
KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOKBÓL 

VOENNO ISZTORICSESZKIJ ZSUR-
NAL (Szovjetunió), 1969. 1—6. sz. — A. 
közelgő Lenin-évforduló jegyében mind 
a hat szám közöl Lenin katonai, vagy 
katonapolitikai tevékenységével kap
csolatos cikkeket. Ezek közül kiemelke
dik VETROV: „A forradalom, a háború 
és béke kérdése V. I. Leninnek a Kom-
mintern kongresszusain tartott beszé
deiben" c. tanulmánya. (3. sz.) Elemzi 
a beszédeket, amelyekben Lenin több
ször kifejtette, hogy nem a háború 
volt az oka az Oroszországban és más 
országokban kirobbant forradalmak
nak, és valótlan az az állítás, amely 
szerint a kommunisták számítanak a 
háborúra, mint a világforradalom győ
zelmének eszközére. Nem tagadható 
azonban, hogy a háború hozta létre a 
forradalmi helyzetet, mivel végsőkig 
kiélezte az ellentmondásokat. Az im
perializmus megmaradásával továbbra 
is fennáll a háború veszélye. A szov
jet köztársaságoknak és a világ mun
kásosztályának ezzel kapcsolatban in
ternacionalista álláspontot kell elfog
lalnia: egyrészt védeni kell Szovjet-
Oroszországot, másrészt támogatni kell 
a forradalmi mozgalmakat. A szocia
lista forradalomnak nem a fegyveres 
felkelés az egyetlen útja, a forrada
lom lehet békés is, de a pártoknak 
ismerniük kell mind a két út mód
szereit. Emellett Lenin számtalanszor 
utal arra, hogy elengedhetetlen az el
lenség harci eszközeinek, módszerei
nek, stratégiájának és taktikájának jó 
-megismerése, ezek kihasználása. 

Az évfordulós cikkek a következő 
témakörökkel foglalkoznak még: „Az 
OKP KB és Lenin tevékenysége a 
szovjet köztársaságok katonai-politikai 
egységének megerősítése érdekében" 
(1. sz.); „V. 1. Lenin és a reguláris 

hadsereg építésének kérdései a VIII. 
pártkongresszuson" (2. sz.); „V. I. Le
nin — a szocialista haza fegyveres vé
delmének vezetője" (4—5. sz.). 

Igen érdekes tényeket tartalmaz L. 
SISOV: „Lenin és a szovjet repülés lét
rejötte" c. cikke (6. sz.).. Rámutat ar
ra, hogy olyan körülmények között, 
amikor a szovjethatalom a cári Orosz
országtól mindössze 300 kiöregedett re
pülőgépet, és néhány, inkább összesze
relő műhely jellegű gyárat örökölt, 
Lenin milyen nagy jelentőséget tulaj
donított a légierő és a repülés fejlesz
tésének. A vörös légiflotta megszerve
zése és a repülőgépgyártás támoga
tása mellett már 1918 végére létre
hozták a Központi Aerohydrodinami-
kai Intézetet, amely a szovjet repülés
tudomány és technika fejlesztésének 
központja lett. A tanulmány ezenkí
vül foglalkozik a szovjet repülőknek 
az intervenció elleni harcokban való 
részvételével. , 

A hadtudományi elméleti jelentősé
gű cikkek közül megemlítjük N. 
SZVETLISIN: „Az 1944. évi téli had
járat néhány sajátossága" c. tanulmá
nyát (2. sz.), amely ismerteti, hogy az 
1943. évi katonai események értékelé
se alapján hogyan dolgozta ki a fő
parancsnokság a téli hadjárat tervét. 
Felvázolja a támadás három fő irá
nyát, ismerteti az egyes hadműveletek 
főbb jellemvonásait és a fegyverne
mek együttműködésének megszervezé
sét, különös tekintettel a rendkívül 
nehéz földrajzi és időjárási tényezők
re. 

