
KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

VOENNO ISZTORICSESZKIJ ZSUR-
NAL (Szovjetunió) 1972. 4—6. sz. — A 
három számban megjelent tanulmá
nyok közül csak egyet emelünk ki, 
amely nem a második világháború tör
ténetéhez kapcsolódik. Ez L KOROT-
KOV: „A marxista—leninista módszer
tan megerősödése és győzelme a szov
jet hadtudományban" (5. sz. 3—11. o.) 
c. munkája. A háborúról és a hadse
regről szóló marxi—lenini tanítás, 
amely már a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom előtt kialakult, a közvet
len elméleti és módszertani alapot al
kotta a proletariátus hadtudománya 
számára. A forradalom előtt a had
tudománnyal csak az uralkodó osztá
lyok képviselőinek szűk csoportja fog
lalkozott. Az 1920-as évek elején a 
szovjet katonai káderek politikai és 
ideológiai nézeteiket tekintve még nem 
alkottak homogén csoportot. A köz
pontban a hivatásos forradalmárok 
csoportja állt (Lenin, Antonov-Ovsze-
jenko, Bubnov, Vorosilov, Guszev, 
Nyevszkij, Podvojszkij, Sztálin, Frunze, 
Ejdemann), és hozzájuk lehet számí
tani még azokat a fiatal kommunistá
kat is, akik vezető pozíciókat töltöttek 
be a polgárháborúban (Aralov, Belov, 
Berzin, Dibenko, Jegorov, Kork, La-
cisz, Tuhacsevszkij, Uborevics, Jakir 
stfr.) 

A katonai káderek másik csoportja 
olyan régi szakemberekből állt, akik a 
szovjethatalmat szolgálták ugyan, de 
világnézetük, politikai nézeteik külön
bözők, gyakran tisztázatlanok voltak. 
Sokan részt vettek a polgárháborúban 
és igyekeztek új módon megközelíteni 
a katonai, technikai kérdések megoldá
sát. (Boncs-Brujevics, Vacetisz, Jegor-
jev, Kamenyev, Saposnyikov stb.) 
Ezekhez a szakemberekhez csatlako
zott az elméleti tudósok már koráb
ban komoly tudományos eredményeket 
elért csoportja. 

Végül a harmadik összetevőt a szov
jet akadémiák nevelte fiatal katonai 
értelmiség alkotta. 

A továbbiakban a szerző röviden át
tekinti, hogy a csoportok elméleti te
vékenységének, olykor belső vitáinak 
eredményeképpen, hogyan alakult ki az 
1920—30-as évek folyamán az új mód
szertan, a régi nézetek mellett milyen 

trockista és más jobboldali vagy szélső 
baloldali irányzatokat kellett leküz
deni, és milyen konkrét intézkedések 
születtek ennek elősegítésére. Befeje
zésként utal arra is, milyen eredmé
nyeket hozott ez a fejlődés a hadtu
domány terén a második világháborút 
közvetlenül megelőző években. 

A továbbiakban ismertetett művek 
mind a második világháború történeté
vel foglalkoznak. A légitámadás kü
lönböző formáit taglalja P. KUTA-
KOV: „A légi hadműveletek végrehaj
tása" (6. sz. 20—28. o.) c. tanulmánya. 
A Nagy Honvédő Háború alatt, bár a 
légierők alkalmazásának alapvető for
mája a szárazföldi és tengeri erőkkel 
való együttműködés volt, gyakran haj
tottak végre önálló légi hadművelete
ket is, amelyek során csak saját erők
kel és eszközökkel nagy hadműveleti 
feladatokat oldottak meg. A légitáma
dás elméletét már az 1930-as években 
kidolgozták, és ez az elmélet alapjá
ban véve helyesnek bizonyult. Légi 
hadműveleteket a következő célokkal 
hajtottak végre: 

