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A légiháborúk történetének ez az el
ső átfogó marxista analízise az NDK 
katonai kiadójának igen jelentős vál
lalkozása. Az olvasók valamennyi ré
tegéhez szól, ugyanakkor a szerző több 
évtizedes kutatásainak eredményeivel, 
az ábrázolásmód marxista—leninista 
tudományosságával és szemléletes stí
lusával a hasonló jellegű munkák fölé 
emelkedik. 

O. Groehler műve alapjaiban külön
bözik a polgári munkáktól: amellett, 
hogy feltárja a politika és hadvezetés 
(légi hadvezetés) kapcsolatait és ösz-
szefüggéseit, figyelemmel kíséri a két 
társadalmi rendszer légierőinek takti
kai és technikai fejlődését, társadal
mi-politikai irányultságát is. 

A mű három részre tagolódik: az el
ső a modern imperialista gépi háború 
technikai szenzációjának, a repülőgép
nek a háború szolgálatába állítását, s 
a létrejött légi haderők nagy próba
tétele, az első világháború eseményeit 
tárgyalja. A második részt a második 
világháborúra való felkészülésnek és 
magának a háborúnak az ábrázolása 
foglalja le. A harmadik részben a má
sodik világháborút követő 25 esztendő 
háborúinak eseményeit kísérheti figye
lemmel az olvasó, s egyben képet kap 
korunk összes, a légiháborúval kap
csolatos problémájáról. 

Szerző munkáját igen nagy forrás
bázison építette fel. Forrásainak több
ségét ugyan a német anyag uralja, de 
bőven merített az angolszász, francia, 
olasz és szovjet forrásokból is. 

A harci repülőgép megjelenése az 
1911. évi török—olasz háborúhoz fű
ződik. Líbiában 20 olasz repülőgép 
bombák ledobásával igyekezett a török 
csapatok morális erejét megtörni — 
számottevő eredmény nélkül. A világ
háborúra való felkészülésben az ola
szok kudarcából levont következteté
sek a légiháború más eszközére terel

ték a figyelmet, nevezetesen a légha
jóra. Az 1914—18-as világháború ké
sőbbi hadviselő felei a repülőgép fel
használhatóságának megítélésében a 
legnagyobb bizonytalanságban voltak. 
A burzsoá hadtudomány a repülőgép
nek csupán felderítő, valójában tehát 
alárendelt szerepet szánt. A harcterek 
első eredményei mintha igazolták vol-
nak a repülőgéppel kapcsolatos rend
kívül szerény elvárásokat; a háború 
kíméletlen valósága azonban csakha
mar rácáfolt a repülőgéppel kapcsola
tos addigi véleményekre. Szédületes 
irányú fejlődés bontakozott ki: a re
pülőgép a modern imperialista gépi 
háború félelmetes harci eszközévé lé
pett elő. 

A repülőgéptechnikában az antant 
hatalmak kezdettől fogva jóval na
gyobb fejlettségi fokot értek el, mint 
ellenfeleik. Különösen a francia repü
lőgépipar mutatott fel számos tech
nikai újítást. Az antant (főleg a fran
cia) légierő mennyiségileg—minőségi
leg, továbbá szervezetileg és harcásza
tilag is jelentősen felülmúlta a néme
tet. A német hadvezetőségnek eleinte 
csak arra futotta erejéből, hogy a si
keres antant-típusokat lemásolja. Csak 
később fogott hozzá egy nagy haté
konyságú vadászgépflotta kiépítéséhez. 
Az erőfeszítések során 1918-ra számos 
sikeres német vadászgép-típus szüle
tett, amelyek az antant túlerőben le
vő légiflottájával eredményesen vet
ték fel a harcot. A légierő kiépítése 
a német hadseregben ugyanakkor ki
alakította a tiszti állomány új rétegét 
— főleg a porosz nagybirtokos arisz
tokrácia köréből. 

