és 
H. A. Jacobsen: Fall Gelb. Der Kampf um den deutschen 
Operationsplan zur Westoffensive 1940. Wiesbaden 1957. című 
könyve hívták fel a figyelmet. 

35 w. Baumbach: id. mű. S. 83. 
36 E csoporthoz tartozó jelentősebb munkák: H. Guderian: Erinnerungen 

eines Soldaten. Heidelberg 1951.; P. Hausser: Waffen-SS im Einsatz, Göttingen 1953.; 
A. Kesserling: Soldat bis zum letzten Tag, Bonn 1953.; E. Mannstein: Verlorene 
Siege, Bonn. 1955.; A. Heusinger: Befehl im Widerstreit, Tübingen 1950.; J. R. M. 
Butler: Grand strategy. Vol. II. Sept. 1939—June 1941, London 1957.; T. F. C. Fuller: 
The decisive Battles of the western World and their influence upon History. Vol. 
III. London 1956.; H. Greiner: Die Oberste Wermachtführung 1939—1943, Wiesbaden 
1951.; H. A. Jacobsen: Fall Gelb. Der Kampf um den deutschen Operationsplan zur 
Westoffensive 1940. Wiesbaden 1957.; Liddell Hart: How Hitler saved Britain. Dun
kerque and the Fall of France. Kansas 1957.; U. Liss: Westfront 1939/40, Neckar-
gemünd 1959.; T. Taylor: The march of conquest. The germán victories in western 
europe 1940. New York 1958.; K. Tippelskirch : Geschichte des 2. Weltkrieges. Bonn 
1956. 
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A német fasiszták támadó hadműveleteinek fő jellemvo
násai voltak: a páncélosok tömeges és önálló feladattal történt 
alkalmazása a főcsapás irányában; a páncélosok és a légierő 
együttműködése, valamint a légi desszant alkalmazásával a 
holland és részben a belga védelmi eszközök kikapcsolása a 
német hadsereg előnyomulásának útjából. 

Jelen tanulmány célja, hogy a továbbiakban az 1940. 
május—júniusi nyugati hadjárat kritikai összefoglalását adja, 
különös tekintettel a fenti kérdésekre. A téma feldolgozása 
megkívánja, hogy a páncélosok fejlődését a nyugati hadjárat 
előtt és alatt röviden áttekintsük. 

II. 

A páncélos fegyvernem fejlődése, szervezete és alkalmazása 
a kapitalista hadseregekben 

a második világháború első szakaszában 

A második világháború első periódusában a német, angol 
és a francia hadsereg különböző rendeltetésű páncélos fajták
kal rendelkezett.37 Ezeken belül kell megkülönböztetni a pán
célos típusokat. 

A harckocsi: a forgótoronyban főfegyverével, az ágyúval 
és teljes lánctalppal felszerelt páncélos harci eszköz. Egyedüli 
teljes értékű páncélos fegyver és a páncélos csapatok magja. 
Az alkalmazási cél szerint feloszlottak könnyű, közepes és 
nehéz harckocsikra. A franciáknál e csoportosításban egy ne
gyedik típus is volt. A könnyű harckocsik mellett a közepes 
és nehéz harckocsik tulajdonságait részben egyesítették az 
úgynevezett „csataharckocsik" (char de bataille)-ban, amelye
ket a könnyű harckocsik támogatására és az ellenséges harc
kocsik elleni harcra alkalmazták. 

Az angolok a szó igazi értelmében vett könnyű harckocsik 
csoportjába sorolták még a „romboló harckocsikat", amelyek 
abban különböztek az előbbiektől, hogy sebességük nagyobb 
volt, de a páncélzatuk általában gyengébb, és tűzerősebbek 
voltak. így — szemben a német és a francia könnyű harc-

37 A páncélos csapatok — a németeknél 1943-ig, a franciáknál és az angolok
nál 1940-ig, illetve 1941-ig gyorscsapatok — meghatározás gyűjtőfogalom volt. Min
den olyan egység ehhez a fogalomkörhöz tartozott, amely harckocsiból és az ezt 
kiegészítő támogató fegyvernemekből állt. Az utóbbihoz tartoztak: a páncélgráná
tosok (motorkerékpáron vagy gépkocsin szállított lövészek), páncélos felderítők, 
páncélvadászok, páncéltörő tüzérek, páncélos műszakiak, páncélos híradók, pán
célos légelhárító tüzérség és páncélos ellátó alakulatok. (Allgemeine Heersmlt-
teilungen, Berlin 1943. Nr. 309. vom 25. III. 1943.) 
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kocsikkal — ezeket szárnyakon alkalmazták a harckocsik elleni 
harcra is. 

A könnyű harckocsikat 1940-ig tömegében állították elő 
az angolok, a németek és a franciák, 1941-től azonban a néme
tek egyre kevesebbet gyártottak ilyent és a könnyű harckocsi
kat inkább közelfederítésre használták fel a páncélos csapatok
nál. Mind a németeknél, mind az angoloknál 1941-től a köze
pes harckocsik gyártása és alkalmazása került az előtérbe, 
amelyek védelmére esetenként nehéz harckocsikat vetettek be. 

Szemben az angolokkal és a franciákkal, a németeknél az 
egyes harckocsik típusait nem lehet a gyártási évek sorrend
jében osztályozni, mert pl. a Panzer IV-et 1937-ben vezették 
be és kimondottan nehéz harckocsi volt, amelyet kizárólag a 
könnyű harckocsik védelmére használták fel, 1942-től pedig 
ugyanezt a harckocsit lényegesen erősebb fegyverzettel, mint 
közepes harckocsit alkalmazták.37/3 

A franciákkal és az angolokkal szemben a németek mindig 
nagy súlyt helyeztek arra, hogy elegendő számban álljon ren
delkezésre a páncélos harc vezetésére parancsnoki harckocsi. 
Bármilyen kis páncélos egységet vetettek be, bármilyen fokú 
parancsnok részére külön parancsnoki harckocsit különítettek 
ki. A háború első szakaszában, sőt 1941 késő őszéig különleges 
parancsnoki és híradó harckocsit alkalmaztak. Ezek a harc
kocsik megerősített híradó eszközökkel voltak felszerelve; kül
sőleg úgy néztek ki, mint a többi harckocsi: fából vagy massé-
bői készült ágyúcsővel. Csak a szovjet felderítők jöttek rá erre 
és a szovjet harckocsiknak, páncélelhárítóknak kedvelt cél

pontjai lettek a német parancsnoki harckocsik. Bármennyire 
fedezte ezeket a többi harckocsi, számosat lőttek ki belőlük. 
Ez kényszerítette a hitlerista katonai vezetést, hogy a parancs
noki kocsikat is felszereljék ágyúval, azonban valamivel ke
vesebb lőszert kaptak. 

Német, francia és angol harckocsi típusokról, amelyek az 
1940. évi franciaországi hadjáratban részt vettek, a 74—75. ol
dalon levő összehasonlító táblázat ad áttekintést.3 8 

Még a háború előtt kialakult harcászati elvük lett a néme
teknek, hogy a harckocsi erőket nem szétforgácsolva, hanem 
összefogva vetik be, mert így nagyobb és hatásosabb a lökő, 
illetve az átütő erejük. A harckocsikban ugyanakkor nem lát-

37/a Ettől az időtől a német nehéz harckocsi típusok a Pz V. és Pz VI. 
(Panther és Tiger) voltak. 

38 A harckocsik típusairól viszonylag a legjobb, legrészletesebb felsorolást és-
leírást dr. v. Senger und Etterlin ad a ..Taschenbuch der Panzer, München 1959.'~ 
és a „Die deutschen Panzer, München 1959." című könyveiben. 
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tak alkalmas eszközt, hogy a gyalogságot támogassák. Ezért 
fejlődött a német tüzérség az 1916/17-es francia példára (artil
lerie d'assaut) a páncélos rohamlövegek típusa felé, hogy így 
oldják meg a gyalogság közvetlen, taktikai biztosítását. Ezzel 
feléledt az első világháború gyalogság-kísérő tüzérségének a 
hagyománya, de modern formában. A páncélos rohamlöveget, 
mint valóban tüzérségi fegyvert, a németek a Franciaország 
elleni hadműveletekben alkalmazták először. 

A francia és az angol hadsereg a világháborúnak ebben 
a szakaszában nem rendelkezett rohamlövegekkel. A franciák 
a könnyű harckocsikat használták fel a gyalogság támogatására 
s ezért azokat szétosztották a gyaloghadosztályokhoz. 

Bár nem tartozik a jelen tanulmány keretébe, de össze
hasonlításképpen érdemes megemlíteni, hogy a páncélos roham
lövegek a franciaországi hadjáratban az ellenfélre meglepetés
ként hatottak és nagy volt a hatásfokuk. Amint azonban 1941 
késő őszén a szovjet T—34-esek tömegesen léptek fel a fronton 
és ezek a német hadsereg számára, a szó komoly értelmében, 
válságot okoztak, a rohamlövegek hatásfoka minimális lett. 
Kénytelenek voltak tehát a németek a páncélos rohamlövege
ket gyakran hosszúcsövű ágyúkkal felszerelni a páncélelhárí
tás céljából. így a rohamlöveg elvesztette a gyalogságot támo
gató páncélos tüzérségi szerepét és helyette páncélosvadász — 
ahogy akkor hivatalosan nevezték — feladatot töltött be. 

Az angolok 1938-tól, a németek 1939-től bevezették a 
lövészeket szállító páncélgépkocsikat. Keletkezésük története: 
a tüzérség vontatógépének alvázára páncélszekrényt építettek,, 
hogy a gyalogság — ahogy a németek ma is nevezik : a páncél
gránátosok — a harc minden fázisában kísérni tudja a harc
kocsikat. A német páncélgránátos taktikai fölénye érvényesült 
akkor, amikor a villámgyorsan változó körülmények között fel
ülve vagy leszállva a páncélgépkocsikról vívta meg a harcot. 
A németek már a lengyel hadjáratban, 1939-ben is bevetettek 
néhányat, nagyobb számban azonban 1940-ben a franciák ellen 
alkalmazták. 

A franciák nem rendelkeztek ilyen értelemben vett páncél
gépkocsikkal. A franciák még az első világháború utolsó évei
ben konstruált s 1940-ig megtartott úgynevezett féllánctalpas 
ütközetkocsikat (Dragons portées) rendszeresítettek a gyalog
hadosztályoknak, melyeknek feladata a csapatszállítás volt és 
tulajdonképpen előfutárai voltak a német, angol, amerikai pán^ 
célos lövész kocsiknak. 
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Hadsereg 
meg

nevezése 
Harckocsi típusa 

(jelzése) Páncélzata Sebessége Tűzereje 
Sze

mély
zete 

Megjegyzés 

Panzer II. 
(P II) 

eleje: 
14,5 mm, 

cOdala: 
13 mm 

55 km/ó l db 2 cm kal. löveg, 
1 db géppuska 

3 fő 

Panzer 38 (t) 
(P 38 [t]) 

eleje: 
25 mm, 

oldala: 
15 mm 

42 km/ó 1 db 3,7 cm kai. löveg, 
2 db géppuska 

4 fő Csehszlovákia elfogla
lása után vették át 
és a Skoda Művek
ben gyártották 

Német 
Panzer 35 (t) 

(P 35 [t]) 
eleje: 

24 mm, 
oldala: 

12 mm 

35 km ó 1 db 3,7 cm kai. löveg, 
2 db géppuska 

4 fő Eredete hasonló a P 
38 (t)-hoz. A francia
országi hadjárat 
után kivonták és a 
románoknak adták át 

Panzer III. 
(P m-) 

eleje: 
50 mm, 

oldala : 
30 mm 

40 km. ó 1 db 7,5 cm kai. löveg, 
2 db géppuska 

5 fő 

Panzer IV. 
(P IV.) 

eleje: 
50 mm, 

oldala: 
30 mm 

40 km, ó l db 7,5 cm kai. löveg, 
2 db géppuska 

5 fő Ez a típus csőszáj
fékes löveggel ren
delkezett. 

H 35 35 mm 35 km ó 1 db 3,7 cm kai. löveg, 
l db géppuska 

2 fő 

Francia Renault 
(R 35) 

30 mm 35 km ó 1 db 3,7 cm kai. löveg, 
l db géppuska 

2 fő 

FCM 35 mm 20 km/ó 1 db 3,7 cm kai. löveg, 
l db géppuska 

2 fő 



D2 Renaul t 25—40 m m 30 km/ó 1 db 4,7 cm kai . löveg, 
2 db géppuska 

4 fő 

3 C 30—50 m m 15 km/ó 1 db 7,5 cm kai . löveg, 
6 db géppuska 

13 fő 

francia 
Dl Renaul t 14—30 m m 18 km/ó l db 4,7 cm kai . löveg, 

2 db g é p p u s k a 
3 fő 

SOM VA 40 m m 40 km/ó l db 4,7 cm kai . löveg, 
2 db géppuska 

4 fő 

B2 bis 60 m m 

i 

25 km/ó A to ronyban 
1 db 4,7 cm kai . 
löveg, 
az elülső részen 
7,5 cm kai . löveg 

6 fő 

Angol 

MK I. 
( romboló h a r c 
kocsi) 

8—23 m m 37 km/ó 1 db 4 cm kai . löveg, 
3 db géppuska 

6 fő 

Angol 

MK III. 
( romboló h a r c 
kocsi) 

6—21 m m 60 km/ó 1 db 4 cm kai . löveg, 
1 db g é p p u s k a 

4 fő 

Angol 

MK IV. 
(romboló h a r c 
kocsi) 

6—21 m m 60 km/ó 1 db 4 cm kai . löveg, 
1 db géppuska 

4 fő 

Angol 

MK. VI. B. 10—15 m m 50 km/ó 2 db nehézgéppuska 3 fő 

Angol 

MK I. 15—60 m m 

eleje: 
80 m m , 

oldala : 
6 mm 

14 km/ó 

23 km/ó 

1 db g é p p u s k a 

1 db 4 cm kai . löveg, 
1 db géppuska 

2 fő 

4 fő 

Angol 

Matilda MK II. 