Ugyancsak elsősorban elméleti szem
pontból érdekes V. FEDORENKO: 
„Páncélos hadseregek alkalmazása vé
delmi feladatok megoldására" c. tanul
mánya (4. sz.). A háború előtti elmé-
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let szerint a nagy, 500—1000 harcko
csiból álló alakulatokat csak aktív cél
lal, ellencsapásokra számították fel
használni, azonban már 1941 június— 
júliusából vannak példák arra, hogy 
védelmi vonalak tartására használják 
fel őket. A háború második szakaszá
ban a felhasználás tökéletesedett. E 
szakasznak, főleg a kurszki, a Voro
nyezs—harkovi és a zsitomir—kijevi 
hadműveleteknek a tapasztalatait ösz-
szegezte a páncélos és gépesített ala
kulatok 1944. évi harcszabályzata. A 
tanulmány elemzi a harmadik szakasz 
harci tapasztalatait is, amikor a harc
kocsihadseregek védelembe vonultak a 
frontok támadó hadműveletei idején, 
a hídfők és átkelőhelyek védelmében. 

N. NACSINKIN: „A politikai szer
vek szerepe a szovjet fegyveres erők 
építésében" c. cikke (5. sz.). ismerteti 
és értékeli a politikai szervek fejlő
dését és tevékenységét a Vörös Hadse
reg létrehozásától a második világhá
ború utáni időkig. D. VOLKOGONOV: 
„A katonai etika fejlődésének törté
nete" c. cikke (6. sz.) az orosz katonai 
etikával kapcsolatos nézeteket ismer
teti a feudalizmus idején, a kapitaliz
mus korában és a szovjet korszakban. 

Sokrétűek, a Nagy Honvédő Háború 
sok hadműveletével foglalkoznak a 
hadtörténeti cikkek. L. KOZLOV: 
„Megsemmisítő csapás az ellenségre a 
leningrádi hadműveletben" c. tanul
mányában (1. sz.) ismerteti az 1944. 
január 14-én megkezdett hadművelet 
lefolyását, amelynek eredményeképpen 
február végére szétverték az „Észak" 
hadseregcsoport 23 hadosztályát és 
220—280 km-rel vetették vissza a né
met fasisztákat. 

Az 1944. évi téli—tavaszi hadjárat 
délnyugati hadműveleteivel több cikk 
is foglalkozik. I. KONYEV marsall 
egyik visszaemlékezése a kirovográdi 
hadműveletet (5. sz.), a „Korszun— 
sevcsenkovszkiji hadművelet" c. vissza
emlékezése pedig (2. sz.) a korszuni 
katlan létrehozását és felszámolását ír
ja le. A Krim-félsziget felszabadításá
val J. KREJZER: „Szivas—Szevaszto-
pol" c. visszaemlékezése foglalkozik (5. 
sz.). 

A Délnyugati Front 1944. évi téli— 
tavaszi hadműveleteinek méreteiről I. 
JAKUBOVSZKIJ ad összefoglaló ké
pei „Proszkurov—Csernovici irányá
ban" c. cikkében (4. sz.). A front ja
nuári—áprilisi harcaiban részt vett 
négy Ukrán Front és a Fekete-tengeri 

Flotta. A négy Ukrán Front állományá
ba 2 365 000 ember, 28 847 löveg és ak
navető, 2037 harckocsi és önjáró lö
veg, 2367 repülőgép tartozott. Az „A" 
és a „Dél" hadseregcsoport a következő 
erőkkel védekezett : 43 hadosztály, köz
tük 18 páncélos és négy gépesített. Ide 
vontak még 38 gyalogos- és lovas-, 6 
páncélos hadosztályt és négy dandárt. 
A szerző az általános áttekintésen kí
vül ismerteti és elemzi a rendkívül ne
héz tavaszi útviszonyok között végre
hajtott proszkurov—csernovici hadmű
veletet, amelynek befejező időszakára 
az 1. Ukrán ront 350 km-t nyomult 
előre, elérte a Kárpátok előhegyeit és 
a 2. Ukrán Fronttal együtt szétvágta 
az ellenség hadászati frontját. A Nyu-
gat-Ukrajánban levő erőket elvágta a 
romániaiaktól. 

K. TELEGIN: „Harcban Beloruszia 
felszabadításáért" c. cikke (6. sz.) az 
1944 nyarán lefolytatott hatalmas mé
retű hadműveletet ismerteti, amelynek 
az az általánostól eltérő vonása, hogy 
két főiránya és az 1. Belorusz Front 
tevékenységét pontosan összehangolták 
a nagy *partizán alakulatok tevékenysé
gével. 