1. Az ellenséges légierő csoportosí
tásainak megsemmisítésére (gyengíté
sére) irányuló hadműveletek. Ezek 
nemcsak a szárazföldi csapatok tevé
kenységét könnyítették meg, hanem a 
légi uralomért folytatott harc legfonto
sabb módját is jelentették. A hadmű
veleteket nagy erőkkel és több nap 
folyamán hajtották végre, pontosan ki
dolgozott terv alapján, 300—1200 km-es 
arcvonalon, 250—300 km mélységben. A 
repülőterekre mért csapásokat légi har
cok egészítették ki. Az első légi had
műveletet 1941. június 25—30-a között 
hajtották végre. A cél az volt, hogy 
megsemmisítsék a Finnország és 
Észak-Norvégia repülőterein állomáso
zó ellenséges repülőgépeket és ezzel le
hetetlenné tegyék a Leningrád ellen 
készülő tömeges támadásokat. A had
műveletben az Északi Front légierői, a 
Balti Flotta és az Északi Flotta re
pülői vettek részt. Kb. ezer felszállást 
hajtottak végre és megsemmisítettek 
130 repülőgépet. Az ellenség kénytelen 
volt átcsoportosítani erőit és július kö
zepéig lemondani a Leningrád elleni 
tömeges támadásokról. Ugyanilyen si
keres hadművelet zajlott le október 
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11—18-a, valamint november 5—8-a 
között a moszkvai csata időpontjában. 
Október 11—18-a között legalább 500 
ellenséges repülőgépet semmisítettek 
meg. A szerző a továbbiakban még 
számos légi hadműveletet ismertet, 
konkrét adatok alapján elemzi a várat
lanság tényezőjének jelentőségét az 
eredményesség szempontjából. 

2. Az ellenség hadműveleti tarta
lékainak és kommunikációs vonalainak 
megsemmisítésére irányuló hadműve
letek. Ezek közül az egyik kiemelkedő 
jelentőségű fegyvertény az volt, ame
lyet 1943. augusztus 4-e és 15-e között 
hajtottak végre hatalmas erőkkel. A 
Voronyezsi és a Sztyeppéi Front csa
patai augusztus 3-án ellentámadást in
dítottak Bjelgorod—Harkov irányában. 
A felderítés hírül adta, hogy a néme
tek hatalmas erőket összpontosítottak 
azzal a céllal, hogy ellencsapást mér
jenek a Voronyezsi Front szárnyára. 
A hadműveletben a légierő 7100 fel
szállást hajtott végre és sikerült meg
akadályozni a német páncélos és gépe
sített egységek összevonását. 

3. Az ellenség hátországában lévő 
hadiipari objektumok megsemmisíté
sére irányuló hadműveletek. Mindjárt 
a háború első szakaszában, 1941. július 
10-e és 30-a között a 4. légi hadtest 
és a Fekete-tengeri Flotta repülői 8 
támadást intéztek a román olaj vidék 
ellen, aminek következtében a termelés 
a felére csökkent. Ebből az időből meg 
kell még említeni a Berlin elleni tá
madásokat is. Az ilyen jellegű had
műveletek a háború befejező szakaszá
ban lettek ismét jelentősek, amikor az 
arcvonal a fasiszták hátországához kö
zeledett. Kiemelkedik a königsbergi 
erőd elfoglalása, amelynek folyamán 
több mint 14 ezer felszállást hajtottak 
végre és 4500 tonna bombát dobtak le. 

Egy nagy jelentőségű hadművelet 
történetét foglalja össze V. GURKIN: 
„A fasiszta-német csapatok szétzúzása 
a Don középső folyásánál" (5. sz. 21— 
27. o.) c. írása. 1942 decemberében a 
legfelsőbb hadvezetés úgy döntött, hogy 
a Sztálingrádnál bekerített csapatok 
felmorzsolásával egyidejűleg szétzúzza 
a Don középső folyásánál védekező 
8. Olasz Hadsereget és a „Hollidt" 
hadseregcsoportot, és eltolja a külső 
arcvonalat a bekerítés körzetétől 150— 
200 km-re. A feladatot a Délnyugati 
Front és a Voronyezsi Front balszár