A világháború második szakaszá
ban a hadviselő felek mindegyike ré
széről kísérletek történtek arra, hogy 
új fegyvernemekkel oldják meg a há
ború mindaddig megoldhatatlan prob
lémáját, a harcászati áttörést. Ismere-
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tes, hogy az áttörés lehetőségét — a 
harckocsik tömeges bevetésével — az 
antant találta meg (1916. Cambrai). A 
nagy angol siker azonban a páncélo
sok mellett a bevetett légierő aktív 
közreműködésének is köszönhető volt. 
(A sikerből adódó tanulságok felisme
rése azonban a háború végéig elma
radt.) 

Mint szerző nyomatékosan utal rá, 
a háború a légi fegyvernem rendkí
vüli fejlődését eredményezte: a légierő 
egyes államoknál a fegyveres erő ön
álló részévé vált. 

A háborút követő évtizedre a légi 
hadviselés tapasztalatainak általánosí
tása mellett az ugrásszerű technikai 
fejlődés nyomta rá bélyegét. Mindez 
vonatkozott a Szovjetunió légi had
erejére is, amelynek kiépítését — a 
hallatlan nehézségek és az elmara
dottság egyidejű leküzdésével — a 
20-as évek végére végrehajtották. 1923, 
gyakorlatilag a polgárháború befeje
zése óta, a Szovjetunió nem szorult 
többé repülőgép-importra. 

A légiháború elméleti kérdései min
denekelőtt a győztes imperialista ha
talmak katonai teoretikusait foglal
koztatták. Giulio Douhet például a 
hátország elleni totális légi hadviselés 
alkalmazásában kereste a háború gyors 
eldöntésének eszközét. A barbár had
viselési módszer erőteljes visszhangra 
talált a japán imperialistáknál, majd 
később a német fasisztáknál, s a má
sodik világháború idején az angolszász 
hatalmaknál is. 

A légiháború perspektíváit a német 
fasizmus hatalomra jutása egy csapás
ra megváltoztatta: nem véletlen tehát, 
hogy Groehler terjedelmes fejezetet 
szentel a fasiszta légi haderő megte
remtésének. 

Alig néhány nappal a fasiszta hata
lomátvétel után a Hitler-kormány 40 
millió márkát bocsátott a német re
pülőgépkonszernek rendelkezésére egy 
„gigantikus légierő" néhány éven belül 
történő létrehozása, céljából. A felfo
kozott repülőgépgyártás irányítását 
maga Göring látta el, akinek közvet
len munkatársai az első világháború 
egykori neves vadászrepülői voltak. 

A német újrafelfegyverkezés első 
évében csaknem 1000 harci repülőgé
pet gyártottak, amely szám a máso
dik világháború kitöréséig megsokszo
rozódott. A légiháború fasiszta doktrí
nája azonban az első években még ko
rántsem volt kialakult, sőt szinte azt 
mondhatni, hogy a nyugati imperia
lista hatalmak körében dívó elméle
tek kompilációja volt. Ez utóbbiak — 
ingadozva a defenzív és offenzív fel
használás, szerep között — arra a 
végkövetkeztetésre jutottak, hogy a 
jövendő háborúban a légierő lesz az 
egyetlen eldöntő faktor (Fuller). A lé
gi haderő szerepének abszolutizálása kü
lönösen az USA doktrínájában kulmi-
nálódott, miért is a kiépítés súlypont
ja a nehéz bombázógépekre helyező
dött át. (A Boeing [B—17] repülőerő
dök gyártása már 1934-ben megkezdő
dött.) 

1939-ig a fasiszta légi haderő doktrí
nája véglegesen kialakult: meghatáro
zója az a katonapolitikai helyzet és po
tenciál volt, amellyel Németország ren
delkezett, közelebbről az a kényszer
helyzet, amelyből egy hosszan tartó há
ború megvívása elképzelhetetlennek 
tűnt. így a doktrína a repülőflottákba 
szervezett, differenciált légierő töme
ges bevetését írta elő a gyors, meg
semmisítő eredmények reményében. A 
légierőt a fasiszta haderő fegyvernemei 
közül messze kiemelték, politikai sze
repét tekintve pedig szinte egyenlősí
tették az SS-szel. 