A hadtörténeti tanulmányok és visz-
szaemlékezések közül a magyar olvasó 
számára legérdekesebb Sz. IVANOV: 
„A német csapatok ellentámadásának 
meghiúsítása a Balatonnál" c. cikke (3. 
sz.) Részletesen elemzi a háború utol
só védelmi hadműveletét az ellenség 
céljának felfedezésétől a sikeres befe
jezésig. A tanulmánynak mintegy má
sodik részét képezi a szerzőnek „Bécs 
irányában" c. cikke (6. sz.), amely is
merteti, hogy milyen nyugati és fa
siszta mesterkedések tették szüksé
gessé 1945 tavaszára az Ausztria elleni 
hadműveletek meggyorsítását, hogyan 
helyezték át a támadás főirányát a 2. 
Ukrán Front területéről a 3. Ukrán 
Front területére, hogyan kezdték el a 
hadművelet tervének kidolgozását 
már a balatoni védelmi harcok alatt. 
A támadás március 16-án indult, fő
iránya: Székesfehérvár, Pápa, Sopron, 
Bécs. A hadművelet sajátossága*, hogy 
a jobbszárny hadseregei kezdték a tá
madást és csak később kapcsolódott be 
a közép- és balszárny. Az ellenség 
az Esztergom—Velencei-tó—Simontor
nya—Balaton—Barcs—Dráva első vé
delmi vonalon makacs ellenállást 
tanúsított, s a helyzetet súlyosbította, 
hogy a 6. gárda harckocsihadsereg 
március 17-e helyett csak 19-én tudott 
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bekapcsolódni. A 2. Ukrán Front déli 
szárnyával együttműködve 10 napos 
súlyos harcokban megsemmisítették az 
ellenség főerőit és 100 km-t nyomul
tak előre. Gyors előrenyomulással si
került megakadályozni azt, hogy az el
lenség megvesse lábát a 2., 3. és 4. 
védelmi vonalon. A dunántúli olajvi
déket olyan gyorsan rohanták le a lo
vas alakulatokkal, hogy a németeknek 
nem volt idejük végrehajtani az elő
készített robbantásokat. Április 10-re 
három oldalról körbefogták Bécset, 
harckocsikkal, közvetlen irányzású lö
vegekkel, légierővel támogatott roham
csapatok, pontosan kidolgozott terv 
szerint betörtek a város központjába, 
a második lépcsőben pedig külön csa
patok tisztították meg a városnegye
deket. Április 13-án délre lényegében 
felszámolták az ellenséges erőket. 

A magyar vonatkozású visszaemlé
kezések közül meg kell még említe
ni Sz. PRIBITKIN: „Átkelés a Dunán" 
c. cikkét (3. sz.), amely ismerteti, hogy 
1944. december 4-én éjjel hogyan kelt 
át a Dunán a 23. lövészhadtest Érd és 
Ercsi között, a 37. lövészhadtest pedig 
Ercsitől délre, hogyan egyesítették a 
két hídfőt és teremtették meg a meg
felelő feltételeket a front jobbszárnyá
val való együttműködéshez, Budapest 
bekerítése céljából. 

HISTORIE A VOJENSTVI (Csehszlo
vákia), 1969. 1. sz. — Jan BENKO: „A 
középszlovákiaik bányavárosok védelme 
az 1552—1564-es években." (1—20. o.) A 
szlovák historiográfia mindezideig ke
vés figyelmet fordított az ozmán expan
zióra Szlovákia területén. Az eddig meg
jelent munkák inkább kronológiai átte
kintést adnak az ebben az időszakban 
lejátszódó eseményekről. Nincs kellő
képpen feldolgozva egyik olyan csata 
sem, amelyet a Habsburgok fegyve
res erői vívtak Szlovákia területén a 
török csapatokkal. Ebből kiindulva a 
cikk először általános képet nyújt a 
Monarchia XVI. századi helyzetéről, a 
törökök ellen vívott harcok következ
ményeiről és a bécsi udvar politikájá
ról. A török haderő magyarországi 
helyzetének megszilárdítása után Szlo
vákia területének jelentős részét is el
foglalta. A fegyveres ellenállás alap
ját a bányavárosok alkották, amelyek 
jelentős fegyveres erővel rendelkeztek. 
Erre támaszkodva a bányavárosok 