nya kapta, melyeknek állományát a 
Főhadiszállás tartalékaiból egészítették 
ki. A hadművelet a „Szaturnusz" fe
dőnevet kapta. A december 10-ére ter
vezett támadást el kellett halasztani, 
mert az előkészületeket nem sikerült 
befejezni. Közben, december 12-én, a 
németek nagy erőkkel támadást kezd
tek Kotyelnyikovszkij térségéből Sztá
lingrád irányába. Ennek következtében 
megváltozott a szovjet támadás fő 
iránya. Korábban a doni és a sztálin
grádi arcvonal hadműveleti biztosítása 
csak a támadás másodrendű céljaként 
szerepelt, most azonban ez a decem
ber 16-ára tervezett támadás fő fel
adatává vált. A támadás eredménye
ként meg kellett semmisíteni a Don 
középső folyásánál bekerítettek segítsé
gére törő csapatokat, és olyan körül
ményeket kellett létrehozni, amelyek 
kizárják a felmentés lehetőségét. A 
módosított hadművelet a „Kis Szatur
nusz" nevet kapta. A hadművelet kez
detekor a szembenálló felek a követ
kező erőkkel rendelkeztek: szovjet csa
patok — 425,5 ezer ember, 1170 harc
kocsi és rohamlöveg, 5025 löveg és ak
navető (reaktív aknavetők, légvédelmi 
lövegek és 50 mm-es aknavetők nél
kül), 455 repülőgép; német-fasiszta csa
patok — 459 ezer ember, 600 páncélos 
és rohamlöveg, 3600 löveg és aknavető, 
500 repülőgép. December 18-án a szov
jet csapatok áttörték az arcvonalat, 
19-én elfoglalták Kantyemirovkát, majd 
Tacinszkaja és Morozovszk körzetét. 
További csapásaik, összhangban a Sztá
lingrádi Front december 24-én Ko-
tyelnyikovo irányában indított támadá
sával, az egész „Don" hadseregcsoport 
bekerítésének veszélyét idézték fel. Az 
ellenség ezért kénytelen volt hátra
vonni a blokád áttörésére rendelt csa
patokat. 

A decemberi támadás folyamán a 
Délnyugati Front és a Voronyezsi 
Front balszárnyának csapatai 340 km-
es arcvonalon áttörték az ellenség vé
delmét, előrenyomultak 150—200 km-t 
és nagy károkat okoztak a fasiszták
nak. 

A Délnyugati Front behatolása Ta
cinszkaja és Morozovszk körzetébe 
döntő hatással volt a „Don" hadsereg
csoport támadásának menetére, amely
nek a blokád áttörése lett volna a cél
ja. Ezen kívül kedvező feltételek ala
kultak ki a támadás kifejlesztésére Vo-
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rosilovgrád és Voronyezs irányába. A 
szerző a cikket sok szemléletes táblá
zattal egészíti ki. 

Egy távoli, de rendkívül jelentős 
hadszíntér eseményeivel foglalkozik I. 
KOZLOV : „Az Északi Flotta és a bel
ső kommunikációs vonalaik védelme 
1941—1945-ben" (4. sz. 18—25. o.) c. 
tanulmánya. A háború alatt az Északi
tenger belső kommunikációs vonalai
nak rendkívül nagy katonai és gazda
sági jelentőségük volt. Itt valósították 
meg a Karéliai Front, a haditengeré
szeti bázisok, a flotta egységeinek el
látását. A főútvonalak a következők 
voltak: Kólai-öböl — Ribacsij és 
Szredni j-félsziget; Kólai-öböl — Arhan-
gelszk; Arhangelszk — a sarkvidék 
nyugati szektorának kikötői; a Fehér
tenger kikötői közötti utak. 1942 nya
rától itt haladtak az Arhangelszkbe 
tartó szövetséges hajókaravánok, ezen
kívül az északi-tengeri út biztosította 
az , összeköttetést a Távol-Kelettel, a 
különböző szállításokat és a hajók át
irányítását a Csendes-óceáni Flottából 
az Északi Flottába. 

Az összeköttetés megszervezése és 
védelme, különösen kezdetben, rend
kívül nehéz volt. Kevés volt a szállí
tóhajó, és ezek is jelentősen eltértek 
egymástól méretben (700 tonnától 12 
ezer tonnáig) és sebességben (5 csomó
tól 12 csomóig), ami igen megnehezí
tette a karavánok összeállítását. 