A szerző ezt követően részletesen 
foglalkozik a szovjet doktrína kiala
kulásával, melyet a légifölény és lé
giuralom megszerzésének posztulátu-
ma uralt, továbbá a légvédelem kie
melkedően fontos volta. Az előbbi el
érésének feltételét az ellenséges légi
erő villámgyors megsemmisítésében, az 
utóbbiét a korszerű és magas technikai 
színvonalon álló vadászgép-állomány 
létrehozásában látták. 

A spanyol polgárháború, a Kína el
leni japán agresszió és az olasz im
perializmus háborúja az abesszin nép 
ellen a légi hadviselésben olyan ta
pasztalatokat hoztak, amelyek a nagy-
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hatalmak doktrínáját külön-külön meg
erősítették. 

A második világháború a légi had
viselés terén új korszakot jelentett, 
jóllehet — a háború menetében — 
a hagyományos (Otto motorral ellá
tott) géptípusok domináltak. A hábo
rú a légi hadviselés szempontjából 
több szakaszra oszlik. Szerző részle
tesen foglalkozik azokkal az okokkal, 
amelyek az angliai csata időszakáig 
biztosították a német légifölény meg
létét. Kiemeli a magas technikai szín
vonalat, az állomány magas szintű 
hadrafoghatóságát, a más fegyverne
mekkel való együttműködés precíz vol
tát és a mennyiségi fölényt. Nem hall
gatja el ugyanakkor a légi hadviselés 
túlbecsülését sem. Dunquerque volt a 
klasszikus példa arra. hogy a légierő 
egymagában nem döntő hadászati té
nyező, még akkor sem, ha a többi 
fegyvernemmel való együttműködés so
rán a hadászati döntés esetleg a kü
szöbön áll. A tanulság egyébként az 
angliai csata kapcsán még inkább be
bizonyosodott. Jellemző módon a né
met sikertelenség az angolszász veze
tő körökben a tanulság ellenkezőjét 
erősítette meg, holott a valóságban 
minden másképp történt. Az angol
szász teóriák élő cáfolata a szovjet— 
német arcvonal volt. 

A Szovjetunió a háború első hetei
ben igen érzékeny veszteségeket szen
vedett. Megmaradt gépállománya rend
kívül kedvezőtlen feltételek mellett 
vette fel a harcot a túlerőben levő né
met légierővel. A moszkvai csatáig 
terjedő időben meg kellett elégednie 
azzal, hogy — defenzív pozícióból — 
csak az ellenség mennyiségi fölényét 
csökkentse. Az elkeseredett elhárító 
harcok eleinte helyi kríziseket, majd 
egyre jobban feltáruló válságot idéz
tek elő a fasiszta légierőnél. 

A német Luftwaffe adatai szerint 
június 22—december 31. között 6225 
repülőgép veszett el, ebből 4643 a szov
jet arcvonalon. Ezt a nagy vesztesé
get a fasiszta Németország hadiipara 
nem tudta kiegyenlíteni, de az elve
szett személyi állomány pótlása is 
nagy nehézségekbe ütközött. Jóllehet 

a repülőgépek tömeggyártására min
den erőt megmozgattak, az Uraiba és 
egyéb mögöttes területekre áttelepített 
szovjet repülőgépipar produkciójával 
nem tudták felvenni a versenyt. 

Az 1942-es német támadó hadmű
velet során a fasiszta hadvezetőségnek 
utoljára sikerült a légierő olyan ope
ratív koncentrációját létrehoznia, amely 
a légifölényt, illetve légiuralmat át
menetileg biztosíthatta. 

