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1982. november 10-én reggel 8 óra harminc perckor lezárult egy életpálya, véget 
ért egy küzdelmes, munkában és sikerekben egyaránt gazdag élet. Elhunyt Leonyid 
Iljics Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelső 
Tanácsa Elnökségének elnöke, a Szovjetunió Honvédelmi Tanácsának az elnöke, a 
Szovjetunió marsallja. 

Munkáscsalád gyermekeként látta meg a napvilágot 1906. december 19-én, a ma 
Dnyeprodzerzsinszk nevet viselő Kamenszkojéban. Fiatalon különböző munkahelye
ken dolgozott, majd kohómérnöki diplomát szerzett és mérnökként tért vissza régi 
munkahelyére. 

Fiatalon kapcsolódott be a munkásmozgalomba. Előbb a Komszomol, majd 1931-
ben az SZK(b)P tagja lett. Mind a második világháború előtt, mind a fasizmus fe
letti győzelem után jelentős állami és pártfunkciókat töltött be a Szovjetunió kü
lönböző köztársaságaiban. 

A szovjet és a nemzetközi kommunista mozgalomban egyaránt határkövet jelentő 
XX. kongresszus az SZKP KB tagjává, a KB Elnökségének póttagjává és az SZKP 
KB titkárává választotta. Mint a KB titkárának feladata volt a nehézipar, a me
zőgazdaság, a haditechnikai és fegyverzeti kutatás felügyelete és ezen utóbbiak 
eredményeinek a szovjet fegyveres erőknél történő felhasználása. 

1960-ban a Legfelső Tanács Elnökségének elnökévé, 1964 októberében pedig az 
SZKP KB első titkárává választották meg. L. I. Brezsnyevet. 

Tizennyolc éven át töltötte be az első titkári, majd a főtitkári tisztséget. Mun
kássága a párt élén olyan esztendőket fogott át, amelyek a nemzetközi életben egy
beestek — nem utolsósorban az ő személyes hozzájárulása eredményeként — az 
enyhülés, az eltérő társadalmi berendezkedésű államok közötti bizalom és együtt
működés kibontakozásával. Minden igyekezetét a béke megszilárdításáért vívott 
harcra fordította. Tudta mit jelenthet, mit jelent a háború — átélte! 
Kezdeményezésére indultak meg a tárgyalások a Szovjetunió és az Egyesült Álla
mok között, jöttek létre a legmagasabb szintű találkozók a két ország vezetői 
között, írták alá a SALT—I, illetve a SALT—II szerződéseket. 

L. I. Brezsnyev élete és munkássága elszakíthatatlanul egybeforrott a szovjet 
állam védelmezője, a Szovjet Hadsereg fejlődésével. 

Először 1935-ben öltötte magára a Vörös Hadsereg egyenruháját, és mint egy 
harckocsizó század politikai tisztje teljesítette kötelező katonai szolgálatát a Baj-
kálontúli Katonai Körzetben, Csita közelében. A fasiszta Németország Szovjetunió 
elleni agressziójának hírére az SZK(b)P Központi Bizottságához fordult és kérte, 
vezényeljék a frontra. Kérését teljesítették, újra egyenruhát öltött. Mint fiatal, de 
nagy tapasztalatokkal rendelkező pártmunkást, dandárkomisszári rangban a Déli 
Front politikai csoportfőnökének helyettesévé osztották be. Számos hadművelet ter-
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vezésében és kivitelezésében vett részt. Ügy érezte, mint politikai munkás, szemé* 
lyes példamutatással, a katonák mindennapi problémáinak megoldásával adhatja 
a legtöbb támogatást a Harcolóknak. 

1943 áprilisában a Déli Front alárendeltségébe tartozó 18. hadsereg politikai osz
tályának az élére került. Eletének egyik legemlékezetesebb időszakát töltötte ennél 
a hadseregnél, amelyről többek között így írt a „Kis Föld" című munkájában: 
„Frontéletem a 18. hadsereghez kapcsolódik, amelyet örökre a szívembe zártam. 
É hadsereg soraiban harcoltam a Kaukázus hegyei között — amikor ott ha
zámra nézve sorsdöntő harcok folytak — küzdöttem Ukrajna mezőin, keltem 
át a Kárpátok hegyláncán, és vettem részt Lengyelország, Románia, Magyarország, 
Csehszlovákia felszabadításában. Ezzel a hadsereggel voltam a Kis Földön is, mely 
jelentős szerepet játszott Novorosszijszk és az egész Tamany-félsziget felszabadítá
sában." 

A 18. hadsereg tevékenyen részt vett Ukrajna felszabadításában és a sikeres har
cok után 1944 tavaszán elérte a Kárpátok előhegyeit. A 18. hadsereg — ekkor már a 
4. Ukrán Front alárendeltségében — döntő érdemeket szerzett a duklai harcokban. 
Leonyid Brezsnyevet rövidesen a 4. Ukrán Front politikai csoportfőnökévé és vezér
őrnaggyá nevezték ki. E beosztásban vett részt a hitleri Németország katonai ere
jének teljes szétzúzásában, és mint a 4. Ukrán Front összevont ezredének komisszár
ja volt részese a Vörös téren megrendezett győzelmi felvonulásnak. 

A Nagy Honvédő Háború után Brezsnycv egy évig a Kárpáti Katonai Körzet po
litikai csoportfőnökeként irányította a körzet csapatainak politikai munkáját, po
litikai képzését. 1953-tól 1954-ig, immáron altábornagyi rendfokozatban, a Szov
jet Hadsereg és Haditengerészeti Flotta politikai főcsoportfőnökének első helyette
seként tevékenykedett a katonák eszmei-politikai nevelésének erősítésén. 

Később L. I. Brezsnyev hadseregtábornok, majd a Szovjetunió marsallja lett. 
1976-tól a Szovjetunió Honvédelmi Tanácsának elnöke. E funkciójában is mindent 
megtett azért, hogy a szovjet fegyveres erők — a Varsói Szerződés többi fegyveres 
erőivel együtt — magas szintű védelmi képességük megőrzése, fejlesztése révén a 
világbéke biztos támaszai, őrzői legyenek. 

Leonyid Iljics Brezsnyev elhunytával nemcsak egy világszerte tisztelt és elismert 
politikustól, hanem egy kiváló katonától is búcsúzunk, egy olyan katonától, aki 
életcéljának a béke megőrzését tartotta, aki élete legboldogabb napjának 1945. 
május 9-ét tekintette. Erről így emlékezett: „Én sem tudom elmondani mindazt, 
ami szívünket 1945. május 9-én csordultig megtöltötte. Csak ennyit mondok: ez a 
nap életem legboldogabb napja." 

Reméljük, nekünk már nem kell újabb „1945. május 9-ét" megélnünk, és béké
ben őrizhetjük meg a szovjet és a nemzetközi kommunista mozgalom, a békeharc 
kiemelkedő személyiségének, a politikus, a katona Leonyid Iljics Brezsnyevnek az 
emlékét. 