15—60 m m 

eleje: 
80 m m , 

oldala : 
6 mm 

14 km/ó 

23 km/ó 

1 db g é p p u s k a 

1 db 4 cm kai . löveg, 
1 db géppuska 

2 fő 

4 fő 



Itt kell megjegyezni, hogy a szovjet hadseregben ez már 
régen ismert kérdés volt. Ennek magyarázata, hogy a fegyve
res forradalmak katonai követelménye a forradalmi osztagok 
gyors helyzetváltoztatása. Ezt a tapasztalatot azután a regulá
ris szovjet hadsereg is átvette. 

Az angolok a lövészeket szállító páncélgépkocsikat egy év
vel előbb rendszeresítették, mint a németek, azonban nem 
ismerték fel olyan mértékben a harcászati jelentőségüket a 
gyors páncélos csapatok és a gyalogosok együttműködésének 
biztosítására. Mutatja ezt a nyugati hadműveletekben részt
vett angol és német páncélgépkocsik összehasonlító táblázata. 

A had
sereg 
neve 

A pán:é l -
gé "»kocsik 

típusa 
Páncélzata Fegyverzete Sebessége Személy

zete 

Né net 

Sl'W 251 eleje: 10 mir, 
egyé ként: 7 mm 

3 db i 50 km/.) 12 

Né net 
S' W 251/10 
parancsnoki 
kocsi 

eleje: 12 m v, 
egyé:'ké t: 7 m n 

1 db 
célslli i : :! fcvegľ, 
1 do géppuska 

TO km/ó 6 
Né net 

Sl'W 2"Ó eleje: 12 mm, 
egyébként: 7 mm 

2 d > gé >puska 65 km/j 6 

Angol BREN 
CARRIER 

eie 'e: 11 mm, 
egyébként: 8 mm 

1 d ) nehéz gép
puska 

50 km/j 9 

Mind a francia és az angol, mind a német katonai vezetés 
már a második világháború előtt nagy figyelmet fordított a 
gyors és a harcképes felderítő páncélosokra. A franciáknál az 
AMR típusú felderítő páncélos teljes egészében lánctalpas volt. 
Hasonlóképpen az angolok is ilyeneket rendszeresítettek. A 
németeknél ezek hosszú ideig kerekesek voltak. A szovjet pán
célos fölény kényszerítette őket, hogy 1943-tól fél vagy teljes 
lánctalpas felderítő kocsikat gyártsanak. 

A második világháború első szakaszában a németek a pán
célosok elleni harcban a harckocsik mellett páncélelhárító 
ágyúkkal voltak ellátva.39 Hasonlóképpen volt a szervezés a 
francia hadseregben. Az angolok azonban ezen a téren jóval 
megelőzték a németeket s szövetségesüket, a franciákat is! Az 
angol hadseregben már 1927 óta rendszeresítették a páncélo
zott önjáró löveget, amely közvetett irányzású tüzet is tudott 
adni. A németek csak 1942-től alkalmazták az önjáró lövegeket 

39 „Allgemeine Schweizer ische Mil i tärzei tschrif t" 1953. Heft 12. S. 862. 
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a páncélvadász alakulatoknál, majd 1943-tól a páncélos tüzér
ség és a páncélos légelhárító tüzérség alakulataihoz osztot
ták be. 

A franciák, de különösen a németek és az angolok olykor 
használtak különleges páncélkocsikat, mint a lángszóró, gránát
vető, műszaki páncélkocsik stb. Ezek azonban sohasem voltak 
különlegesen jelentősek. 

Az 1940. évi franciaországi hadjáratban résztvevő francia, 
angol és német páncélos csapatok szervezési összehasonlítása 
mutatja, hogy a németek a nyugati hadműveletekben a dön
tést mennyire a páncélos erőkre alapozták, míg a szövetsége
sek — annak ellenére, hogy a harckocsi szülőhazája. Anglia 
volt és az első világháborúban a francia hadsereg páncélosai 
1917—18-ban döntő vereséget mértek a németekre — meny
nyire helytelenül alkalmazták a németeknél nem gyengébb 
páncélos erőiket. 

A franciák 1939/40-ben 33 páncélos osztályt, mint had
test- és hadseregközvetleneket közvetlenül a gyalogság támo
gatására adták ki a hadosztályparancsnokoknak. A gyors had
osztályoknál volt 28 páncélos osztály. A francia vezérkar, mi
kor látta, hogy a németek a lengyelek elleni hadjáratban pán
célos osztályokat összpontosítanak és azokat önállóan alkal
mazzák, nagyon lassan vonta le a tanulságokat, és végered
ményben 1940 májusáig az alábbi gyors csapatokat szervezte 
meg: 

7 gépesített gyaloghadosztály (az 1., 3., 5., 9., 12., 15. és 
a 25. gép. gyal. ho.). Ezeknek a hadosztályoknak a gyalogosai 
csak részben voltak motorizáltak, mert a gépkocsikat, a „dra
gons portées"-eket a hadseregközvetlenektől kapták meg egy-
egy feladat megoldására és utána kivonták a rendelkezésük 
alól. Olyan bevetésről, mint amelyben a német gépesített gya
loghadosztályokat a harckocsi alakulatok kötelékeivel együtt 
alkalmazták, nem lehetett szó. A franciák ezeket a hadosztá
lyokat csak úgy tekintették, hogy olyan hadseregtartalékok, 
amelyek mozgatása a vasúti szállítástól független. 

5 lovas hadosztály. Ezeket az alakulatokat mint könnyű 
egységeket hadműveleti felderítésre és biztosítási feladatokra 
használták fel. Részben voltak gépesítve és ütőképességük kicsi 
volt. Csak könnyű páncélfelderítő kocsikkal és könnyű harc
kocsikkal rendelkeztek. 

3 gépesített hadosztály. Ezek a hadosztályok álltak a tula j 
donképpeni korszerű páncélos alakulatokból. Rendeltetésük 
volt, hogy a védelmi vonalak előterében, a csatlakozásoknál 
keletkezett hézagokban, a szárnyakon kerüljenek ütközetbe 
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vetésre, a kedvező terepet gyorsan vegyék birtokba és biztosít
sák az időt a gyalogság felzárkózására. A páncélos osztályait 
SOM VA és H 35 típusú harckocsikkal látták el. 

4 páncélos hadosztály (Division curassiére de la réserve). 
Szervezése: egy közepes és egy könnyű harckocsiezred, mind
egyik két harckocsi osztállyal; egy dragons portées zászlóalj, 
egy gépesített tüzérezred és szerelőcsapatok. Amint a nevük is 
mutatja, ezeket a hadosztályokat a francia főparancsnokság 
csak a hadsereg ellencsapására akarta alkalmazni. 1940. május 
10-én az 1. és a 2. páncélos hadosztályok még kiképzés alatt 
voltak; a 3. páncélos hadosztály felállítását és szervezését 1940. 
március 20-án kezdték csak meg, egyedül a 4. páncélos had
osztály volt bevetésre alkalmas.40 

Az angolt haderőnél 1939-ben állították fel a kimondottan 
páncélos hadosztályt, az „Armoured Division"-t. Szervezetileg 
egy könnyű harckocsidandárra (könnyű harckocsik és romboló 
harckocsik), egy nehéz harckocsidandárra tagozódott. Mind
egyik dandárnak három harckocsiosztály volt alárendelve. A 
hadosztály szervezéséhez tartozott még egy lövész zászlóalj, 
egy tüzérosztály és egy műszaki század. 1940 tavaszán ugyan
csak a németek lengyelországi hadjáratából szűrt tapasztalatok 
alapján a hadosztályt bővítették még egy lövész zászlóaljjal, 
szerveztek egy vegyes lég- és páncélelhárító osztályt 40 mm-es 
lövegekkel és mindkét harckocsibrigádnak közepes harckocsi
osztályokat rendeltek alá. 

A franciaországi hadjáratban ez a hadosztály vett részt 
mint az 1. páncélos; hadosztály. Ezenkívül néhány páncélos 
osztály került bevetésre a gyalogság védelmére. Ugyanakkor 
magában Angliában a németek támadásának idejére befeje
ződött egy másik páncélos hadosztály felállítása, amit azonban 
nem vetettek be Franciaországban.41 

A belga és a holland hadseregnek páncélos erői teljesen 
jelentéktelenek voltak. Az 1940. évi nyugati fronton álló had
seregek erőviszonyai szempontjából ezek páncélosai nem jöhet
tek számításba* 

A német] hadsereg gyorscsapatai szervezetének részlete
sebb elemzése indokolt, mert ez képet ad arról, hogy az ango
lok és a franciák mennyire nem akarták levonni a szükséges 
katonai következtetéseket maguk számára 1939. szeptember 
1-től 1940. május 10-ig. Ez is fényt derít arra a politikai törek-

40 Al lgemeine Schweizer ische Mil i tärzei tschrif t" 1958. Heft 11. s. 600 ff. U. 
Liss: Die deu tsche Westoffensive 1940. vom Bl ickpun t des I. c. : in Wehrwissen
schaftl iche R u n d s c h a u 1958. s. 208 ff. G. D o u m e n c : D u n k e r q u e et la Campagne de 
F landre . P a r i s 1947.; Fe ldgrau , Wien 1960. Heft 3. F . 2—3. 
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vésükre, hogy a német fasizmust Lengyelország után még kele
tebbre terelj ék.4 Va 

A német hadsereg páncélos ereje közvetlenül a háború 
előtt három hadtestben szerveződött. A XIV. hadtest a láren
deltségében voltak a 2., 13., 20., 29. gépesített gyaloghadosztá
lyok; a XV. hadtesthez tartoztak az 1., 2., 3. könnyű hadosz
tályok; a XVI. hadtest szervezéséhez az 1., 3., 4., 5. páncélos 
hadosztályok, végül a XIX. hadtesthez a 2. páncélos hadosztály 
és a 4. könnyű hadosztály tartoztak. 

A páncélos hadosztály szervezése: egy páncélos és egy 
lövész dandár. A páncélos dandárnak két ezrede volt. Minden 
páncélos osztályhoz két könnyű és két közepes harckocsiszá
zad tartozott. A dandár 324 harckocsit számlált. A lövész
dandárhoz egy lövészezred és egy motorkerékpáros zászlóalj 
tartozott. 

A páncélos hadosztály alárendeltségében volt egy felderítő 
zászlóalj két páncélfelderítő századdal és egy-egy motorkerék
páros lövész, illetve nehézfegyver századdal. A hadosztály 
rendelkezett egy tüzérezreddel, amely két könnyű tüzérosztály
ból állt három-három üteggel; továbbá volt egy páncélelhárító 
osztálya, amely három páncélelhárító és egy könnyű légvédelmi 
ütegből állt. A hadosztály egy híradó zászlóaljjal, egy műszaki 
zászlóaljjal és hadtápcsapatokkal rendelkezett. 

A gépesített gyaloghadosztályokhoz három gépesített gya
logezred tartozott, mindegyik három-három zászlóaljjal. A 
tüzérezrede három könnyű és egy nehéz tüzérosztályból állt. 
A felderítő zászlóalja, szemben a páncélos hadosztálynál szerve
zett zászlóaljjal, csak két századra tagozódott. A páncélelhárító 
osztály, a műszaki zászlóalj, a híradó zászlóalj és a hadtáp
csapatok szervezése hasonló volt, mint a páncélos hadosztály
nál. 

A könnyű hadosztály tulajdonképpen teljes nevén köny-
nyű lovas hadosztály, amely egy lovas, egy teljesen gépesített 
lövész és egy felderítő ezredből állott. Míg az első két ezredbe 
három zászlóalj tartozott, az utóbbi két zászlóaljból állott két 
páncélfelderítő és egy motorkerékpáros századdal. A hadosz
tálynak csak híradó százada volt. önál ló páncélos osztálya há
rom könnyű harckocsiszázadra tagozódott. Egyébként a tüzér
ezrede, műszaki zászlóalja, páncélelhárító osztálya és a had
tápcsapatai szempontjából szervezése megegyezett a páncélos 
hadosztályéval. 

<l W. S. Churchill: id. mű. S. 48—49. 
41/a A kérdést részletesebben tárgyalja a tanulmány az 59. oldalon. 
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Ebben a szervezésben támadtak a lengyel nép ellen a 
fasiszta német hadsereg gyors csapatai. A hitlerista felső kato
nai vezetés erősítésükre azonnal bevetette a páncélos iskola 
tancsapatait, a páncélos tanezredet is három zászlóaljával 
(1. páncélos, 2. gépesített lövész zászlóalj, 3. páncélelhárító 
osztály). 

A hitleristák páncélos erőiket teljes egészében bevetették 
a lengyelek ellen. Ez a tény azzal együtt, hogy a lengyel had
seregnek nem voltak említésre méltó páncélos alakulatai, sem 
megfelelő páncélelhárítása, kétségtelenül hozzájárult a hadjá
rat gyors befejezéséhez. 