képviselői hathatós rendszabályokat 
tudtak foganatosítani körzeteik védel
mére. Védelmi terveik megvalósításá
hoz igyekeztek a bécsi udvar hozzájá
rulását is megnyerni, a Habsburgok 
részéről azonban az érdektelenség és 
a megfelelő beavatkozásra való alkal
matlanság a későbbiek során megnyi
totta a törökök számára a bányaváro
sokhoz az utat. A bányavárosok főka
pitánya, Balassa János megfelelő erők
kel rendelkezett, de felszerelése hiá
nyos volt, önmaga túlbecsülte képes
ségeit és erőit, segítséget nem kapott, 
a zsoldosok kiképzése alacsony szín
vonalú volt, mindez odavezetett, hogy 
1562-ben katasztrofális vereséget szen
vedett, szinte egész serege megsemmi
sült. Ez a csata tipikus példája egy 
létszámban erős hadsereg harcászati, 
hadászati és eszmei érettsége hiányá
nak, az ellenség erői lebecsülésének és 
az együttműködés nem kellő megszer
vezésének. — Josef HÁZAL: „An
nexiós válság az 1907—1909-es évek
ben, új dokumentumok tükrében." 
(21—39. o.). Az első világháborút hosz-
szantartó előkészítő időszak előzte 
meg. Az egyik legégetőbb kérdés, 
amely a háború kirobbanásához hozzá
járult, a bonyolult balkáni probléma 
volt. A Balkánon ellentétbe kerültek 
Németország és az Osztrák—Magyar 
Monarchia gazdasági-hatalmi érdekei 
az orosz, francia és angol érdekekkel. 
Ez a konfliktus legerősebben a délke
leti területeken éleződött ki, az ún. 
annexiós válság időszakában 1907— 
1909 között. Az osztrák—magyar fél, 
amely a válságot kirobbantotta, ezzel 
az akcióval egyenértékű partnerré 
igyekezett válni a többi európai nagy
hatalommal és egyben arra törekedett, 
hogy likvidálja a délszláv nemze
tek nemzetiségi megmozdulásait. — Jan 
TESAR: „A náci okkupációs politika 
problémái a Protektorátusban 1939-
ben" (40—85. o.) című cikkében a 
megszállási politika jellegét a külön
böző tartományi vezetőkhöz — Neu-
rath, Heydrich, Frank — s az azok 
által képviselt irányvonalhoz köti. A 
három időszak nemcsak a taktikai 
irányvonalban különbözött, hanem 
szinte valamennyi politikai jellemző
jében is. A szerző főleg az első Neu-
rath-féle időszakot, az 1939-es évet 
tárgyalja, ezenbelül képet ad a hatal
mi—igazgatási szervek rendszeréről, 
összetételéről és működéséről, a Ha
cha vezetése alatt álló autonóm köz--
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igazgatás kialakításáról, politikai 
irányvonaláról és működéséről, a kol-
laborációs tevékenység tartalmáról és 
lényegéről, a birodalmi fegyveres erők 
tevékenységéről, a totalitásra való tö
rekvésről, amely az állam politikai és 
gazdasági vezetésében jutott érvényre. 
Külön foglalkozik a cseh társadalom 
erkölcsi és szellemi állapotával, a köz
vélemény megnyilvánulásaival, vala
mint az ország határain kívül egyre 
erősödő cseh mozgalommal. Neurath 
politikai irányvonalát három alapvető 
momentumban foglalja össze: igyeke
zett megtörni a cseh vezetők ama tö
rekvését, hogy az autonómiát bármely 
áron fenntartsák; létrehozta és meg
szilárdította a birodalmi igazgatási 
szerveket Csehország területén; a cseh 
fasiszták törekvéseit széleskörűen tá
mogatta, mindenben segítette előretö-