Nagyon kevés volt a kísérethez 
igénybe vehető hadihajók száma is. A 
karavánok biztosítása céljából meg
szervezték a rendszeres légi felderítést, 
tengeralattjárók járőrözését és a kísé
retet is, de ez utóbbit eleinte csak egy, 
legfeljebb két hadihajó alkotta, s 
gyakran ezeket is más rendeltetésű ha
jókból alakították át. Ennek ellenére 
1941-ben az Északi Flotta 260 szállító
hajót biztosított, és ezek közül csak 
hármat süllyesztettek el. 1942 augusz
tusában létrehoztak egy haditengeré
szeti támaszpontot az Uj Földön, 1944-
ben pedig a Dikszon-szigeten. Foko
zatosan javult a repülőgépek minő
sége, emelkedett a számuk és hajók 
száma is, ami kedvezőbbé tette a hely
zetet. A háború alatt összeállított 1471 
belső rendeltetésű karavánban 2568 
szállítóhajó vett részt, ezeket 3617 ha
dihajó biztosította. A karavánok több 
mint egymillió embert és több mint 
másfél millió tonna rakományt szállí
tottak. 

A háború befejező szakaszához kap
csolódik V. MACULENKO: „Hadmű
veleti álcázás a háború harmadik sza
kaszában" (6. sz. 29—40. o.) c. munká
ja. (Hadműveleti álcázás a háború első 
és második szakaszában c. cikket lásd 
1972. 1. sz.) A háború harmadik pe
riódusában a hadműveleti álcázás to
vább fejlődött és kedvezőbb körülmé
nyek között lehetett megvalósítani is, 
mint 1941—43-ban. A hadászati kezde
ményezés szilárdan a szovjet parancs
nokság kezében volt, ami lehetővé tet
te számára, hogy megválassza a harc 
vezetésének formáit és módozatait. 

1944—45-ben az álcázást a nagy mé
retek és a módszerek sokoldalúsága 
jellemezte, amelyek közül a szerző új
ként említi meg a következőket: a 
széles arcvonalakon, egyszerre több 
szakaszon, a hadászati mellékirányok
ban is folytatott harcfelderítés; a légi
erők aktív tevékenysége a fő- és mel
lékirányokban ; támadó hadműveletek 
egyidejű előkészítése egy sor hadászati 
irányban; a ködösítés nagyarányú, töb
bek között a légierők által való alkal
mazása. 

Az alapelvek rögzítésében nagy sze
repet játszott az 1943. évi Harcszabály
zat és az Utasítás az állásvédelem át
töréséhez c. szabályzat. 

A továbbiakban a szerző sorra veszi 
a háború harmadik szakaszának összes 
jelentősebb hadműveleteit és ismerteti, 
hogy melyiknél milyen álcázási formát 
alkalmaztak, egészen a befejező berli
ni hadműveletig. 

Ugyancsak a háború befejező szaka
szának egyik speciális problémakörét 
dolgozza fel K. KRAJNYUKOV—J. 
KUZNYECOV: „A katonai tanácsok te
vékenysége a szovjet hadsereg külföl
dön folytatott hadműveleteiben" (4. sz. 
31—39. o.) c. írása. A külföldi államok 
területén folyó harcok idején a fron
tok és hadseregek katonai tanácsai rö
vid idő alatt a követelményeknek 
megfelelően átszervezték a pártpolitikai 
munkát. A párt- és Komszomol-szerve-
zetekre támaszkodva biztosították a 
csapatok magas erkölcsi-politikai szín
vonalát és támadó szellemét, a szov
jet harcosok és a helyi lakosság jó 
kapcsolatát. 

A katonai tanácsok képviselték a 
kommunista pártot és a szovjet kor
mányt, segítették megoldani a felsza
badított területek normális gazdasági, 
politikai és kulturális életének megin-
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dításával kapcsolatos problémákat. 
Ezeknek a feladatoknak a megoldásá
ra a katonai tanácsok tervszerűen és 
rendszeresen készültek fel 1944 eleje 
óta, vagyis azóta, hogy a szovjet csa
patok idegen területre léptek. 