Közvetlenül a lengyel hadjárat után, jóllehet már aközben 
is számos gépesített hadosztályt áthelyeztek nyugatra, meg
kezdődött az első háborús tapasztalat alapján az átszervezés 
és az átképzés. 

Az 1., 2., 3., 4. könnyű hadosztályokból a 6., 7., 8., 9. pán
célos hadosztályokat, a „Kempf" páncélos hadosztályból42 pedig 
a 10. páncélos hadosztályt szervezték. 

Az 1., 2., 3., 4., 5. és a 10. páncélos hadosztályok meg
tartották a két ezredes páncélos dandár szervezést. Ezeket a 
zászlóaljakat német felszereléssel látták el. A 6., 7., 8. páncélos 
hadosztályok csak egy ezredes szervezésűek voltak. A 6. pán
célos hadosztálynál a cseh Skoda gyártmányú P 35 (t) harcko
csikkal, a 7. és a 8. páncélos hadosztályaknái az ugyancsak 
Skoda gyártmányú, de modernebb P 38 (t) harckocsikat alkal
mazták, míg a 9. páncélos hadosztály szintén német gyártmá
nyú harckocsikkal volt ellátva. A páncélos hadosztályok lövész-
dandárai 4—5 gépesített lövész zászlóaljat foglaltak magukba. 
A német katonai vezetés most rendszeresítette először az egyes 
századoknál a páncélos lövészkocsikat. 

A lengyel hadjáratban szerzett tapasztalat alapján mélyre
ható változást eszközölt a német katonai vezetés a gépesített 
gyaloghadosztályoknál. Ezek a hadosztályok a három ezredes 
szervezésükkel a lengyelek elleni harcban nehézkeseknek bizo
nyultak. Ezért a gépesített gyaloghadosztályokat csak két ezre
desre szervezték s így a tüzérezredétől is elvettek egy osztályt. 
A felszabadult csapatrészekből lövészezredeket és tüzérosztá
lyokat képeztek a páncélos hadosztályok átszervezéséhez. így 
szervezték a páncélos hadosztályokhoz a ,,Grossdeutschland" 
gépesített gyalogezredet három zászlóaljjal és egy nehézfegy
ver zászalóaljjal; a 11. gyalogdandárt két gépesített gyalog-

42 Csehországot 1939 márciusában megszálló gépesített csapatokból szervez
ték 1939 nyarán a „Kempf" páncélos hadosztályt. 
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ezreddel. Ebben az időben állították fel a Waffen SS gépesített 
hadosztályát három ezredes szervezéssel. Ezt is a páncélos had
osztályok alárendeltségébe utalták. 

Az OKW a páncélelhárító alakulatokat 1940. március 
16-ával páncélvadász alakulatokká szervezte át. Ezzel azt az 
elvet akarta érvényre juttatni, hogy ezeknek a csapatoknak 
a feladata nem pusztán az ellenfél páncélos támadásainak az 
elhárítása, hanem azok ellen támadó harcot is kell vívniuk. 

Mivel a lengyelországi hadjárat tapasztalata alapján min
den harckocsit a páncélos hadosztályok alakulataiba vontak 
össze, meg kellett teremteniük a gyalogság taktikai támogatá
sát. Ezért szervezték még — a már említett — páncélos roham
löveg ütegek felállítását, ütegenként 7 páncélos rohamlöveggel. 

A nyugati hadjárat előtt a német fasiszta katonai vezetés 
a gyors csapatok keretén belül önálló páncélos hadsereg
közvetleneket is szervezett, amelyeknek feladata volt, hogy a 
főcsapás irányában erősítsék a hadosztályokat.43 Ez a tartalék 
két gépesített felderítő zászlóaljból és egy könnyű harckocsi
zászlóaljból, továbbá 15 páncélvadász osztályból állott. Az előb
bieket a németek Norvégiában vetették be és a franciaországi 
hadjárathoz nem vonták ki onnan. 

Amint 1939-ben Lengyelország ellen, úgy 1940-ben Fran
ciaország ellen is harcba vetették a németek valamennyi pán
célos erejüket. A tíz páncélos hadosztály mellett hat gépesített 
gyaloghadosztályt, egy lovashadosztályt és egy hadosztály 
erejű két gépesített ezred harccsoportot vonultattak fel. A né
met vezetés a páncélos erőket egy csoportba vonta össze. A 
második világháború történétében ez volt az első nagy csopor
tosítása a páncélos erőknek, melyeknek szervezete egy had
seregéhez volt hasonló. Az összevonás az úgynevezett Kleist 
páncélos csoportban történt, melynek tagozódása 1940. május 
10-én az alábbi volt:44 

A páncélos csoport parancsnoka von Kleist lovassági tá
bornok, törzsfőnöke: Zeitzler ezds. 

XIX. hadtest (parancsnok: Guderian tábornok; törzsfőnök: 
Wehring ezds.) 

1. páncélos hadosztály, 
2. páncélos hadosztály, 

10. páncélos hadosztály, 
4 3 A német hadsereg páncélos csapatainak szervezésére vö.: H. Teske: Bewe

gungskrieg. Heidelberg 1955.; B. Mueller—Hillebrand: Das Heer 1933—1945. Frankfurt 
am Main 1956. H. Guderian: Erinnerungen eines Soldaten. Heidelberg 1951. dr. v. 
Senger und Etterlin: Die deutschen Panzer, München 1959. 

44 Vö.: Gen. Obst. a. D. Kurt Zeitzler in „Wehrkunde" Jahrgang 8. S. 182 ff. 
München 1959. 
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„Grossdeutschland" gépesített lövészezred. 
XXXXI. hadtest (parancsnok: Reinhardt tábornok; törzs

főnök: Röttiger alez.) 
6. páncélos hadosztály, 
8. páncélos hadosztály, 
2. gépesített gyaloghadosztály. 
XIV. hadtest (parancsnok: Wietersheim gyalogsági tábor

nok; törzsfőnök: Metz ezds.) 
13. gépesített gyaloghadosztály, 
24. gépesített gyaloghadosztály. 
Ezt a páncélos csoportot önálló feladattal a főcsapás i rá

nyában vetették ütközetbe a németek; a többi páncélos erőket 
a hadtesteknek rendelték alá, de ott sem aprózták széjjel. 

Ha a páncélos erőviszonyokat szembeállítjuk egymással,, 
akkor a hadműveletek kezdetén a nyugati szövetségesek 20 
gyors alakulatával szemben a németeknek 18 páncélos és gépe
sített alakulata volt. Néhány nyugatnémet hadtörténelmi 
munka ezt ki is hangsúlyozta és megállapítja, hogy az ango
lok és a franciák a gyors alakulatokban fölényben voltak.45 

Ez a megállapítás azonban a rossz francia vezetést leszámítva 
is helytelen, mert a franciáknak a négy páncélos hadosztályá
ból három feltöltetlen és kiképzetlen állapotban került be
vetésre. 

A páncélos csapatok taktikai alkalmazásának elvét a bur
zsoá hadseregekben a két világháború között az első világ
háborús állásharcok tapasztalatai alapján a franciák dolgozták 
ki. A francia harcászati szabályzat szerint, amelyet az 1940. 
évi hadjáratban is alkalmaztak, a harckocsizászlóaljakat a 
támadó gyalogság előtt vetették harcba és azoknak mereven 
alkalmazkodniuk kellett a gyalogság támadási üteméhez. Ez 
olyan hadműveletekben, amelyekben a helyzetek gyorsan vál
toznak — mint ahogy ez a második világháborút jellemezte —, 
a harckocsik egyrészt rengeteget vesztettek hatásfokukból, 
másrészt a harcászati vezetés kezében nem volt harckocsi
tartalék. 

A németek a lengyelországi hadjáratukban még alkalmaz
ták a franciák páncélos taktikáját, de már a kutnói csatában46 

kezdett kibontakozni az úgynevezett „Stahlkern" páncélos tak
tika. A nyugati hadjáratban a németeknek már ez lett a pán-

<5 Gen. Obst. a. D. Hoth: Das Schicksal der französischen Panzerwaffe im 
ersten Teil des Westfeldzuges, in Wehrkunde Jahrgang 1958. S. 367 ff.; H. A. Ja-
kobsen: Dünkirchen. Neckargemünd 1958. S. 15—16.: U. Liss: Westfront 1939—1940.. 
Neckergemünd 1959. S. 145. 46 A.lengyelországi hadjárat egyik döntő csatája. 
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célos csapatokra vonatkozó harcászati alkalmazási elvük. Esze
rint a harckocsiegységeket nem a gyalogság támogatásának 
rendelték alá, hanem fordítva, s így nem fékeződött le a pán
célosok lendülete. Lényeges része volt a harckocsierők alkal
mazási szabályzatának — szemben a franciákkal —, hogy a 
harcászati vezetés számára mindig fenn kellett tartani harc
kocsiegységeket - tartaléknak, melyeket az adott helyzetnek 
megfelelően vetettek be.-De a tartalékok bevetése után a pa
rancsnoknak azonnal gondoskodnia kellett új tartalék képzé
séről. 

A páncélos csapatok számára a francia és az angol vezetés 
a hadműveleti alkalmazásban általában önálló feladatot nem 
adott. E kérdésben a német elvekről már az előbbiekben volt 
szó. 

III. 

Az 1940. május—júniusi harcok a fasiszta német és a holland, 
belga, francia, angol csapatok között. 

Olaszország hadbalépése 

A lengyelországi hadjárat befejezése után a német fasiz
mus a világuralomért folyó további harcban hadseregét Nyu
gat-Európa leigázására fordította. Ennek biztosítása érdekében 
1940. április 9-i kezdettel a „Fall Weserübung"47 tervben rög
zített támadási utasítás alapján leigázták Dániát és Norvégiát. 

A nyugat-európai német offenzíva terve két részből állt. A 
„Fall Gelb" a támadás első szakaszának hadműveleti terve. Eb
ben a szakaszban a cél Hollandia, Belgium, Luxemburg és 
Észak-Franciaország területén levő szövetséges hadseregrészek 
megsemmisítése és e területek megszállása. Az első szakasz 
1940. május 10-től június 6-ig tartott. 

A második szakaszban a „Fall Rot" utasítás Franciaország 
meghódításának tervét rögzítette. A szakasz 1940. június 6-tól 
június 22-ig tartott. 

Az 1940. február 24-én kiadott „Aufmarschanweisung 
Gelb" (Sárga felvonulási utasítás) parancsban az OKW rögzí
tette a német támadás stratégiai célját. Eszerint a „Gelb" t á 
madás feladata volt, hogy Hollandia gyors megszállásával l e 
hetetlenné tegye az angol beavatkozást a tengeren keresztül, 
mivel a holland fennsík ehhez kedvező tereplehetőséget adott 
volna. A német katonai vezetés el akarta kerülni azt az első 

47 A „Weser folyó gyakorlat" a fordítása a Dánia, Norvégia elleni hadműve
leti terv fedőnevének. 
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világháborús helyzet megismétlődését is, amikor a hollandok 
megrongálták vagy megsemmisítették a tengeri gátakat és a 
beömlő vízáradat feltartóztatta a német csapatokat. Ugyanak
kor Dél-Belgium és Luxemburg területén vezetett támadásnak 
szét kellett vernie a francia—angol hadsereg erős részeit és ez
zel elő kellett készítenie az ellenfél katonai erejének megsem
misítését.48 

A német hadsereg három hadseregcsoporttal vonult fel a 
támadás megindításához. Északról délre haladva: Hollandia tel
jes határán, Belgium határán Aachen—Lüttich (Liege) vonaláig 
a B. Hadseregcsoport v. Bock tábornok parancsnoksága alatt. 
A B. Hadseregcsoport alárendeltségében volt a 18. és a 6. had
sereg. A hadseregcsoport tartaléka öt gyaloghadosztály, és egy 
lovas hadosztály. A B. Hadseregcsoport bal szomszédja az A. 
Hadseregcsoport, melynek parancsnoka v. Rundstedt tábornok 
volt. Alárendeltségébe tartozott a Kleist páncélos csoport, a 
4. hadsereg, a 12. hadsereg, és a 16. hadsereg. A hadseregcso
port tartalékát három gyaloghadosztály képezte. Az A. Hadse
regcsoporttól délre Luxemburgtól Svájcig terjedő francia—né
met határra vonult fel a C. Hadseregcsoport, v. Leeb tábornok 
parancsnoksága alatt. Ehhez a hadseregcsoporthoz tartozott az 
1. hadsereg és a 7. hadsereg. E hadseregcsoport tartaléka négy 
gyaloghadosztályból állt. Az OKH. tartalékát 1 1/3 gépesített 
hadosztály és 41 gyaloghadosztály alkotta.49 

Az OKW 1940. március 13-i parancsa a „Fall Gelb" alap
ján megadta az egész hadművelet alapgondolatát. 

Az A. Hadseregcsoportnak erős gépesített és páncélos ala
kulatok bevetésével fel kellett szakítania a szövetségesek front
ját Lüttich (Liege) és Sedan között, hogy így azokat az erő
ket, amelyeket a franciák és az angolok előretolnak Belgiumba, 
délről bekerítsék és Lüttichtől (Liege) északra bevetett B. Had
seregcsoporttal együttműködve megsemmisítek. 