2. sz. — Otokar FRANKENBER-
GER: „Cseh népfelkelő alakulatok 
1809-ben" (221—246. o.) A Habsburg-
Monarchia 1809. évi háborújában a 
csehek részvételének pontos értékelése 
további kutatásokat igényel. A cseh 
történelem a XVI. század első felétől 
lényegében a Habsburg-Monarchia 
történetének része, így a cseh histo
riográfia feladata e probléma tanul
mányozása. A kutatásnak kell felmér
ni, milyen mértékben követelték meg 
a cseh nemzetiségtől a katonai szolgá
lat teljesítését, hogyan értékelhető ka
tonai tevékenységük, milyen mérték
ben hatott ki a csehek részvétele a 
háború menetére és kimenetelére. Nem 
lehet a csehszlovák nép történetéből 
kihagyni azt a tényt, hogy 1809-ben 
mintegy 80 000 cseh és morva viselte 
az osztrák egyenruhát és így részt vett 
a Monarchia háborús erőkifejtésében. 
Leszögezi, hogy a szinte kiképzetlen 
katonák részvétele és sikeres tevé
kenysége a harcban sokkal inkább a 
csehek természetes katonai tulajdon
ságainak eredménye, mint politikai ál
lásfoglalásuk megnyilvánulása. — 
Oldrich SLÁDEK: „A Gestapo har
ca az Angliából indított légideszantok 
első csoportjai ellen, az 1941—42-es 
hadműveleti időszakban" (247—301. o.) 
Célja nem annyira az egyes légide-
szant csoportok tevékenységének kime
rítő bemutatása, inkább azt kutatja, 
milyen tényezők tették lehetővé a Ge
stapo sikereit az elhárításukért vívott 
harcokban. Megjegyzi, hogy a tárgy
kör ilyen irányú leszűkítése nem az 

egyoldalú beállítás következménye, 
sokkal inkább abból adódik, hogy az 
Angliából indított ejtőernyős csopor
tok tevékenységének eredménye és 
végső sorsa nincs mindmáig kellően 
feltárva. Figyelemreméltó a cikkben a 
Gestapo általános feladatainak mély
reható ismertetése, továbbá ama té
nyezők feltárása, melyek következté
ben az ejtőernyős csoportoknak meg
határozott ideig mégis sikerült mű
ködniük. Leszögezi, hogy különösen az 
első időszakban az ejtőernyős deszan
tok, de a Gestapo is kevés tapaszta
lattal rendelkezett az akciók végre
hajtása, valamint az elhárítás terén. 
Negatívan hatott, hogy a határokon 
túli cseh ellenállási mozgalom rend
kívül szűk korlátok között informá
lódhatott csak a Protektorátusban vég
bemenő eseményekről és változások
ról. A hozott áldozatok azonban így 
sem voltak hiábavalóak. — Alfred 
RÉSSEL: „München a csehszlovák 
hadsereg vezérkari tisztjének vissza
emlékezéseiben és kritikájának tükré
ben". (302—358. o.) A szerző — a 
Csehszlovák Néphadsereg vezérőrna
gya — visszaemlékezései alapján rész
letes tanulmányt készített, melynek el
ső részében a München-előtti csehszlo
vák köztársaság hadseregével, annak 
szervezésével, személyi állományával 
és parancsnoki karával, erkölcsi-poli
tikai szellemével, szolgálatteljesítésé-
vel, vezérkarának munkájával, tiszt
képzésével és akadémiájával, vezető 
személyiségeinek tevékenységével, fej
lesztési programjával foglalkozik. A 
eikk folytatásaként 1970-ben jelenik 
meg a folyóirat hasábjain a csehszlo
vák katonai doktrínáról, a cseh és 
szlovák katona lélektanáról szóló rész. 