A könyv nagy érdeme, hogy ezt a 
históriai folyamatot a maga valóságá
ban tárja fel, számadatok tömegével 
támasztja alá és egyszer s minden
korra leszámol azzal a legendával, 
hogy a német fasiszta légierő az an
golszász . légierővel vívott harcokban 
morzsolódott fel; a német légierő állo
mányának 65—75%-a harcolt a szov
jet—német fronton, s az ott elszenve
dett irtózatos veszteségek szabták meg 
valamennyi arcvonalon való felhasz
nálhatóságának mértékét. Persze ez 
nem jelenti azt, hogy az angolszáz lé
gierő szerepe a német fasiszta hadigé
pezet összeomlásában elbagatellizálha
tó lenne. Az antifasiszta koalíció nyu
gati partnerei nem kis erőfeszítéssel 
teremtették meg félelmetes légierejü
ket a háború menetében, s olyan fel
tételek között (különösen Angliában), 
amikor német Luftwaffe, a levegő kor
látlan urának pozíciójából, a népirtás 
taktikáját alkalmazta. 

A nyugati szakirodalomban — főleg 
az angolszász historiográfiában — a mai 
napig tartja magát az a nézet, hogy 
a német katonai összeomlás végső so
ron a stratégiai és taktikai légierő 
csapásaira vezethető vissza. Ezek a 
csapások — mint ismeretes —, főleg 
1943-tól, a német hátországot, köze
lebbről a hadiipari létesítményeket ér
ték, másodsorban a polgári lakosság 
morális erejének megtörését célozták. 
Az erre a feladatra létrehozott bombá
zó gépek ezrei valóban korlátlanul 
uralták Németország és az általa meg
szállt területek légterét. A fasiszta had
vezetőség arra vonatkozó kísérletei pe
dig, hogy az angolszász légierő táma
dásainak hatékonyságát kisebbítsék, 
rendre kudarcot vallottak. 
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Az angolszász légierő szerepének 
fontossága a különböző hadműveletek
ben (főleg a nyugat-európai partra
szállásban) valóban nem vitatható. 
Meglepő viszont, hogy ez a szerep az 
angolszász hadvezetésben sokkal hal
ványabban jelentkezett, mint azoknak 
a stratégiai bombázásoknak a haszna, 
amelyekkel a Németországot, és japán 
városokat elárasztották. 

A légi hadviselés a második világ
háborúban kiemelkedő jelentőséggel 
bírt és döntő befolyással volt a fegy
veres harc kimenetelére. A légierő 
azonban egyedül nem döntötte el a 
háborút, habár nélküle egyetlen ütkö
zetet, csatát, hadműveletet sem lehe
tett megnyerni. E tény felismerése és 
következményeinek konzekvens meg
valósítása elsősorban a szovjet hadá
szatra volt jellemző. 

A mű befejező fejezete a második 
világháború utáni fejlődés kérdéseire 
ad választ. Az amerikai imperializmus 
atommonopóliuma, nem kevésbé légi
erejének szédítő arányú fejlesztése, a 
harmadik világháború naponkénti 
kockázatával fenyegetett mindaddig, 

amíg a Varsói Szerződés kellően fel 
tudott készülni mindenféle agresszió 
elhárítására. Ez utóbbiban perdöntő 
jelentőségű volt az USA atommonopó
liumának elvesztése, de a szovjet stra
tégiai és taktikai légierő átszervezése 
is. Ha a nagy háború közvetlen veszé
lye el is múlt. a kis háborúk veszélye 
napjainkban is fennáll: az amerikai 
imperializmus a világ válsággócaiban 
egymás után robbantott ki fegyveres 
összeütközéseket, véres helyi háború
kat (Korea, Közel-Kelet, Vietnam stb.) 
Ezeknek a háborúknak jelentős részé
ben az Egyesült Államok fegyveres 
ereje és légiereje tevékenyen részt 
vett. Groehler könyve a második vi
lágháborút követő helyi háborúk légi 
hadviselését is kimerítő alapossággal 
elemzi. 

Ismertetésünk csak vázlatos képet 
adhat a munka nagy értékeiről, mely
nek elolvasása nemcsak a történész
nek vagy a katonai szakembereknek 
jelent olvasói élményt, de a laikus 
érdeklődőnek is. 

Farkas Márton 