A B. Hadseregcsoport feladata volt, hogy Hollandiát gyor
san elfoglalja és a középső belga területen lehetőleg minél több 
francia—belga—angol erőt vonjon magára és lekösse azokat. 
Az OKW. parancsa szerint ennek a hadseregcsoportnak folya
matos támadásával a szövetségeseket sokáig bizonytalanságban 
kellett tartania, hogy az ne ismerhesse fel a német támadás 

48 u. Liss: Die deutsche Westoffensive von 1940. vom Standpunkt des I. c. 
in: Wehrwissenschaftliche Rundschau, Jahrgang 8. Heft 4. S. 208—219.; H. A. Ja-
cobsen: Dokumente zur Vorgeschichte des Westfeldzuges 1939—1940. Göttingen. Ber
lin. Frankfurt. S. 64—68.; Ltn. Col. Lugand: Les Forces en présence an 10 mai 1940; 
en: Revue d'Historié de la Deuxième Guerre Mondiale. 1953—54. pag. 5—48. 

49 U. Liss : Westfront 1939—1940. N e c k a r g e m ü n d 1959. S. 133.: H. A. J a k o b s e n : 
Dokumente zur Vorgeschichte des Westfeldzuges 1939—1940. S. 46—49. 
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főcsapásának az irányát és így meg lehessen akadályozni a kö
rülzáró gyűrű belső szárnya elleni francia—belga—angol be
avatkozást. „Ettől függ a támadás sikere!" — hangsúlyozta az 
OKW. parancsa.50 (Lásd 1. sz. vázlatot.) 

Az OKW. utasítása alapján az OKH kidolgozta a támadás 
részletes parancsát.51 

A B. Hadseregcsoport feladata volt, hogy gyors erők be
vetésével Hollandiát a legrövidebb idő alatt elfoglalja és így 
megakadályozza a holland és a belga—francia—angol erők közti 
összeköttetést. 

A hadseregcsoport gyors és erőteljes támadással zúzza szét 
a belga határvédelmet és vesse vissza a belga erőket az Antwer
pen—Namur vonala mögé. Az antwerpeni erődöt északon és 
keleten, a lüttichi (liege-i) erődöt északkeletről és a Maas 
(Meuse) folyótól északra kell elvágnia. 

A 18. hadsereg kapta a feladatot: gyors támadással, Hollan-
, dia elfoglalásával akadályozza meg, hogy a holland erők fel

használhassák erődítményeiket a tengerpart vidékén. Ennek 
érdekében ejtőernyős és légi deszant egységeket kell ledobni 
Rotterdam és Breda térségében. A 18. hadsereg ezért gyors tá
madással törjön be a „Holland erődítésbe", megteremtve az 
együttműködést a légi deszant alakulatokkal. 

A 18. hadsereg további feladata volt, hogy a Scheide folyó
torkolatot zárja le az antwerpeni belga erők elleni biztosí
tásra, ugyanakkor Hollandia legészakibb részét (Groningen tar
tományt) páncélvonatok alkalmazásával gyengébb erőkkel kell 
elfoglalnia. A tenger zárógátjait ezen a vidéken is gyorsan kell 
birtokba vennie. A légierő a 18. hadsereget támogassa azzal is, 
hogy a légi gyalogság egységeivel a hadműveletek első napjai
ban birtokba veszi a holland Westfriesischen-i szigetcsoportot. 

A 6. hadsereg feladata volt, hogy az aacheni—veszlói vo
nalból kiindulva a legrövidebb idő alatt törje át a belga határ
erődítményeket és Lüttich (Liege)—Namur vonalától északra 
általános nyugati iránnyal támadjon tovább. 

Az OKH. az A. Hadseregcsoport feladatául jelölte meg, 
hogy az általános támadás balszárnyának fedezése mellett Metz 
és Verdun térségéből gyorsan erőszakolja ki az átkelést a Maas 
(Meuse) folyón Dinant és Sedan között, majd a szárnyak fede
zése mellett gyors és erőteljes csapással az északi francia ha-
tárerődítmények hátába támadjon a Somme torkolat irányába. 
Közölte parancsában az OKH. hogy a hadseregcsoport frontja 

50 H. A. J a c o b s e n : id. mű. S. 48—50. 
51 H. A. J a c o b s e n : id. mű. S. 137—168.; H. G u d e r i a n : id. mű. 79—102.; T. Tay

lor: The march of Conquest . New-York 1958. pag. 18—27.; K. v. T ippe i sk i rch : Ge
schichte des zwei ten Weltkr ieges Bonn 1956. 2. Aufl. S. 66 ff. 
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előtt mély tagozódásban gyors csapatok vannak s ezeket vissza 
kell vetnie a Dinant—Sedan szakaszon. Éppen ezért a had
seregcsoport feladata, hogy Luxemburgon és Dél-Belgiumon 
keresztül az előretolt szövetséges erőket szétverje, a Maas 
(Meuse) folyó nyugati partján az átkelést kierőszakolja és ezzel 
megteremtse a támadás további vezetésének előfeltételét nyu
gati irányba. 

Az A. Hadseregcsoport a német főcsapás irányában táma
dott!! 

A 4. hadsereg feladata volt, hogy törje át Lüttich (Liege) 
és Houffalize között a határerődítéseket, zárja le délről és dél
keletről a lüttichi erődöt, majd előrevetett harckocsi osztagok
kal kényszerítse ki az átkelést a Maas (Meuse) folyón Yvoir 
és Fumay között s így biztosítsa a Namur felől várható belga— 
francia erők ellentámadásával szemben a további előnyomulást 
a nyugati irányba. 

A 12. hadsereg feladatul kapta, hogy áttörve a belga ha
tárerődítéseket, erőltetett menetben érje el a Maas (Meuse) fo
lyót, hajtson végre Fumay és Sedan között erőszakos folyam
átkelést. Ezután egyesülve a 4. hadsereggel, támadjon tovább 
nyugati irányba Signy l 'Petit—Signy l'Abbaye vonalon keresz
tül. 

A 16. hadseregnek Wallendoorf—Mettlach vonalából kel
lett támadnia, hogy fedezze a támadás déli szárnyát és szilár
dan tartania kellett a megerősített Saar-vonalban az összeköt
tetést a C. Hadseregcsoport 1. hadseregével. 

Az OKH. elrendelte, hogy a C. Hadseregcsoport színlelt 
támadási szándékkal kösse le a szemben álló francia erőket, 
súlyponttal a pfalzi erdők nyugati térségében és elhárító har
cokkal támogassa a 16. hadsereget. 

A B. Hadseregcsoport támogatására és a gyors előretörés 
érdekében az OKH ejtőernyős és légideszant alakulatokat ren
delt el bevetni a támadás első napjára a holland—belga terü
letre. Ezeknek hármas feladatuk volt: 

1. A 7. repülő gyaloghadosztálynak be kellett kerítenie az 
úgynevezett Holland erődítményt és sértetlenül kellett birtokba 
vennie a fontos hidakat, f oly óát járókat Moerdijknél, Dord-
rechtnél és Rotterdamnál, hogy biztosítsa a 18. hadsereg to
vábbi előnyomulását. 

2. A 22. légideszant hadosztálynak Hágát kellett elfoglal
nia, hogy a holland kormányt kikapcsolja a vezetésből. 

3. A 7. repülő gyaloghadosztály úgynevezett „Koch" ro
hamosztaga kapta feladatul, hogy belga területen Canne, Vroen-
hofen és Veid véreit hídjait sértetlenül vegye birtokba és biz-
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tosítsa azokat a 6. hadsereg beérkezéséig. Ugyanakkor az igen 
erős belga Fort Eben-Emael erődítményt váratlan támadással 
kapcsolja ki. 

A nyugatnémet történészek, hadtörténészek egységesen azt 
az álláspontot vallják, hogy a „Fall Gelb" nem az annyi vitát 
kiváltó Schlief f en terv felújítása volt,52 Elismerik, hogy a nyu
gati hadjárat tervezésénél az OKW először valóban arra gon
dolt, mert a Schlieffen terv előnye az egyszerűségében volt. De 
a fasiszta német felső katonai vezetésnek a Schlieffen tervről 
már csak azért is le kellett mondania, mivel — mint már emlí
tettük — egy német futárgép a Schlieffen-féle tervre épített 
felvonulási terv jelentős részleteivel kényszerleszállást végzett 

- 1940. január 10-én belga területen. Ezért az OKW teljesen új 
tervet dolgozott ki. 

A valóság ezzel szemben az, hogy a „Fall Gelb" továbbra 
is megtartotta a Schlieffen terv alapvonásait, csupán a páncé
los fegyvernem hasznos alkalmazása érdekében készítették el 
a modern változatát. Az 1940. évi német franciaországi hadjá
ratnál is éppúgy, mint a Schlieffen-tervnél döntő szempont 
volt, hogy Hollandián és Belgiumon keresztül törjék át az 
észak-franciaországi erődvonalakat s nem- a Maginot-vonal el
len támadtak. Az utóbbi katonai szempontból elhibázott lépés 
is lett volna. A Schlieffen-terv modern változatát azonban a 
páncélos fegyvernem teremtette meg s így született meg a 
„Fall Gelb". Eszerint Hollandia és Belgium térségéről — a 
Schlieffen-tervet módosítva •— a főcsapás irányát az OKW 
Luxemburg és Belgium déli részére helyezte át és azt hadsereg 
szervezésű páncélos csoporttal hajtotta végre. A főcsapást mérő 
Kleist páncélos csoportnak a meghosszabbított Maginot-vonal 
ellen Sedan felé kellett előretörnie. Az áttörést a francia vo
nalon a páncélos csoportnak úgy kellett befejeznie, hogy az 
áttörést Amiens irányába szélesítsék ki. így a német vezetés 
hátulról akarta bekeríteni a belga, holland, francia, angol erő
ket. A Schlief f en-tervnek ez a változata reálisabb volt, mert 
a szövetségesek főparancsnoka a francia hadsereg zömét, bele
értve a páncélos erőket, a brit expedíciós hadtestet a Maas 
(Meuse) folyó és az Armel csatorna között, a francia Flandriá
ban, arccal északkelet felé összpontosította. A belga és a hol
land csapatokat pedig a keletről jövő támadással szemben or
szágaik védelmére rendelte. Ennek oka, hogy Sedantól a ten
gerpartig nyúló erődítményrendszer, az úgynevezett „meghosz-

52 vö.: H. A. Jacobsen: Fall Gelb. Der Kampf um den deutschen Operations
plan zur Westoffensive 1940. Wiesbaden 1957. K. v. Tippeiskirch: id. mű.; U. Liss: 
Westfront 1939 40. Neckargemünd 1959. 
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szabbított Maginot-vonal" gyengébb volt, mint az ettől a sza
kasztól délre eső tényleges Maginot-vonal. Egyébként ez a 
körülmény is arról győzte meg a szövetségesek főparancsnok
ságát, hogy a németek a Schlieffen-tervet változatlan formá
ban fogják alkalmazni. Ennek megfelelően dolgozták ki a fran
ciák—angolok—belgák és hollandok védelmi tervüket, amelyre 
vissza fogunk térni. 

Jellegzetessége volt még a modernizált Schlieffen-terv-
nek, hogy a hatalmas Kleist páncélos csoportnak53 és a második 
lépcsőként (!) utána nyomuló 12. hadseregnek 40 km széles át
törési sávot utaltak ki, míg a bal szomszéd 16. hadseregnek 50 
km; a jobbra levő 4. hadseregnek 60 km, a B. Hadseregcso
porthoz tartozó 6. hadseregnek 100 km, a 18. hadseregnek pe
dig 200 km körüli széles áttörési sávot adtak. 

A páncélos csoport keskeny áttörési sávjában a harcko
csiegységek mélyen tagozódva törtek előre, s ezzel is növelték 
átütő erejüket. A Maas (Meuse) folyóra Sedan irányába áttörő 
páncélos csoport a terep szempontjából olyan helyen nyomult 
előre, amely eklatáns példája volt, hogy az ilyen terepen álta
lában nem szoktak bevetni harckocsi magasabb egységeket, fő
leg ilyen méretekben-nem. 

A páncélos csoport az Ardenneken54 keresztül nyomult 
előre, ahol a terepet a nagy erdőségek, lápos területek, szűk és 
kevés utak, folyókkal átszeldelt mély völgyek jellemezték. A 
németek itt 41 000 gépjárművet, ebből 1250 harckocsit és 302 
páncélfelderítő kocsit vittek át. Egy-egy menetoszlop 300 km 
hosszú volt. 

A szövetségesek ebben a térségben^ a támadás főcsapásával 
nem számoltak. Churchill könyvében idézi azt a francia katonai 
véleményt, amelyet 1940 elején a szenátus hadügyi bizottsága 
előtt Pétain marsall így foglalt össze: ,,Az Ardenneken nagy, 
modern csapattömegekkel nem lehet átjönni. Ez a szektor nem 
veszélyes."55 

A német katonai vezetés leplezte azzal is főcsapásának irá
nyát a szövetségesek előtt, hogy a B. Hadseregcsoport, amely 
tehát nem a főcsapás irányában támadott, hadműveleteit 1940. 
május 10-én 5 h 35'-kor kezdte meg a holland és a belga hatá
rok átlépésével, míg az A. Hadseregcsoport csak délután kezdte 
meg a támadást, elsősorban a Kleist páncélos csoporttal, ame-

53 Szervezetét lásd a 81—82. oldalon. 
54 AZ Ardennek a Rajnai palahegység legnyugatibb része. Felszíne átlagosan 

550 m magas tönk (legmagasabb pontja a Botrange, 692 m), melybe a Maas és a 
mellékfolyói erősen belevágódnak. Éghajlata hűvös, nedves. Sok az erdő és a láp. 
(Üj Magyar Lexikon. Bp. 1959. I. kötet 149. o.) v 

55 w. S. Churchill: id. mű. S. 54. 
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lyet a német légierő egymásutáni hullámokban folyamatosan 
támogatott. 