ZEITSCHRIFT FÜR MILITÄRGE
SCHICHTE (NDK), 1969. 1. sz. — Vla
dimir Vladimirovics TURANTAEV: 
„Az NDK-ban állomásozó szovjet had
erő csapatainak részvétele a szocialista 
tábor nyugati határvédelmében" (7—18. 
o.) A fasiszta Németország 1945-ös ka
pitulációja után is szükség volt arra, 
hogy a szovjet csapatok a keleti demar
kációs vonal s később az NDK függet
lenségének biztosítása érdekében német 
területen maradjanak. Ennek szüksé
gességét több tény is bizonyítja. Ami
kor 1953 júniusában a nyugatnémet és 
amerikai tőke által felbérelt agresszív 
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erők az NDK-ba beszivárogva külön
böző városokban nyugtalanságot szítot
tak, az NDK kormányszervei az NDK-
ban állomásozó szovjet haderő csapa
taival közösen csapást mértek a pro
vokátorokra. A fasiszta puccs kiszélese
désének megakadályozása bebizonyítot
ta, hogy a Szovjetunió nem enged az 
NDK területén semmiféle imperialista 
beavatkozást. 1955 decmberében az 
NDK teljes jogú felelősséget vállalt a 
határok védelméért. A nyugatnémet 
revansisták 1961-es agresszióját a fiatal 
Nemzeti Néphadsereg, az NDK népi 
rendőrsége az NDK-ban állomásozó 
szovjet csapatok támogatásával verte 
vissza. A testvéri hadseregek egységé
nek további megerősítését szolgálta 
a Szovjetunió és az NDK között 
1964. június 12-én megkötött barát
sági, együttműködési és kölcsönös 
segítségnyújtási szerződés. A szovjet 
haderő csapatai az NDK-ban kü
lönlegesen fontos feladatokat látnak 
el, mint a Varsói Szerződés védelmi 
rendszerének előőrsei a nyugati hatá
rokon. — Toni NELLES—Heinz HÄR-
TEL: „Az NDK honvédelmi törvé
nye" (19—31. o.) Az NDK biztonságát 
az imperialista fenyegetéssel szemben 
megvédeni objektív szükségszerűség. A 
bonyolult belső, nemzeti és nemzetközi 
feltételek, amelyek között az NDK szo
cialista építése folyik, nagy körültekin
tést és rugalmasságot követel a honvé
delem megszervezésében is. 1955. szep
tember 26-án az NDK Népi Kamarája 
az alkotmány kiegészítéseiként megsza
vazta a haza honvédelmének törvényét. 
A cikk elénk tárja azt a társadalmi 
és politikai környezetet, amelyben ez 
a törvény létrejött. — Kurt BERG
HOFF: „A határőrség felállítása Né
metország keleti határain 1946-ban" 
(32—41. o.) A fasiszta német biroda
lom területét a birodalom totális szét
verése után a Hitler-ellenes koalíció 
nagyhatalmai katonailag megszállták 
és négy megszállási övezetre osztot
ták. Különös jelentősége volt a de
markációs vonalnak, amelyet 1946. ké
ső őszéig kizárólag a szovjet megszálló 
hadsereg egységei őriztek. „Amíg nem 
uralkodnak egész Németország terüle
tén demokratikus viszonyok, addig 
szükséges a demarkációs vonal ellen
őrzése". Ezért 1946 novemberében a 
szovjet katonai hatóságokkal egyetér
tésben felállították a határőrséget, 
amely az antifasiszta demokratikus ál

lamhatalom speciális védelmi szerve
zete lett. A kezdeti nehézségeket ma 
már — 22 év elteltével — nehéz el
képzelni. Az akkori határőrség telje
sítményét nem lehet eléggé értékelni. 
A mai fiatal határőrök előtt nemes 
hagyományok állnak, ezekből meríte
nek és ezeket fejlesztik tovább. — 
Heinz HELMERT—Helmut SCHNIT
TER: „Kutató és kiadó tevékenység 
a Berlini Német Tudományos Aka
démia Történeti Intézetének Hadtörté
neti Osztályán" (74—88. o.) A Hadtör
téneti Osztály 1956-ban alakult meg a 
Lipcsei Kari Marx-Egyetem Történeti 
Intézetének keretein belül. Szervezése 
összefügg azokkal a katonapolitikai és 
elméleti kérdésekkel, amelyek az NDK 
szocialista alapjainak lerakásában ját
szanak szerepet. A Hadtörténeti Osz
tály kutató és kiadói tevékenységét 
1960-tól a Berlini Német Tudományos 
Akadémia keretén belül végzi. A há
borúról és a hadseregről szóló marxis
ta tanítással való beható foglalkozás 
eredményeképp a hadtörténelmet, an
nak funkcióját és tartalmát az egye
temes társadalmi fejlődés részeként 
fogják fel. A Hadtörténeti Osztály ku
tató és publikáló tevékenysége az 
utóbbi években majdnem kizárólag a 
német hadtörténelemre korlátozódott. 
A hadtörténelmi kutatómunka tovább
fejlesztése érdekében azonban szüksé
ges fokozatosan rátérni a nemzetközi 
kérdések elemzésére is. Az NDK gyors 
társadalmi fejlődése megköveteli a ka
tonai intézetektől és azok tudományos 
munkatársaitól, speciális munkaterüle
tükön a kutatói és kiadói munka el
méleti színvonalának maximális eme
lését és erejük teljes összpontosítását 
a tudományos feladatokra. 