A szerző részletesen ismerteti, mi
lyen nagy súlyt fektettek egyrészt a 
katonák internacionalista nevelésére, a 
felszabadított országok, köztük a Szov
jetunióval háborút viselő országok la
kosságával való jó viszony kialakítá
sára, másrészt a harcosok és az ott
hon közötti kapcsolat jó megszervezé
sére, hogy ne hatalmasodjon el a hazá
tól való elszakítottság érzése. A szerző 
elemzi azt is, hogy milyen viszony ala
kült ki a csapatok és a helyi admi
nisztráció között Lengyelországban, 
Csehszlovákiában, Bulgáriában és Ju
goszláviában, milyen volt a kapcsolat 
a városi és helyi parancsnokságok és 
az általuk kinevezett helyi szervek 
között Romániában, Magyarországon, 
Ausztriában, majd később a fasizmus 
által legjobban megfertőzött Németor
szágban. A cikk néhány konkrét adat
tal illusztrálja azt is, hogy mit jelentett 
egy-egy nagyváros élelmezésének meg
oldása, a háborúban elhurcoltak, me
nekültek, táborokból kiszabadítottak 
ellátása. 

Megemlítjük még, hogy az 5. szám 
közli Mues Sándor: „A Magyar Nép
hadsereg kialakulásának történetéhez" 
című tanulmányát (36—43. o.) (Lengyel 
István) 

WOJSKOWY PRZEGLAD HISTO-
RYCZNY (Lengyelország) 1972. 1. sz. — 
Ünnepi szám a Lengyel Munkáspárt 
megalakulásának 30. évfordulójára. Va
lamennyi tanulmány a párt megalaku
lásának és tevékenységének történeté
vel foglalkozik a második világhábo
rú alatti években. — Mieczyslaw 
JAWORSKI: „A Lengyel Munkáspárt 
harca a Nemzeti Frontért 1942—47 
között" (8—27. o.) Az 1942 januárjában 
megalakult Lengyel Munkáspárt prog
ramjában leszögezte, hogy a megszál
lók elleni elszánt harc egyben a sza
bad és független Lengyelországért ví
vott harcot is jelenti. A Nemzeti Front 
megteremtésének koncepciója e kettős 
feladat megvalósítása érdekében szü
letett. A nemzeti felszabadító harc ve
zetője csakis a munkásosztály lehet, 
amely ezt a harcot összeköti a társadal
mi felszabadulásért vívott harccal. A 