Összefoglalva a Schlieffen-terv modern változatát, két lé
nyeges szempontot emelhetünk ki: 

a) hadsereg szervezésű páncélos csoporttal mérték a néme
tek a kezdeti főcsapást a páncélos támadásra alkalmatlannak 
tartott terepen, hogy az ellenfél hátába kerüljenek; 

b) légi deszantokkal, ejtőernyős egységekkel a főerők előtt 
elfoglalták a fontos objektumokat és kikapcsolták a belga és 
a holland erődrendszerek jelentős részét. így megakadályozták 
a francia—belga—holland—-angol hadseregek összehangolt had
műveleteit. 

A német hadműveletek többi vonatkozása az eredeti 
Schlief f en-ter vre alapult, utalva itt a C. Hadseregcsoportnak 
harcbavetésére, amely akkor történt meg, miután Észak-Fran
ciaországban a szövetségesek főerőinek zöme megsemmisült. 

Közvetlenül a fasiszta német hadsereg 1940. május 10-i tá
madása előtt — mivel a belga és a holland kormány semleges
ségi magatartásukra hivatkozva, csak a német támadás esetére 
kértek katonai segítséget56 — a francia—angol erők két had
seregcsoportban vonultak fel Franciaország északi és keleti ha
tárán (francia—belga—luxemburgi határszakasz). A francia— 
belga határon a tengertől Longuyonig 300 km frontszélességben 
az 1. hadseregcsoport volt Billotte tábornok parancsnoksága 
alatt. A hadseregcsoport balszárnyát a 7. francia hadsereg ké
pezte, ehhez csatlakozott a brit expedíciós hadtest (BEF = 
— British Expeditionary Force); emellett az 1. francia hadsereg 
volt, amelynek alárendeltségébe a francia lovas hadtest tar to
zott. Hozzájuk csatlakozott a 9. francia hadsereg, majd a 2. fran
cia hadsereg. Ettől jobbra volt Prételat tábornok parancsnok
sága alatt a 2. hadseregcsoport frontszakasza. Ehhez csatla
kozott a 3. hadseregcsoport. A 2. hadseregcsoport (3., 4., 5. had
sereg) a 3. hadseregcsoporttal (8. hadsereg és a 45. erődítmény
hadsereg) Rhinau-tól Col de la Fancille-ig volt védelmi állás
ban a Maginot-vonSlban.57 

A BEF a német támadás megindulásakor nem az 1. had
seregcsoport alárendeltségében volt, hanem közvetlenül a szö
vetségesek főparancsnoka, Gamelin tábornok, illetve a szövet-

56 Erről Churchill könyvében a következőket mondja: „A belga kormány or
szágának létét Hitlernek a nemzetközi jogra és a belga semlegességére tett ígére
tére alapozta és ezért a hadseregparancsnokságuk és a szövetségesek között sem
milyen közös tervezés nem volt . . . a belga hadsereg, melynek soraiban bátor em
berek voltak, attól való félelmükben, hogy a semlegességet megsértik, alig készül
tek az összecsapásra." W. S. Churchill: id. mű. S. 46. 

57 M. Gamelin: Servir vol. I. Les Armées Françaises de 1940. Paris'1946. pag. 
310 ff. 
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ségesek ÉK-i frontparancsnoka, Georges tábornok parancsnok
sága alatt állott. A német támadás megindulása után a Mons 
melletti Chateau de Casteau-ban május 12-én megtartott angol 
—francia—belga katonai konferencia58 elhatározta, hogy az 1. 
hadseregcsoport parancsnokát, Billotte tábornokot a Hollan
diában és Belgiumban bevetésre kerülő szövetséges hadseregek 
működésének koordinálásával bízzák meg. Mivel a BEF is al
kalmazásra került Belgiumban, így az 1. hadseregcsoport pa
rancsnokának alárendeltségébe került. 

A szövetségesek főparancsnoksága 1939 telén az úgyneve
zett „Escauť'-tervet dolgozta ki a német támadás esetére.59 

Eszerint a szövetséges erők zöme a Scheide folyó (Escaut folyó 
— innen a terv neve) mentén az Antwerpen—Gent francia ha
tárvonalra fordulnak, hogy ott állítsák meg a német offenzívát. 
De a tervet az angolok és a franciák hamarosan megváltoztat
ták, abból az elgondolásból kiindulva, hogy elegendő idő lesz a 
védelmi vonalat a Dyle folyóra támaszkodva kiépíteni. Főleg 
a franciák véleménye szerint ez a terv azért is reális, mert 
egyrész a belgák előretolt erői az Albert kanálisnál (Position 
de couverture), másrészt a francia lovas hadtest előrevetett egy
ségei fel tudják tartani az első német rohamokat. A terv ered
ményességéhez számították azt a tényezőt, hogy a Dyle folyó 
előtti összekötő, felvonuló utakat, vasútvonalakat fel fogják 
robbantani, amivel ugyancsak akadályozni fogják a német elő-
nyomulást. így jött létre a szövetségeseknek úgy nevezett Dyle-
terve,eo amelynek stratégiai célját abban határozták meg, hogy 
a német hadsereget a Dyle folyó vonalában feltartóztatják,! tá
madásait kifullasztják (tipikus első világháborús francia ter
minológia), s így megteremtik a támadásba való átmenet fel
tételeit. (Lásd 1. számú vázlatot.) Ugyanakkor a „Dyle-terv" 
mellett szólt a szövetségeseknek az a szempontja is, hogy nem 
akartak jelentős belga területeket feladni, mert ezzel nagy
mértékben gyengítették volna a belga hadsereg hatóképességét. 

Miután május 10-én a kora reggeli órákban Belgium és 
Hollandia elleni német támadással a nyugati hadjárat megkez
dődött, ezek az országok az angol és francia hadsereget segítsé-

58 L. F . Ell is : The War in F r a n c e and F lande r s 1939—1940, London 1953. pag. 
42. — A konferencián jelen voltak a belga király képviseletében katonai tanács
adója, von Overstraeten tábornok, Daladier hadügyminiszter, Georges és Billotte 
tábornokok, Champon tábornok, a belga főhadiszálláson levő francia katonai misz-
szió vezetője, Pownall tábornok, a BEF törzsfőnöke és Swayne brigadéros tábor
nok, az angol hadtest képviselője az ÉK-i frontparancsnokságon. 

59 L. F. Ellis: id. mű. pag. 23. 
60 R. villate: L'Entrée des Francais en Belgique et en Hollande en Mai 1940. 

En: Revue d'Historié de la Deuxième Guerre Mondiale 1953—54. Nr. 10—11. pag. 
60—76.; L. F. Ellis: id. mű. pag. 23.; A. Goutard: 1940. La Guerre des Occasions 
perdues. Paris 1956. pag. 139. / i 
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gül hívták. Az 1. hadseregcsoport erre néhány órával később 
bevonult Belgiumba és kezdetét vette a Dyle-terv hadműveleti 
végrehajtása. 

Az 1. hadseregcsoport jobbszárnya (a francia—angol arc
vonalról nézve) egy fordulattal (forgásközéppontja Sedan vi
déke) előrenyomult Antwerpen—Löwen (Louvain)—Navre— 
Gambloux—Namur—Givet vonalra. A hadseregcsoport balszár
nyán a 7. hadseregnek Walcheren és a Scheide torkolatán át 
Hollandiába kellett előrenyomulnia Breda térségéig, hogy a 
holland hadsereggel megteremtse az összeköttetést és egyúttal 
Antwerpent északról és északkeletről fedezze. 

Maga a Dyle folyó mentén meghatározott védelmi vonal 
északon az antwerpeni, középen a namuri, délen pedig a fran
cia erődökre támaszkodott. Ugyanakkor a védelmi vonalat biz
tosította a Demer és a Maas (Mause) folyó is. Csupán Navre 
és Namur között, Gembloux vidékén nem volt természetes aka
dály. A szövetségesek főparancsnoksága az 1. francia hadsereg 
lovas hadtestének feladatául tűzte ki, hogy itt fogja fel a né
met támadást. 

A francia—angol—belga—holland hadvezetésnek „Dyle-
terve" az első világháborús tapasztalatokból leszűrt „álló há
ború" elméletén alapult. Már ez önmagában is hibás nézet- volt, 
hisz a franciáknak—angoloknak le kellett volna vonniuk a kö
vetkeztetést a légierő és a páncélos fegyvernem két világháború 
közötti fejlődéséből, hogy ez a technikai haladás megváltoz
tatja a hadviselés módját is, mégpedig a mozgóháború irányába. 

Megnehezítette, sőt végzetessé tet te a szövetségesek kato
nai vezetésének munkáját az a helytelen politikai vezetés, 
amelyért egyetemlegesen felelős a belga, holland, francia és az 
angol kormány, mivel a „semlegesség" megóvása jegyében a 
francia és az angol csapatok nem vonultak fel május 10-e előtt 
a belga és a holland térségbe. Így a ,,Dyle-terv" végrehajtásá
nak idejét nemcsak politikailag, hanem katonailag is tévesen 
határozták meg. 

Végezetül a ,,Dyle-tervet" illuzórikussá tette az a tény, 
hogy a. szövetségesek katonai vezetése nem ismerte fel elég hosz-
szú időn át (nlájus 15-ig) a német főcsapás irányát s így erői
nek, eszközeinek átcsoportosítását nem tudta végrehajtani. 

A német támadás megindulásakor, 1940. május 10-én az 
erőviszonyokat az alábbi két összehasonlító táblázat mutatja:61 

(Lásd: l/a vázlatot.) 
61 Az erőviszonyok kiszámításához részletadatok U. Liss: „Westfront 1939—40" 

című könyvében a mellékletekben vannak. 

92 



í. Összehasonlító táblázat 
Német hadsereg Szövetségesek hadserege 

B. Hadseregcsoport 
18. hadsereg = , 

1 páncélos hadosztály 
1 deszant hadosztály-
1 1/3 gépesített hadosztály 
5 gyaloghadosztály (lovas had

osztállyal együtt) 

6. hadsereg = 
2 páncélos hadosztály 

13 gyaloghadosztály 
hadseregcsoport tartalék = 

1 gépesített hadosztály 
5 gyaloghadosztály 

összesen: 29 1/3 hadosztály. 

A B. Hadseregcsoporttal együtt
működött a 2. légiflotta. 

IV., VIII. bombázó hadtest; 
7. repülő hadosztály; a „Put-
zier" ejtőernyős ezred 2 zászló
alja. ! 

Holland hadsereg = 
10 gyaloghadosztály 
3 gyalogdandár 

46 határőr zászlóalj 
Belga hadsereg = 

23 gyaloghadosztály 
A franciák—angolok 1. hadsereg

csoportja 
7. francia hadsereg = 

1 könnyű gépesített hadosztály 
2 gépesített hadosztály 
4 gyaloghadosztály 

Az angol expedíciós hadtest = 
9 gyaloghadosztály (részben 

gépesített) 
1. francia hadsereg = 

2 könnyű gépesített hadosztály 
3 gépesített hadosztály 
5 gyaloghadosztály 

összesen: 60 hadosztály.62 

A. Hadseregcsoport 
Kleist páncélos csoport = 

5 páncélos hadosztály 
3 1/3 gépesített hadosztály 

4. hadsereg = 
2 páncélos hadosztály 

9 gyaloghadosztály 

12. hadsereg = 
12 gyaloghadosztály 

16. hadsereg = 
12 gyaloghadosztály 

hadseregcsoport tartalék = 
3 gyaloghadosztály 

összesen: 45 1/3 hadosztály 
Az A. Hadseregcsoporttal 

együttműködött a 3. légiflotta. 
1., II., V. bombázó hadtest, 
I. vadászhadtest. 

9. francia hadsereg = 
2 könnyű lovas hadosztály 
1 gépesített hadosztály 
1 1/2 gyaloghadosztály 

2. francia hadsereg = 
2 könnyűlovas hadosztály 
5 1/2 gyaloghadosztály 

hadseregcsoport tartalék = 
1 páncélos hadosztály 

összesen: 18 hadosztály* 
* Ezek a hadseregek is az 1. 

hadseregcsoporthoz tartoztak. A 
kettévagást azért alkalmaztam a 
táblázaton, hogy a német csopor
tosítással szembeni erőviszonyok 
is szemléletesek legyenek. 

Egyébként a német A., B. hadf-
sefegcsoporttal szemben a hol
land, belga hadsereg és a szö
vetségesek 1. hadseregcsoport ja 
védett. 

62 A könnyű hadosztályokat (tehát 2 vagy 1 ezredes hadosztály) a dandárokat 
és a zászlóaljakat átszámítva szabályos hadosztálylétszámra, ebből adódik a 60 
hadosztályú erő. 
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összehasonlító táblázat 
Német hadsereg 

C. Hadseregcsoport 

1. hadsereg = 
11 gyaloghadosztály 

7. hadsereg = 
4 gyaloghadosztály 

hadseregcsoport tartalék, = 
4 gyaloghadosztály 

összesen: 19 hadosztály 

A C. Hadseregcsoporttal is a 
3. légiflotta működött együtt. 