2. sz. — Ivan Alekszevics KO-
ROTKOV: „A szovjet hadtudomány 
fejlődése 1933-tól 1941-ig" (133—153. 
o.) A fenyegető háborús veszély a 
szovjet kormányt honvédelme megerő
sítésére késztette, ezzel egy időben 
megkezdődött a politikailag és kato
nailag magasan képzett szakemberek 
kiképzése is, hogy a fiatal káderek a 
marxista módszertant a hadügyben is 
alkalmazni tudják. Az 1932—33-as ki
képzési évben a katonai akadémiákon 
tanfolyam indult a „Marxizmus—leni
nizmus tanítása a háborúról és a had
seregről" címmel. Az oktatási prog
ram felölelte a háború és hadtudo
mány, a háború és politika, a gazda
ság és a hadvezetés módszere témá-
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kat. A marxizmus—leninizmus alapos 
ismerete jelentős mértékben segítette 
a hadászat, a hadigazdaság és a had
művészet-történet feldolgozását. A 
szovjet hadtudomány 1933—1941 kö
zötti fejlődése azt mutatja, hogy a leg
fontosabb elméleti kérdések kidolgo
zása megfelelt az akkori követelmé
nyeknek. — Erhard MORITZ: „A 
fasiszta német vezérkar értékelése a 
Vörös Hadseregről 1935—1941 között" 
(154—170. o.) A Szovjetunió, konkrétab
ban a Vörös Hadsereg háborús poten
ciáljának számszerű és minőségi érté
kelése a német fasiszta vezérkar te
vékenységében mindig nagy jelentősé
gű volt. A szerző ebből a ma még csak 
részben feltárt témából a fasiszta ve
zérkar szerepét és tevékenységét a 
Szovjetunió ellen tervezett világháború 
hosszú előkészítési időszakában vizs
gálja. — Alfred VOERSTER: „Az 
1965-ös »•Április-» és »Oktobersturm« 
hadgyakorlatok — a szocialista fegy
verbarátság kimagasló teljesítményei" 
(171—179. o.) A szocialista fegyverba
rátság kezdete a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom napjaiig nyúlik 
vissza: napjainkban továbbfejlődik és 
több ízben bebizonyította már, hogy 
képes az agresszort feltartóztatni. Az 
NDK Nemzeti Néphadseregének egy
ségei már 1962/63 óta részt vesznek az 
Egyesített Haderők Parancsnokságának 
hadgyakorlatain. 1963 őszén zajlott le 
az első nagyobb hadgyakorlat, amely 
fontos tapasztalatokat szolgáltatott a 
szövetséges csapatok összmunkájához. 
Az 1965-ös „Április" és az „Oktober
strum" hadgyakorlat a követelménye
ket már teljesen kielégítette. A gya
korlatok bebizonyították, hogy az NDK 
Nemzeti Néphadserege kész és képes 
az egész szocialista koalíció védelmé -
re. — Gerhard FÖRSTER—Wolfgang 
WÜNSCHE: „A fasiszta Wehrmacht 
1942. nyári támadása" (II. rész.) (179— 
195. o.) 1942 júliusában a német— 
szovjet arcvonal déli szárnyán a szov
jet hadsereg igen nehéz helyzetbe 
került. A támadás megkezdése óta a 
fasiszta Heeresgruppe „A" és „B" fon
tos szovjet ipari területeket hódított 
meg. A német főparancsnokság célja 
a szovjet főerők megsemmisítése volt. 
A szovjet katonai vezetés erőit a 
Pavlovszk—Rosztov vonalra csoporto
sította és így új védelmi rend
szert épített ki. — Georg HEITSCH: „A 
Bundeswehr tábornoki karának tér
nyerése a NATO vezetőszerveiben" 