párt rámutatott anra, hogy a lengyel 
nép nem áll egyedül ebben a küzde
lemben, hanem, biztosan számíthat a 
Szovjetunió segítségére. Egyidejűleg 
megalakult a Népi Gárda vezérkara is, 
amely határozatot hozott az országban 
a haladó és hazafias erőkre támaszkod
va a partizánok tömegmozgalmának 
megszervezésére — arni azután a len
gyel társadalom első következetes vé
delmezőjévé vált. A londoni emigráns 
kormány s a vele rokonszenvező reak
ciós tényezők határozottan ellenezték 
a partizánmozgalom kibontakozását, 
mivel féltek attól, hogy az forradalma
sítja a társadalmat és veszélyezteti az 
uralkodó osztály érdekeit. Ennek elle
nére egyre szélesedett a párt politikai 
munkája s létrehozták a helyi nemzeti 
bizottságokat, a Nemzeti Front első 
szerveit. A tanulmány a politikai hely
zet és a társadalmi erőviszonyok ala
kulásának, a Lengyel Munkáspárt kö
vetkezetes harcának analízise. „A par
tizánharc és a fegyveres ellenállás jel
szava a nemzet minden rétegéhez elju
tott, ámbár a reakció elfojtott min
den harci hangulatot" — írta 1944. 
május 15-én az „Armija Ludowa" cí
mű lap. — K. KACZMAREK: „A Len
gyel Munkáspárt szerepe a Lengyel 
Népi Hadsereg megalakulásában 
1944—45-ben" (28—49.0.). A Szovjet
unióban élő lengyelek a kommunisták 
kezdeményezésére létrehozták a Len
gyel Hazafiak Szövetsége elnevezésű 
antifasiszta szervezetet. A szövetség 
kérte a szovjet kormányt, hogy enge
délyezze a lengyel hadsereg felállítását 
a Szovjetunió területén. Az engedélyt 
1943. május 8-\án meg is kapták s 
azonnal megkezdődött asi I- Kosciuszko 
Gyalogoshadosztály kiképzése. A szük
séges fegyvereket és pénzt a szovjet 
kormány bocsátotta rendelkezésre. 
1943. október 12-én a leninói csatában 
győztesen esett át a hadosztály a tűz
keresztségen, amely csakhamar I. had
testté, később pedig I. Lengyel Hadse
reggé fejlődött. 1944 júliusában az I. 
Lengyel Hadsereg alakulatai részt vet
tek a lublini vajdaság felszabadításá
ban, majd szeptemberben Varsó Prá
ga nevű negyedének elfoglalásában. 
1944 második felében a Lengyel Mun
káspárt erőfeszítései eredményeként 
megalakult a 2. Lengyel Hadsereg is. 
Mindkét hadsereg kitüntette magát a 
második világháború végső harcaiban. 
A tanulmány a Lengyel Népi Hadsereg 
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szervezésének nehézségeit, a párt po
litikai befolyásának biztosítását, a ne
velési feladatokat, a társadalmi-gazda
sági körülményeket s az eredményeket 
tárgyalja. — R. NAZAREWICZ: „A 
lengyel ellenállási mozgalom és a szov
jet népek felszabadító harcával való 
együttműködésének politikai problé
máiról" v<ïO—80. o.). 1941 nyarán a né
metek megtámadtak a Szovjetuniót s 
ez a körülmény döntő fordulatot ho
zott a második világháborúban. Széles 
körű antifasiszta koalíció bontakozott 
ki, melyben a vezetőszerep hamarosan 
a Szovjetunió kezébe került. A szov
jet nép ellenállása lelkesítette a len
gyel nép ellenállási mozgalmát is, 
jóllehet a lengyel emigráns kormány 
mindent megtett megakadályozására. 
A polgári illegális szervezetek és a 
kommunisták által irányított fegyveres 
csoportok közötti éles ellentétek, a lon
doni kormány szovjetellenes kampá
nyát, a londoni lengyelek áruló politi
káját, a lengyelországi tömeges parti
zánmozgalom eredményeit, a szovjet 
hadsereg partizánoknak nyújtott segít
ségét tárgyalja a szerző, a kérdés his
toriográfiai áttekintését is adva. — 
Cz. PODGÓRSKI: „A Lengyel Haza
fiak Szövetségének szerepe a lengyel 
hadsereg megalakulásában a Szovjet
unióban" (81—105. o.) és W. JURGIE-
LEWICZ: „A Szovjetunió segítsége a 
Lengyel Népi Hadsereg megalakulásá
hoz a második világháború alatt" (106— 
128. o.) című tanulmányok sokoldalúan 
ismertetik a lengyel hadsereg megszü
letésének körülményeit és feltételeit 
1942-től. A Szovjetunióban élő lengyel 
csoportok tevékenységét, a hadseregbe 
lépő önkéntes káderek összetételét, a 
politikai apparátus feladatait, a Szov
jetunió anyagi-személyi segítségét tár
gyalja — részletes kimutatásokkal. — 
B. KOBUSZEWSKI: „A Népi Gárda és 
a Népi Hadsereg a megszállók vasúti 
szállítmányai elleni harcban 1942. má
jus—1945. január között" (129—172. o.). 
A vasúti közlekedés lehetetlenné tétele 
vagy megnehezítése a Népi Gárda és a 
Népi Hadsereg legfontosabb feladatai 
közé tartozott. Lőszert, olajat, hadifel
szerelést, élelmet, katonákat szállító 
szerelvényeket robbantottak fel vagy 
siklattak ki, teljes erővel folyt „a sí
nekért vívott csata", a németek a had
tápvonalaikat képtelenek voltak bizto
sítani. A cikk partizánkörzetenként 