Szövetségesek hadserege 

2. francia hadseregcsoport 

3. hadsereg = 
1 könnyűlovas hadosztály 

12 ' 2 gyaloghadosztály 

4. hadsereg = 
5 gyaloghadosztály 

5. hadsereg = 
9 gyaloghadosztály 

hadseregcsoport tartalék = 
2 gyaloghadosztály 

3. francia hadseregcsoport 

8. hadsereg = 
7 1/2 gyaloghadosztály 

hadseregcsoport tartalék = 
2 gyaloghadosztály 

összesen: 39 hadosztály 

OKH tartaléka = 
1 1/3 gépesített hadosztály 

41 gyaloghadosztály 
összesen: 42 1/3 hadosztály 

Fővezérség tartaléka = 
2 páncélos hadosztály 
1 gépesített hadosztály 

17 gyaloghadosztály 
| összesen : 20 hadosztály 

német hadsereg 

összes erők aránya: 
szövetségesek hadserege 

páncélos hadosztály 10 
gépesített hadosztály . 7 
gyaloghadosztály 117 
desant hadosztály 1 
lovas hadosztály 1 
repülő gyaloghadosztály 1 

ízesen: 137 hadosztály 

páncélos és részben 
páncélos hadosztály 11 
gépesített hadosztály 7 
gyaloghadosztály . 119 

137 hadosztály 

Az I. összehasonlító táblázatban kapott erőviszonyképet 
pontosabbá teszi a II. összehasonlító táblázat, mely az élőerők 
és eszközök arányát mutatja meg, ugyancsak 1940. május 10-i 
helyzetben. 
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II. összehasonlító táblázat62/ 
62/a A RAF. hivatalos kiadványa szerint körülbelül 850 angol gép tartózko

dott Franciaországban. (Royal Air Force 1939—1945. London 1953. vol. I. pag. 114— 
130. Churchill adatai ennek ellentmondanak. W. S. Churchill: id. mű. S. 68—69. 

hadsereg 
neve élőerő páncélosok löveg vadász

repülő bombázó 
felde

rítő re
pülő 

repülö 
összesen 

francia 2240000 3 0G31-2 10 7C0 700 150 350 1 200 

íingol 256 C003 310 1280 1604 160 120* 440* 

belga 650 000 : - 1 338 £0 12 120 222 

ho l ló id 250000 - 656 62 9 50 121 

német 3cooo:o 2 445 7 378 1700 2 080 640 5 000s 

RAF (az 
angol 
légierő 
az anya
o r s z á g 
ban 540 210 - 850 

Megjegyzés: 

1 csak az ÉK-i f ronton 
2 a há t só és a t engeren tú l i t e rü le tek né lkü l 
3 a f ranciaországi h á t s ó t e rü l e t en levő 139 000 fő né lkü l 
4 F ranc iaországba helyezet t angol r epü lőgépek 
5 a n é m e t e k n e k volt még 400 db szál l í tórepülőgép és 180 db h idrop-

Ián. 

A két összehasonlító táblázat a fasiszta német hadsereg 
és az angol—francia—belga—holland hadsereg erőviszonyairól 
megközelítően pontos képet ad. Azért használom a „megköze
lítően" kifejezést, mert pusztán a számokat összehasonlítva al
kalom nyílik a helytelen következtetések levonására, amelyek
től pedig a jelen témával foglalkozó burzsoá hadtörténetírás 
nem mentes. 

Már volt szó a szemben álló felek páncélos fegyvernemé
ről. A számadatok alapján nem egy amerikai és nyugatnémet 
történetíró minden elemzés nélkül kimondja az angol—francia 
páncélos fölényt- a németekkel szemben.63 

63 vö.: T. Taylor: The march of conquest. The germán victories in western 
europe, 1940, New-York 1958, vagy pedig U. Liss: Westfront 1939—1940. Neckar-
gemünd 1959. könyvével. 
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Miközben a német és a szövetséges gyórsalakulatok száma 
1 : 1 volt, a németek a kimondottan páncélos erők tekintetében 
alulmaradtak. Itt az arány 1 : 1,4 volt a szövetségesek javára. 
Mégis sikerült a németeknek a hadjáratot rövid idő alatt meg
nyerniük, nem utolsósorban éppen a páncélos erőik révén, és ez 
azért volt, mert 

1. páncélosaikat a szövetségesekkel szemben a döntő he
lyen vonták össze; 

2. a légi fölény következtében a repülők szoros együt tmű
ködést teremtettek meg a páncélosokkal. Ennek lényege — 
szemben a szövetségesek harceljárásával —, hogy a repülők tá
mogatása a páncélosok részére nem egyetlen, bombázókkal és 
stukákkal végrehajtott, összefogott csapásban nyilvánult meg, 
hanem a harckocsik támadásának egész tartamára egyenletesen 
eloszlott s több hullámban végrehajtott repülőtámogatás soro
zat volt biztosítva; 

3. a német páncélosoknak jobb volt a kiképzésük és a ve
zetésük. A francia harckocsicsoportok irányítására nem volt 
megfelelő a híradó összeköttetés; 

4. a szövetségesek páncélelhárítása rendkívül alacsony fokú 
volt. Jellemző erre, hogy a németek május 10-től bevetett 2445 
harckocsiból és parancsnoki harckocsiból a hadjárat első felé
ben, június 6-ig 683 harckocsit vesztettek. Ez alatt az idő alatt 
a páncélos csoport 212 harckocsit kapott utánpótlásként, így a 
teljes veszteség 471 harckocsi, ami 20 százaléknak felel meg.64 

A németek és a szövetségesek hadosztályainak száma 1 :1 
volt. A támadó németek és a szövetségesek hado'sztályainak 
száma a fő'csapás irányában viszont 2,5 : 1 volt a németek ja
vára. Repülőkben az arány 2,5 : 1 volt a németek javára, amely 
azt jelentette a gyakorlatban, hogy a hadjárat ötödik napjára 
biztosítani tudták maguk számára a légi fölényt. 

A német fasiszta hadsereg B. Hadseregcsoportja 1940. má
jus 10-én reggel 5 h 35'-kor hadüzenet nélkül megkezdte táma
dását és átlépte a holland, belga határokat.65 

A német 18. hadsereg támadott a holland hadsereg ellen. 
Támadásának főiránya volt a Maas (Meuse) folyó holland sza
kaszára támaszkodó Peel és az ehhez csatlakozó Ijssel erőd
vonal áttörése Ravenstein és Gennép között s innen kellett to
vábbfejlesztenie támadását a tengerpart mentén Rotterdam— 
Hoorn térségében levő „holland erődítmény" elfoglalására. 
(Lásd: 2. számú vázlatot.) A B. Hadseregcsoport parancsnok-

64 H. A. Jacobsen: Dünkirchen. Neckargemünd 1958. S. 15. 
65 H. A. Jacobsen: Fall Gelb. Der Kampf um den deutschen Opera tonsplan 

zur Westoffensive 1940. Wiesbaden 1957. S. 203. ff. . . 
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A nemet es szövetséges csapatok felvonulása Á9kO. május 10-en. 

nnover 





A holland erődrendszer elleni támadás. 

<?. vázlat 
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ság még május 10-én reggel ejtőernyős és légideszant alakula
tok alkalmazását rendelte el Rotterdam, Moerdjik, Dordrecht, 
Breda térségében. Az ejtőernyős és légideszant alakulatok pa
rancsnoka 12 h-kor már jelentette, hogy a holland erődítésben 
Moerdjik, Rotterdam körzetében a hidakat sértetlenül birtokba 
vették, de a holland fővárost nem tudták rajtaütéssel elfoglalni,, 
így a kormány kikapcsolása nem sikerült.66 

A 18. hadsereg balszárnya május 11-én a Peel állásokat á t 
törte, míg a jobbszárnya gyenge ellenállással szemben Hollan
dia északi részén ugyanezen a napon kijutott a tengerhez. 

A holland katonai vezetést — bár várta a német támadást 
—, mégis megzavarta az energikus és váratlan támadás. A né
met hadműveletek megindulásának első percétől fogva elvesz
tette a kezdeményezést, hadműveleti tartalékát pedig lekötöt
ték a német deszant és ejtőernyős egységek.67 

A szövetségesek „Dyle-terve" szerint május 11-én a 7. fran
cia hadsereg 1. könnyű gépesített hadosztályának előrevetett 
alakulatai Breda irányába vonultak fel, hogy megteremtsék az 
összeköttetést a holland hadsereggel.68 

A 18. hadsereg erős légi támogatás mellett fokozta a tá
madás ütemét és frontálisan áttörve az Ijssel erődvonalat is, 
május 12-én megteremtette az összeköttetést az ejtőernyős és 
légideszant egységekkel. Ezzel lehetetlenné tette a francia és 
a holland erők között az összeköttetés megteremtését. Május: 
14-én délután teljesen körülzárta a „Holland erődítményt". 

Ugyanezen a napon 15 h-kor az erődítmény legfontosabb sark
pontjára, Rotterdamra 90 tonna bombát dobott le a fasiszta 
német légierő.6fl A kétórás bombázás után Rotterdamban és Ut
rechtben levő holland erők megadták magukat. Másnap, május 
15-én 11 h 45'-kor a holland hadsereg kapitulált.70 így a 18. né 
met hadseregnek Hollandia teljes megszállását kellett befejez
nie. A megszálló erők kikülönítése után parancsot kapott, hogy 
forduljon DNy-i irányba, zárkózzon fel a 6. hadsereg mellé és 
biztosítsa támadásának jobbszárnyát a Scheide folyó torkola
tának irányába.71 

65 Ugyanott. 
67 Ugyanott. 
68 A. F . Metzsch: Die Geschichte de r ' 22 . Inf. Div. 1939—1945. Kiel, 1952. S. 

8—15.; ezenkívül ä holland vezérkari főnökség feldolgozása: Algemeen overzieht 
von de strijd om en in de vesting Holland (zonder hat oostfront) en de strijd tegen 
de luchtlandengestroepen rondom' s Gravenhage Mei 1940. Gravenhage 1954. 

69 H. A. Jacobsen: Deutscher Luftangriff auf Rotterdam; in Wehrwissen
schaftlichen Rundschau Mai 1958. S. 257—284. 

70 H. A. Jacobsen: Dünkirchen. Neckargemünd 1958. S. 29. 
71 H. A. Jacobsen: Fall Gelb. usw. S. 203 ff. 
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. A B . Hadseregcsoport ugyancsak május 10-én reggel tá
madást kezdő 6. hadseregének főiránya a Dyle folyó mentén 
levő védelmi állások áttörése volt. À 6. hadsereg egységeinek 
nagyütemű támadása a belgákat gyorsabban vetette vissza az 
Albert csatornán keresztül a Dyle állásokra, mint azt a szövet
ségesek főparancsnoksága gondolta. Kétségtelen, hogy a belga 
„Position de couverture" felgöngyölítésében a döntő szerepet 
a Forts Eben Emael belga erőd ellen alkalmazott ejtőernyős 
egységek játszották. Ezek a német erők az igen erős belga erő
dítést a váratlan támadás következtében már május 11-én meg
adásra kényszerítették és biztosították a 6. hadsereg támadását 
az Albert csatornán át.72 

A gyors német előnyomulás következtében a szövetségesek 
először fontolóra vették, hogy végrehajtsák-e a „Dyle-tervet" 
De mivel azt hitték, hogy a német hadsereg támadásának fő
irányát a Dyle folyón keresztül vezeti, Georges tábornok, az 
ÉK-i front parancsnoka úgy döntött, hogy a tervet végre
hajtja.73 

Az OKW, hogy minél nagyobb erőket Vonjon a 6. hadse
regre és így elterelje a figyelmet az A. Hadseregcsoportról, el
rendelte: A B. Hadseregcsoport a tartalékainak bevetésével va
lóságos versenyfutást provokáljon azért, hogy ki éri el hama
rabb a Dyle folyó védelmi állásait. A német felső vezetés rá 
erőszakolta akaratát a szövetségesékre. Ennek következtében 
május 15-ig a szövetségesek frontparancsnoksága a Dyle vonal
ban vonultatott fel a német 6. és 18. hadsereg Ž1 hadosztályá
val szemben 45 hadosztályt a francia 1., 7. hadseregből, az an
gol expedíciós hadtestből és a visszavonuló belga hadseregből. 