(217—224. o.) A cikk bemutatja a ka
tonai szövetségi szerződések fontos 
szerepét a német imperialista törekvé
sekben. Németország két háborúban 
volt már ilyen szövetségek vezető ha
talma. A második világháború után 
még kedvezőtlenebb helyzetben talál
ta magát, mint az első világháború 
után. Nyugat-Németország új imperia
lista hadseregének felállítását az USA 
segítette elő, ami 1954 végén meg 
is kezdődött. Nyugat-Németország 
NATO tagságának elérésével megkez
dődött a NATO-csapatok parancsnoki 
karában a német térnyerés. A szerző 
névszerint sorolja fel azokat a tábor
nokokat, akik a NATO-ban szerepet 
V r\ 1 1 Z-\ 1 \S\ IC 

WOJSKOWY PRZEGLAD HISTO-
RYCZNY (Lengyelország), 1969. 1. sz. — 
Zdislaiv STAPOR: „Az 1. Lengyel Had
sereg brandenburgi hadművelete 1945. 
április 16—május 6. között" (III. rész.) 
(3—60. o.) A szovjet hadsereg (1., 2. 
Belorusz Front és az 1. Ukrán Front) 
1945. április 16-án 3 oldalról megkezd
te döntő előretörését Berlin felé. A 
Berlintől 15—20 km-re folytatott har
cok a Berlinért folyó csata döntő fá
zisát jelentették. Az 1. Lengyel Had
sereg a 61. Szovjet Hadsereggel az 1. 
Belorusz Front jobbszárnyának bizto
sítását kapta feladatként. Magában a 
városban az utcai harcok április 21-én 
kezdődtek, Berlin bekerítése április 
25-én fejeződött be. A cikk ismerteti 
a csapatok naponkénti harcrendjét, az 
elfoglalt helységeket, a helyzetmegíté
léseket, a haderők csoportosítását, a 
hadműveleti vezetési elemzéseket. A 
győzelmi lobogót április 30-án tűzték 
ki a Reichstagra, a német csapatok 
május 2-án tették le a fegyvert, a len
gyel katonák május 7-én találkoztak 
az amerikai csapatokkal, május 8-án 
kapituláltak a hitlerista német csapa
tok Berlinben. — Winczenty IWA-
NOWSKI: „A szovjet hadsereg belo-
rusziai hadművelete 1944-ben" (61— 
92. o.) Június 6—augusztus 31 között 
a szovjet hadsereg 550 km-t nyomult 
előre, a németeket kétségbeejtő hely
zetbe hozva. A nagyarányú beloru-
sziai hadművelettel szétverte a német 
csapatok központi csoportosítását és 
teljesen felszabadította Belorusziát. 
Részletes hadműveleti elemzést ad a ta
pasztalatok összegezésével. — A Közle
mények rovat Jerzy BORDZILOW-
SKI vezérezredes katonai életútjáról 
közöl visszaemlékezést (136—180. o.) 
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folytatásokban az első világháborútól 
a második világháború szovjet arcvo
nalain folytatott tevékenységéről, rész
letes értékelésekkel, magas szintű ka
tonai áttekintéssel. Az e számban kö
zölt 10. folytatás az 1942—43. évi har
cokról, a szovjet hadvezetésben betöl
tött szerepéről, az erőviszonyokról, a 
Dnyeper folyón való átkelés nehéz idő
szakáról, a bal parti Ukrajna felszaba
dításáról ír. — Több cikk foglalkozik a 

lengyel és az európai ellenállási moz
galmakkal, így Stanislav OKECKI tá
bornok: „Az olaszok részvételével a 
200. o.) Tadeusz SZUMOVSZKI a len
gyelek szerepéről a francia ellenállási 
mozgalomban (252—590. o.) 

összeállították: Ballá Tamásné, 
Lengyel István, Nádor 
Tibor és Windisch 
Aladárné 
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