sorolja fel a számtalan akciót és azok 

eredményeit, emléket állítva az akciók
ban résztvevő sok-sok hős partizánnak. 
— M. JUCHNIEWICZ : „Lengyelek az 
európai baloldali ellenállási mozgal
makban" (173—212. o.) című tanul
mány széles áttekintést ad Európa 
szinte valamennyi országában a haladás 
szolgálatában tevékenykedő lengyel 
hazafiakról, akiknek fegyveres harca 
jelentős mértékben hozzájárult a náci
ellenes koalíció győzelméhez. — B. 
PLESNI ARSKI: „A »Swit« (Hajnal) 
forradalmi szocialista csoport és a Népi 
Hadsereg »Swit« 2. dandárjának kultu-
rális-felvilágosító és politikai tevékeny
ségéről" (244—256. o.) számol be a 
szerző, ismertetve a switowisták sok
irányú feladatait, a mozgósítás, politi
kai felvilágosítás., katonai kiképzés te
rületén. Munkás-paraszt fiatalok, a párt 
lelkes propagandistái teremtettek kap
csolatot és közvetítettek a párt, a pol
gári lakosság és a partizánok között, az 
ország tragikus helyzetében ébren 
tartva a lengyel nép felszabadulásba 
vetett hitét. Meg kell még említeni K. 
SIDOR: „A Lengyel Munkáspárt Lub
lin körzetében" (270—278. o.), Sí. SZOT: 
„A Népi Gárda és Népi Hadsereg egy 
tisztjének visszaemlékezéseiből" (279— 
296. o.), Sí. GAC: „A megszállóikkal 
vívott harcokról Lowicz környékén" 
(297—308. o.) és N. MICHTA: „A népi 
hatalom megszilárdításáért folytatott 
harcról Krakkó körzetében" (309—328. 
o.) című visszaemlékezések mellett J. 
DUBRAWSKI—W. STRZALKOWSKI : 
„Katonai problémák a Lengyel Mun
káspárt, a Népi Gárda és a Népi Had
sereg sajtókiadványaiban" (329—349. 
o.) címmel közölt dokumentumokat, 
amelyek a háború alatt, a harcok közben 
elemzik a különböző katonai kérdése
ket, a partizánharcok katonai szerve
zésének problémáit s éppen ezért fon
tos forrásanyagul szolgálnak a korszak 
katonai történetének és problémáinak 
megítéléséhez. Kronológia ós bibliográ
fia segíti a Lengyel Munkáspárt, a 
Népi Gárda és Népi Hadsereg meg
szállás alatti történetének feldolgozását 
és a kutatómunkát.fWindiscTi Aladárné) 

MILITÄRGESCHICHTE (Német De
mokratikus Köztársaság) 1972. 4. sz. —• 
Kari GREESE—Horst SEELING: „A 
Német Nemzeti Néphadsereg légiereje 
és légvédelme harckészültségének fej
lődése 1957—58-ban." (411—422. o.) A 
NATO államok részéről tapasztalt ag-
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resszivitás és főleg a nyugatnémet mi
litarizmus arra késztette a német kom
munista pártot, hogy fokozottabb fi
gyelmet fordítson a honvédelemre és 
kidolgozza a haderőik fejlesztésének ter
vét fegyvernemekre felbontva. A lég
védelemre az ellenség időben való fel
derítése és megsemmisítése hárult. A 
párt e célkitűzését a párttagok és if
júsági szervezetek tagjai maradéktala
nul magukévá tették, az egyes egysé
geknél tapasztalható bizalmatlanságot 
pedig gondos politikai nevelőmunká
val és alapos szakmai kiképzéssel fel
számolták. Szovjet repülős kiképzők 
szívós munkája és a szovjet és német 
egységek együttes gyakorlatai biztos 
alapot teremtettek a légierő és légvé
delem megszilárdításához. — Dieter 
FRICKE: „Militarista nevelés a porosz 
hadseregben az imperialista korszak 
elején." (423—434. o.) A hadisereg tag
jainak egyharmada parasztokból állt, 
kiknek tudás- és műveltségi szintje 
rendkívül alacsony volt. Valamivel 
kedvezőbb volt a városi és iparvidéki 
fiatalság felkészültsége, de a katonai 
szolgálatért ők sem lelkesedtek. Okát 
a német vezérkar a szociáldemokraták 
aknamunkájában látta. Mivel a porosz 
militarizmus, amely végsősoron a világ 
újra felosztását tűzte ki célul és ilyen 
katonákkal mégsem valósíthatta meg 
terveit, a hadsereg átnevelését legfon
tosabb feladatának tekintette. A világ
piacon elért gazdasági eredmények a 
lakosság nagy részét is kormánypárti
vá tették, bár a tömegek megbízható
sága elég labilis volt még. A hadsereg 
ideológiai felkészítése érdekében elren
delték a szociáldemokrata eszmék és 
antimilitarista eszmék elleni propagan
dát és szigorúan jártak el katonai vét
ségek esetén. E drasztikus irányzattal 
megteremtették azt a szellemet, amely 
a sovinizmuson és nacionalizmuson 
alapult és a hadsereget a monopolka
pitalista csoportok érdekeinek mara
déktalan eszközévé tette. — Horst 
FIEDLER: „Az állammonopolista had
seregfejlesztés programozásának kiala
kulása az NSZK-ban." (435—444. o.) A 
60-as évektől kezdődően erősödött meg 
a militarista körök befolyása a gazda
sági életre: a pénzügyi és hadiipari 
szervek még szorosabb együttműködé
se, valamint a hadiipari trösztök erő
teljes koncentrációja figyelhető meg. 
Az 1971—72-es Fehérkönyv stabil ka
tonai egyensúly kialakításával indokol