A francia—angol—belga vezetés további megtévesztésére 
az OKH május 15-én 16,30-kor elrendelte a B. Hadseregcsoport
nak az általános támadást a Dyle állások ellen.74 * 

Mialatt tehát a német támadás északi szárnya (B. Hadse
regcsoport) a közép belga térségben a francia—angol—belga 
erők zömét magára vonta, a déli szárny feladata volt gyors elő
retörést végrehajtani a Maas (Meuse) folyó franciaországi sza
kaszának állásaira. Május 10-én az északi szárny támadásának 
megindulása után kilenc és fél órával később az A. Hadsereg
csoport is megindította támadását.75 

Az A. Hadseregcsoport parancsnoksága a Kleist páncélos 
csoportból három harcászati csoportot képezett, s ezeket mint 

72 u g y a n o t t . 
"3 L. F . Ellis: id. mű. pag. 37. 
74 H . A. J acobsen : Fall Gelb. usw. s . 208. if. 
75 Ugyanot t . 
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a támadás öklét vetették előre. Közvetlenül utánuk vezette a 
támadást a Kleist páncélos csoport többi alakulata. Az egész 
A. Hadseregcsoport a páncélos csoporton kívül a 4., 12. és 16. 
hadsereggel Luxemburgon és Belgium déli részén át támadott 
a Maas (Meuse) folyóra Sedan—Dinant irányba. A páncélos 
előrevetett erők sikerét azzal szilárdította meg a hadseregcso
port parancsnokság, hogy az itt levő belga erődök lezárásához a 
harckocsik előtt szállító repülőgépekkel földre tette a „Gross
deutschland" gépesített ezred öt zászlóalját. így a páncélos erők 
két óra alatt nemcsak az erődöket törték át, hanem a támadá
suk továbbfejlesztéséhez biztosították a feltételeket a légi úton 
előreszállított gépesített gyalogsággal.76 

Az erőteljes és nagyméretű támadás eredményeként a 
Kleist páncélos csoport május 12-re kierőszakolta az átkelést 
a Maas (Meuse) folyón Sedan és Dinant között. A folyó nyu
gati partján létesített hídfőt másnap annyira kiszélesítette, hogy 
tovább folytathatta támadását most már az Oise folyó irányába, 
amely már egyúttal az angol—francia—belga erők zömének 
hátába kerülését is jelentette. Ezzel egy időben a 16. hadsereg 
kissé délkelet felé fordult, hogy fedezze az A. Hadseregcsoport 
támadásának déli szárnyát. A 16. hadsereg támadásának főirá
nya azonban ugyancsak a tengerbe ömlő Somme folyó torkolata 
volt, Abbeville térségében.77 

Meg kell jegyezni, hogy az A. Hadseregcsoportnál a fel
vonulás forgalomszabályozását rosszul szervezték meg. Az uta
kon, főleg a páncélos csoport után vonuló és támadó, illetve 
csatlakozó 4. és 12. hadsereg alakulatai gyakran összetorlód
tak.78 A szövetségesek frontparancsnoksága ezt a kínálkozó és 
jelentős helyzetet nem használta ki, nem mért repülőtámadá-
sokkal csapást az említett német hadseregek részeire. Ezzel pe
dig nagymértékben, legalábbis lelassította volna a németeknek 
éppen a főcsapását. 

A szövetségesek frontparancsnoksága, főleg mikor a német 
A. Hadseregcsoporttal szemben álló 9. és 2. francia hadseregek
nél a kritikus helyzet nyilvánvalóvá vált, erőfeszítéseket tett 
az itteni helyzet megszilárdítására. A francia ÉK-i front repülő
erőinek zömét79 május 13-án és 14-én bevetették, de sikertele
nül, mert a német repülők nemcsak elhárították ezt a táma
dást, hanem lényegileg május 15-re kivívták a teljes légi fö-

76 Uo. Vö. : még H. G u d e r i a n : id. mű. S. 88—89.; A. Kesser l ing : Soldat bis zum 
letzten Tag. Bonn 1953. S. 74—79. 

77 H. A. J a c o b s e n : Fal l Gelb. usw. S. 203. ff. 
78 H. Teske : Bewegungskr ieg . Heidelberg. 1955. S. 22—24. 
79 A. Gou ta rd : 1940. La gue r r e des occasions pe rdues . Pa r i s 1956. pag . 221., 

243., 250. 
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lényt. így tehát a német támadás a déli frontszakaszon válto
zatlan erővel és tempóval tovább folytatódott. 

Május 15 és 16-án a szövetséges frontparancsnokságnak — 
eltekintve a helyi, összefüggéstelen kísérletektől — nem sike
rült a 2. és a 9. francia hadseregek térségében az újjászervezést 
megvalósítania. 

Az 1. francia hadseregcsoport parancsnokának valamennyi 
parancsa csak papír maradt, maguk a csapatok a német páncélos 
és légifölény következtében már erősen demoralizáltak lettek. 
Fokozta ezt az a másik eredménytelen kísérlet, mely szerint 
május 14-én a 9. francia hadsereg térségében ellentámadásra 
bevetették az 1. hadseregcsoport tartalékát, az 1. páncélos had
osztályt is (Division cuirassée de reserve). A hadosztályt azon
ban lassan vonultatták fel, majd szétdarabolva vetették be és 
értelmetlenül semmisült meg. 

Május 16-án a 9. francia hadsereg lényegében már meg
semmisült, a 2. francia hadsereg pedig oly súlyos veszteségeket 
szenvedett, hogy maradványai képtelenek voltak akárcsak le
lassítani is a német déli támadást. 

Ebben a helyzetben az 1. francia hadseregcsoport parancs
noka elrendelte az általános, de szervezett visszavonulást a 
Dyle szakaszról a Scheide folýó vonalára. A belga—angol és az 
1. francia hadseregnek ez az akciója május 19-ig nagyjából és 
tervszerűen megtörtént.80 

A fasiszta német hadsereg támadó hadműveleteinek kez
deti szakasza tehát 1940. május 10-től május 15-ig tartott. Eb
ben a szakaszban elérték, hogy 

a) a szövetséges hadvezetés nem ismerte fel a német fő-
csapás irányát s ezért erőinek, eszközeinek zömét a front északi 
szakaszára összpontosította; 

b) a német hadsereg déli szárnya az összpontosított páncé
los erőkkel áttörte a francia védelmi vonalat az Ardenneken 
keresztül vonulva és nyugati irányba, a tengerpart felé t á 
madva lényegében már megteremtette a szövetségesek ÉK-i 
frontja erőinek bekerítését, katlanba zárását; 

c) a holland hadsereget megsemmisítette és így ÉNy-ról 
(a 18. hadsereg) is megkezdhette a francia—angol—belga erők 
északi szárnya elleni támadást; 

d) a támadás első szakaszában kivívta a páncélos és a légi 
fölényt a nyugati erőkkel szemben; 

e) a kezdeményezést — amelyet a támadás megindulásakor 

so L. F . Ellis: id. mű. pag. 59—67. 
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magához ragadott a német katonai vezetés — továbbra is meg
tartotta. 

A hadjárat első fázisában a szövetségesek hadműveletei
nek — a Scheide folyóra való visszavonulásától eltekintve — 
az alábbi momentumai voltak: 

a) A német B. Hadseregcsoport támadását a Dyle vonalá
ban úgy feltartóztatni, hogy a holland hadsereggel az össze
köttetést megteremtve, lehetőséget biztosítani a front északi 
részén levő német erők hátába kerülésére. Ez a már említett 
okok miatt nem sikerült, nem is sikerülhetett!!! 

b) Miután május 14—15-én felismerték a francia 9. és a 2. 
hadseregnél bekövetkezett kritikus helyzetet, megpróbáltak egy 
elreteszelő frontot létrehozni az Oise folyó és a Sambre folyó 
vonalában, hogy felfogják a német páncélos áttörést.81 Nem si
került azonban a francia főparancsnoknak a stratégiai tartalék 
összegyűjtése. A német páncélos erők már május 15-ről 16-ra 
virradó éjjel áttörték a tervezett „elreteszelő pontot", az északi 
szárnyuk pedig megkezdte a szövetséges erők üldözését a 
Scheide folyóig. 

Ezzel megkezdődött a belgiumi—észak-franciaországi had
műveletek következő szakasza: üldöző harcok a Scheldéig és 
előretörés a La Manche csatornáig. E szakasz harcai május 16-
tól május 22-ig tartottak. (Lásd: 3. számú vázlatot.) 

A front északi részén a szövetséges csapatok, hogy a Dyle 
állásoktól a Scheide folyóig rendezetten tudjanak visszavonulni, 
az ÉK-i frontparancsnokság a tartalékát (kb. 30 hadosztály) a 
német 6. és a 4. hadsereg csatlakozási területén a 4. hadsereg 
nyitott balszárnya ellen (az oldalt a szövetséges frontról ítélve 
meg) vetette be Charleroi térségéből. Georges tábornok ezzel 
nemcsak az előbb említett célt akarta elérni, hanem a támadó 
A. Hadseregcsoport elleni szárnytámadással le akarta lassítani 
a Kleist páncélos csoport előretörését, hogy ideje legyen a 
Somme folyó mentén Peronne-tól a tengerig újabb elreteszelő 
frontot létesíteni.82 Az OKW ellenintézkedésként az északi front 
hadműveleteinek súlypontját a Dyle állásoknál levő 6. hadse
regtől a 4. hadsereghez tette át s ennek következtében a 6. had
seregtől egy hadtestet (XVI. hadtest) és 5 hadosztályt átaláren
delt a 4. hadseregnek. A megerősített 4. hadsereg nemcsak az 
ellene bevetett francia erők ellentámadását verte vissza, ha
nem május 18-ig széles arcvonalon áttörte a francia védelmi 
vonalat is.83 Ezzel a francia—belga—angol utóvéderők kény-

81 A. Goutard: id. mü. pag. 278. 
82 A. Goutard: id. mű. pag. 280. 
83 H. A. Jacobsen: Fall Gelb usw. S. 225 ff. 
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telének voltak a Dyle vonalat gyorsan kiüríteni a 6. hadsereg; 
elől és fokozni a visszavonulás ütemét a Scheide folyó vona- -
lába. A kialakult helyzet annál is inkább sürgette a francia 
frontparancsnokot erre az elhatározásra, mert ugyanezen idő 
alatt a 18. hadsereg a holland tengerpart mentén elérte a 
Scheide torkolatának térségét.84 

Georges tábornok tehát azt elérte — ismétlem —, hogy 
az erőket a Dyle vonalból rendezetten vonhassa vissza az új , 
a Scheide folyó mentén kiépített állásokba. A német A. Had
seregcsoport támadásának lendületét azonban nem tudta fé
kezni, sőt Charleroi térségéből bevetett fronttartalékokat a 4. 
német hadsereg szétszórta. Újjászervezésük csak május 27-e 
körül fejeződött be.85 A front német déli szárnya május 20-án 
Abbeville térségében kijutott a tengerparthoz86 s így lehetet
lenné tette a Somme menti elreteszelő front megvalósítását. 

Az így kialakult helyzetben pszichológiailag is, bizonyos 
mértékben harcászatilag is sikert jelentett a szövetségesek szá
mára az angol támadás 1940. május 21-én Arrasnál. A belga 
és az észak-franciaországi térségben levő erőket ugyanis en
nek következtében csak május 24-én tudták a németek a ten
gerpartot kivéve bezárni. 

Az angolok két rohamcsoporttal87 a 7. német páncélos had
osztály jobbszárnyába (az angol frontról nézve) támadtak és 
Arrastól délre 5 km-re vetették vissza a német hadosztályt. A 
támadást erő hiányában nem tudták folytatni és május 22-én 
vissza kellett vonulniuk. 

A szövetségesek vezetésére jellemző azonban az az össze
függés, amelyben ezt a támadást elrendelték. 

Eredetileg Franklyn tábornok, az 5. brit hadosztály pa
rancsnoka, aki a támadást vezette, parancsot kapott, hogy Arras 
várost védje és a várostól délre az utak lezárásával a német 
utánpótlási vonalat vágja el. 

Közben május 20-án Franciaországba érkezett repülőgépen 
az angol vezérkari főnök, aki hivatkozva Weygand telefonuta
sítására — amire még visszatérek —, követelte az 1. francia 
hadseregcsoport parancsnokától, Billotte tábornoktól, hogy 
azonnal erélyes kísérletet kell tennie a Somme front és az 1. 
hadseregcsoport közti hézag megszüntetésére.88 A hadseregcso-

84 Ugyanott. 
85 L. F . Ellis: id. mű. pag. 79. 
86 H. A. Jacobsen: Dünkirchen. Neckargemünd 1958. S. 52. 
87 Mind a két rohamcsoportnál volt egy-egy harckocsizászlóalj és egy-egy 

gyalogzászlóalj, egy tábori tüzér osztály, egy-egy páncélelhárító üteg és egy mo
torkerékpáros lövész század. L. F. Ellis: id .mű. pag. 90. 

88 L. F . Ellis: id. mű. pag. 106. 
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port parancsnokságon tehát egy nagyobb támadást terveztek 
a szétszakított hadseregcsoportok közti összeköttetés megterem
tésére. Ezzel szemben Franklyn tábornok nem kapott ennek 
megfelelő parancsot, számára végig az eredetileg kiadott pa
rancs volt érvényben. Nem ismerte a támadás nagyobb célki
tűzéseit, s főleg (!) nem közölték vele, hogy a támadásával el
ért terepszakaszt tartania kell, mert a francia csapatok Gambrai 
irányában a német páncélos erők oldalába ellentámadást fog
nak végrehajtani. Miután Franklyn látta, hogy az időközben 
megerősített 7. német páncélos hadosztály fokozza a nyomást 
arcvonala ellen és saját felső parancsnokságától sem erősítést, 
sem utasítást nem kap, visszavonult. 

A német hadsereg hadműveleteinek ebben a szakaszában 
elérte, hogy 

a) hadseregének déli szárnyával teljes egészében az észak
franciaországi erődrendszer mögé került, sőt azt több helyen 
frontálisan is áttörte; 

b) az A. Hadseregcsoport élei Abbeville—Montreuil térsé
gében kijutottak a tengerparthoz és így — mivel a 18. hadsereg 
a holland tengerpart mentén a Scheide folyó torkolatáig nyo
mult e lő re—, megteremtették a feltételt, hogy végleg katlanba 
zárják a szövetségesek ÉK-i frontjának erőit. Ez viszont a fran
cia hadsereg főerőinek a megsemmisülését jelentette. Az egész 
nyugati hadjárat második része tervének, a „Fali Rot"-nak a 
megvalósításához tulajdonképpen május 16—22-e között ala
pozták meg végérvényesen az előfeltételeket. 