ja e törekvéseket, amely nem más, 
mint a haderők felszerelésének és 
fegyverzetének hosszútávú programja 
és megbízható eszközt jelent az agresz-
szív politika folytatására. Az első, va
lamint a második világháborút meg
előző időszakra jellemző intézkedések 
ezek, amelyek megteremtették a gaz
dasági alapot az agresszióhoz. — Olav 
GROEHLER: „A légierő globális stra
tégiája, egy 1942-es dokumentum alap
ján." (445—459. o.) A nyugatnémet 
hadtörténetírás egyértelműen állítja, 
hogy a fasiszta német légierő sikerte
lenségének oka, hogy nem tudta be
tölteni hadászati szerepét, mivel erre 
nem készítették fel. A közzétett doku
mentum éppen az ellenkezőjét bizonyít
ja. Harcászati szerepe mellett állandó 
jelleggel napirenden volt a hadászati 
felkészítése, mely a szállítófeladatok 
mellett agresszivitásával már nemcsalk 
a Szovjetunió, hanem Afrika, Ázsia, 
sőt Amerika népeinek biztonságát is 
veszélyeztette. E koncepció megvaló
sítása mégsem volt lehetséges, egyrészt 
az állandóan jelentkező nyersanyag
hiány miatt, másrészt mivel 1942-től a 
keleti fronton harcoló szárazföldi erők 
kiépítése és ellátása a német gazdaságot 
módfelett megterhelte. — Karl NUSS: 
„A Reichswehr katonapolitikai kon
cepciójának alapjai, céljai és összete
vői." (460—469. o.) A hadtörténeti fel
dolgozások leegyszerűsítik a Reichs
wehr politikai szerepét akkor, amikor 
annak csak az ország belsejében ját
szott ellenforradalmi tevékenységét 
hangsúlyozzák. Belső funkciója, mely 
az antikommunizmussal jellemezhető, 
mindvégig ez is volt. A katonai vezetők 
titkos tervtanulmányai azonban arra 
engednek következtetni, hogy a Reichs-
wehrnek lényegesen jelentősebb volt a 
külső funkciója: megfelelő eszköz az 
első világháborút lezáró békeszerződé
sek revíziójához és egy expanziós im
perialista külpolitikához. Ez elsősorban 
egy „keleti bázis" kiépítését jelentette, 
vagyis Lengyelország felszámolását, 
szövetséget a polgári Oroszországgal, 
de érintette az expanzió egyéb lehető
ségeit is, valamint a semlegesség — 
szövetség kérdését az egész kontinen
sen. A katonai hagyomány című feje
zet Ernst Schnellernek, a német és 
nemzetközi munkásmozgalom! bátor 
hamsának állít emléket, aki 1944-ben 
a sachsenhauseni koncentrációs tábor
ban vesztette életét. (Rákóczi Katalin) 
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