A szövetségesek a hadműveletek e szakaszában megpróbál
koztak ellentámadással (a 4. német hadsereg ellen), olyan hely
zetet teremteni, ami lehetővé teszi számukra a front északi szár
nyán a Scheide folyó vonalában, a déli szárnyán pedig a Somme 
folyó vonalában a tartós védelem kiépítését. Nem sikerült. Ez
zel függött össze, hogy május 19-éről 20-ára virradó éjjel a fő-
parancsnoki beosztásban Gamelin tábornokot felváltotta a Kö
zel-Keletről hazaérkezett M. Weygand tábornok. 

A következő napok annak jegyében teltek el, hogy meg
valósítsák az új főparancsnok tervét. (Manoeuvre de jonction.) 

Weygand szándéka az volt, hogy az 1. francia hadseregcso
port erélyes támadó hadműveletekkel a körülzárásból kitörjön. 
Május 20-án közölte Billotte tábornokkal telefonon, hogy az 1. 
francia hadseregcsoport, tekintet nélkül a veszteségre, Cambrai 
irányába nyomuljon előre.89 A következő napon Weygand tábor-

89 Uo. pag . 104. 
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nok Ypernbe ment,90 hogy személyesen beszélje meg tervét a 
körülzárt hadseregek parancsnokaival. Tervének középpontjá
ban egy dupla támadás állott: a 3. francia hadseregcsoport 
(Karlsruhe és Svájc közti német határral szemben levő Magi-
not-vonalban, illetve mögötte helyezkedett el) nyomuljon előre 
északnak, mialatt az 1. francia hadseregcsoport francia és an
gol erői dél felé támadnak, hogy a két hadseregcsoport között 
létrejöjjön az összeköttetés. 

Weygand tervét a jelenlevő parancsnokok már elkésettnek 
ítélték meg. Billotte tábornok szerint az 1. francia hadserege
csoport erre a támadásra már képtelen. Lord Gort, az angol 
expedíciós hadtest parancsnoka is szkeptikusan ítélte meg a 
terv végrehajthatóságát. Weygand fenntartotta szándékát és 
parancsot adott a terv végrehajtására. Május 22-én kellett volna 
a parancs szerint az 1. francia hadseregcsoportnak a támadást 
megindítania. A támadáshoz szükséges csoportosításokat azon
ban nem tudták végrehajtani, így azt május 27-re halasztották 
el. A május 27-re tervezett támadás is elmaradt, mert az ango
lok ekor már megkezdték egységeik átszállítását Angliába. 
Közben Franklyn tábornok is visszavonult, mitsem tudva az 
yperni parancsról; pedig az általa elért siker kedvező kiinduló 
helyzetet biztosított volna a tervezett ellentámadásnak. 

A német hadvezetést az Arras-nál indított ellentámadás 
nagyon meglepte. Helyesen következtetett arra, hogy a front 
nyitott déli szárnya ellen a franciák támadást indíthatnak, 
melynek erejét növeli a körülzárt hadseregcsoport kitörési kí
sérlete. Végeredményben az adott helyzetből az OKW is gon
dolt a Weygand-féle terv lehetőségére. Éppen ezért parancsot 
adott, hogy az A. Hadseregcsoport páncélosai ne támadjanak 
tovább, hanem a Somme mentén a déli szárny biztosítására ren
dezkedjenek be védelemre, amihez zárkózzon fel a 16. és 12. 
hadsereg is. Ugyanakkor elrendelte az OKW, hogy a bezárt 
francia—angol—belga hadseregrészeket a légierő semmisítse 
meg.91 

Miután látta a német hadvezetés, hogy a szövetségesek nem 
indítanak támadást a szabad déli szárnyak ellen és a légi fel
derítések sem tapasztaltak jelentős csapatösszevonásokat egy 
ilyen irányú támadásra; május 26-án újból elrendelte az A. és 
B. Hadseregcsoport támadását a bezárt angol—francia erők el
len. Május 26-tól június 6-ig tartott az észak-franciaországi kat
lancsata, vagy másképpen a dünkircheni csata. 

90 H . P ie r lo t : La Conférence d 'Ypres . en : Le Soir 12. VII. 1947; J. Weygand : 
The Role of Gene ra l Weygand, Conversat ions wi th his on. London 1948. pag. 56—64. 

91 H. A. J a c o b s e n : Dünk i rchen . N e c k a r g e m ü n d 1958. S. 90—95. 
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Május 28-án a belga hadsereg kapitulált, így a 18. és a 6. 
hadsereg május 30-ig 40—80 km-t nyomulhatott előre, és el
ér te Niepurt—Furnes—Hondschoote É. vonalát. Az A. Hadse
regcsoport ugyanezen idő alatt elérte a Mardyek—Ipycker— 
Bergues—Hondschoote É. vonalat.92 Dünkirchen (Dunkerque) 
térségében a gyűrű tehát bezárult és csak a tengerpart volt sza
bad az angol—francia erők részére. (Lásd: 4. sz. vázlatot.) 

Felmerül a kérdés: a németek miért nem zárták be tel
jesen a gyűrűt május 26-a után és így miért nem akadályozták 
meg elsősorban az angolok kihajózását? 

A nyugati burzsoá irodalom ennek a kérdésnek a legkülön
bözőbb magyarázatát adja. 

Churchill könyvében arra utal, hogy ezzel Hitler meg 
akarta javítani Németország kilátásait egy Angliával történő 
kedvező békekötés lehetőségére.93 

Az egykori német tábornokok visszaemlékezései viszont 
Göring hiúságával magyarázzák az eseményeket. Göring, hogy 
Franciaország legyőzése ne teljesen a német tábornoki kar di
csősége legyen, meggyőzte Hitlert, hogy a légierő — melynek 
ő volt a főparancsnoka — elegendő erő az angol—francia erők 
megsemmisítésére Dünkirchen (Dunkerque) térségében.94 

A legújabb nyugatnémet hadtörténelmi irodalom szerint 
a német hadvezetőség azért nem zárta be május 26-a után a 
gyűrűt, mert 

a) a flandriai zsákot korábban mellékfrontnak tekintette és 
bár felismerte a stratégiai jelentőségét, de azt hitte, hogy 
100 000 ember van körülzárva, és ez a tömeg úgysem tud ki
hajózni; 

b) május 27-től a „Fall Rot" előkészítésére fordította a fi
gyelmet és ezért Flandriában a harcot már nem vezette ener
gikusan.95 

Az események ismeretében megállapíthatjuk, hogy a német 
tábornoki memoárok minden realitást nélkülöznek. Nem jelent 
mást ez a légbőlkapott állításuk sem, mint annak a törekvésnek 
„következetes" végigvitelét, hogy a német hadsereg .Hitler miatt 
vesztette el a háborút, és nem a tábornokok miatt. Képességü
ket, szolgálatukat tehát az amerikai katonai gépezet ma jog
gal használhatja fel. A másik két álláspontban azonban van 
részigazság. 

A hitleri Németország elfogadta volna azt, ha Anglia kér 
92 U o . S. 123 ff. 
93 w. S. Churchill: id. mű. S. 100. 
94 Vö.: H. Guderian: id. mű. S. 122. 
95 v ö . : U. L i s s : Westfront 1939—40.; H. A. Jacotasen: Dünk i r ehen . 
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fegyverszünetet német feltételek alapján. A dünkircheni (Dun-
kerque-i) teljes körülzárás elmaradása azonban nem volt ösz
tönző lépés erre. Itt téved Churchill, mint ahogy a nürnbergi 
nemzetközi bíróság előtt ki is derült, hogy a német fasizmus 
Angliával szemben sem mondott le* sohasem hatalmi törek
véseiről. 

A gyűrű be nem záródásának oka részben abban a tény
ben rejlik, hogy az OKW valóban nem akarta a páncélos erőit 
igénybe venni, mer t a hadjárat másik része előtt állott. Oka 
volt azonban az is, hogy az angol katonai vezetés igen erős 
védelmi vonalat tudott kiépíteni az átszállítás biztosítására, s 
ezt a védelmet nem tudták áttörni a franciaországi hadjárat 
folytatására átcsoportosítás alatt levő német erők. A szárazföldi 
védelem mellett az angolok erős tengeri-légi biztosítással haj 
to t ták végre az úgynevezett Dynamo-tervet,95 vagyis a csapa
tokat átszállító hajók védelmét. A terv sikerességét mutatja az 
alábbi két statisztikai táblázat az átszállított katonák számá
ról.97 

I. Dünkirchenből (Dunkerque) kiürített angol csapatok 

Időpont A partról 
elszállít tt 

A kikötőből 
elszállított Összesen Együttesen 

V. 27. - 7 669 7 669 7 669 

V. 28. 5 930 11 874 17 804 25 473 

V. 29. 13 752 33 558 47 310 72 783 

V. 30. 29 512 24 311 53 823 126 606 

V. 31. 22 942 1 45 072 68 014 1?4 620 

VL 1. 7 348 47 081 64 429 259 019 

VI. 2. 6 695 19 561 26 256 285 305 

VI. 3. 1 870 24 876 26746 3 2 051 

VI. 4. 622 25 553 26 175 3°8 226 

Összesen: 98 671 239 555 338 226 338 226 

96 M. G. Saunders: L'Evacuation par Dunkerque, en: Revue d'Hist. de la 
deux. Guerre Mondiale Nr. 10/11. 1953. pag. 119—139. 

97 Cpt. S. W. Roski l : The w a r a t Sea 1939—1945. vol. I. London 1954. pag . 603. 
Appendix. 
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IL Dűnkirchenből (Dunkerque) kiürített francia csapatok 

Időpont francia hajókkal brit hajókkal együttesen Í 

V. 29. 655 - 655 

V. 30. 5444 3 272 8616 

V. 31. 4 032 10 842 14874 

VI. 1. 2 765 32 248 53013 

VI. 2. £05 15144 16049 

VI. 3. 4 235 15 563 19£03 

VI. 4. 2 349 24 6!0 26 989 

VI. 5. 110 956 1036 

összesen : Í0 525 102 570 123 0)5 

A statisztika kiegészítéseként meg kell jegyezni, hogy már 
május 26-ig 27 936 brit katonát szállítottak el Angliába Dün-
kirchen (Dunkerque), Calais és Boulogne kikötőjéből.98 

1940. június 5-én az OKW érvénybe léptette a „Fall Rot" 
tervet. Ezzel megkezdődött a nyugati hadjárat második sza
kasza. E periódus hadműveleteinek stratégiai célkitűzése volt, 
hogy a szövetségeseknek Franciaországban maradt erőit vég
érvényesen megsemmisítsék és Franciaországot megszállják. 

A második szakaszban a német hadműveleteknek három 
periódusa volt: 

1. az első periódus hadműveleteinek célja, hogy Reims tér
ségében levő francia erőket két oldalról zárják be délkelet 
irányban, Párizs és Argonnen között; 

2. a második periódusban a francia erőket Párizs—Belfort 
—Metz vidékén kellett megsemmisíteni; 

3. a harmadik periódusban pedig a tulajdonképpeni Magi-
not-vonalat frontális és átkaroló támadással kellett bevenni. 

A gyors, koncentrált támadó hadműveletekben a németek 
a most kezdődő tulajdonképpeni francia hadjáratban, a súlyos 
veszteséget szenvedett és demoralizált francia csapatokat elő
ször délre, majd a saját védelmi frontja felé, keletre vetették. 
Június 14-én Párizs harc nélkül elesett. Ezen a napon a német 

98 ugyanott. 
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május 10-i felvonulás déli szárnyán eddig visszatartott C. Had
seregcsoportot harcba vetették. A friss és a teljesen feltöltött 
1. és a 7. német hadseregek a franciák által bevehetetlennek 
tartott védelmi vonalon rövid idő alatt áttörtek. 

Eközben Olaszország június 10-én hadba lépett Franciaor
szág ellen. A másik fasiszta diktátor, Mussolini, attól félve, 
hogyha nem lép lép be idejében a háborúba, akkor a „része
sedésből" a németektől nagyon keveset kap. 1940. május 21-én 
Ciano külügyminiszterrel meg is beszélte, hogy „június elseje 
után ki kell fejtenie (Cianora vonatkozik. — H. M.) Ribbentrop-
nak: mi legyen részesedésünk a háború befejezésekor".99 

A felvonult olasz hadsereg az alpesi fronton támadást kez
dett, amely azonban nagyon gyorsan elakadt. 

1940. június 17-én megalakult az áruló Pétain-kormány és 
június 22-én a compiegnei erdőben aláírták a francia hadsereg 
kapitulációját. 

A mai nyugati burzsoá katonai szakirodalom hangsúlyozza, 
hogy az atomháború körülményei között nagyobb lehetőség 
nyílik az ellenféllel szemben páncélosokkal olyan meglepetést 
biztosítani, amely a manőverezés alapja. 

Míg a szemben álló erőcsoportosítások ellen az atomesz
közök nagyméretű alkalmazásával azt mutatják, hogy a főcsa-
pásukat az atomfelhasználásuk irányában viszik, addig nagy 
erejű páncélos csoporttal a páncélos támadásra alkalmatlan
nak, vagy legalábbis kockázatosnak látszó terepen át az ellen
fél hátába kerülnek. 

Az agresszor katonai blokk vezetői, a NATO tábornokai te
hát a fasiszta német hadsereg 1940. évi nyugati hadjáratának 
katonai tanulságait felhasználják a szocializmus tábora elleni 
katonai terveik kidolgozására — elvonatkoztatva a második: 
világháború történelmi tanulságaitól. 

99 Cino napló ja 1939—1943. A t h e n a e u m é. n. 249. o. 
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