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Az ismertetett hat számban közölt ta
nulmányok túlnyomó többsége a máso
dik világháború kiemelkedő hadműve
leteivel, általános érvényű harci tapasz
talataival foglalkozik. 

Az ilyen jellegű cikkek közül elsőként 
említjük meg A. Cibkin „A távolsági 
bombázók harci módszerei a háború 
második szakaszában" c. írását (1. sz., 
19—25. o.). A háború második szaka
szában a távolsági bombázók feladata 
az volt, hogy csapásokat mérjenek az 
ellenség előrevont tartalékaira, vasúti 
csomópontokra, repülőterekre, megsem
misítsék a védelmi berendezéseket, az 
ellenség technikáját és élőerejét, köz
vetlenül az arcvonalon. Ezeket a felada
tokat a távolsági bombázók részint ön
állóan, részint a repülőhadseregek bom
bázóival és csatarepülőivel együtt oldot
ták meg. A párt és a kormány több in
tézkedésének eredményeként a repülő
egységek száma megnőtt, a géppark mi
nősége jelentősen javult. A távolsági 
repülőkhöz szervezetileg nyolc repülő
hadtest tartozott, amelyek két-két had
osztályból álltak, a hadosztályokban pe
dig két-két repülőezred volt. Ilyenkép
pen a háború második időszakára a tá
volsági bombázók 1047 repülőgéppel 
rendelkeztek. Az alapot a kétmotoros 
IL—4-esek modernizált változata alkot
ta, ezen kívül használták a bombázóvá 
átalakított LI—2-es szállítógépeket, a 
legújabb típusú négymotoros TB—7-es 
(PE—8) távolsági nehézbombázókat, va
lamint kisebb mennyiségben az ameri
kaiaktól kapott kétmotoros B—25-öket 
is. 

A repülőegységeknek és a távolsági 
repülőknek a harcszabályzat által elő
írt harci módszere az összpontosított 
csapás és a lépcsőkben történő tényke
dés volt. Míg azonban a háború első 
időszakában a század-méretekben, lép
csőkben végrehajtott ténykedés volt a 

döntő és ritkaságszámba ment még az 
ezred-méretekben végrehajtott csapás 
is, a második időszakban ez utóbbi 
módszer súlya jelentősen megnőtt. Eze
ket a jelentősebb objektumok esetében 
már néhány hadosztály, sőt esetenként 
több hadtest bevetésével hajtották vég
re, ami rendkívüli mértékben megnövel
te a hatékonyságot. A háború második 
szakaszában a távolsági bombázók vég
legesen áttértek az éjszakai ténykedésre. 
Ez megnehezítette a tájékozódást, a cé
lok megtalálását, szükségessé tette a 
repülőterek fényjelzésekkel való felsze
relését, megkövetelte a személyzet spe
ciális kiképzését, de csökkentette az el
hárítás hatékonyságát és lehetővé tette 
elavultabb géptípusok alkalmazását. Az 
éjszakai repüléseknél meg kellett vál
toztatni a hadrendet is. A zárt alakzat 
alkalmazása megszűnt. A célra először 
a „vezérgép" repült rá. Gyújtóbombák
kal tüzeket hozott létre, és ezek fényé
nél minden gép személyzete önállóan 
hajtotta végre a bombázást. Később a 
hadrendet tovább tökéletesítették. 1943 
második felétől az ezred hadrendje két 
lépcsőből és az ellenőrző csoportból 
állt. Az első lépcsőben repültek a harci 
ténykedést biztosító gépek, amelyek 3— 
6-os csoportokba tömörültek. Ezek fel
derítették a légköni viszonyokat, ráve
zették a bombázókat a célra, megvilá
gították az objektumot, leküzdötték 
az elhárítás eszközeit. A második 
lépcsőben repült néhány csapásmé
rő bombázó csoport, majd őket két el
lenőrző csoport követte, amelyek fény
képezték és vizuálisan megfigyelték a 
bombázás eredményeit. A jól szervezett, 
rendszeres ellenőrzés a tevékenység ob
jektív értékelésének fontos eszközévé 
vált, erősítette a fegyelmet, növelte a 
hatékonyságot és a személyi állomány 
felelősségét. Az ellenőrzés módszereit 
is állandóan tökéletesítették: a parancs
nokok ellenőrző repüléseket hajtottak 
végre, az elfoglalt objektumoknál a 
helyszínen is ellenőrizték a bombázás 
hatékonyságát, a szárazföldi támadást 
végrehajtó egységek parancsnokaitól 
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írásos jelentéseket kértek, felhasználták 
a felderítők, a partizánok adatait. 

A tanulmány befejező részében a 
szerző még ismertet néhány módszer
tani változatot, amelyeket a különböző 
típusú objektumok megsemmisítésénél 
alkalmaztak. 

Rendkívül érdekes adatokat tartalmaz 
J. Golusko „A fegyveres erők hadtápja 
a háború harmadik szakaszában" c. ta
nulmánya (2. sz., 34—41. o.). 1944-ben, a 
nagy támadó hadműveletek idején, a 
központi ellátó szerveknek egyszerre 
több frontot, 1945-ben pedig egyidejűleg 
az összes frontokat kellett ellátni. 1944 
elején a jobbparti Ukrajna felszabadí
tásában az 1., 2., 3. és 4. Ukrán Front 
vett részt. A hadművelet idején a ta
vaszi olvadás járhatatlanná tette az 
utak nagy részét. A korszuny-sevcsen-
kovszki hadművelet idején a gépkocsik 
az utak járhatatlansága miatt nem tud
tak közlekedni. Az ellátást lóvontatású, 
keskeny vágányú vasutakon, fogatolt 
járműveken kellett előreszállítani, de 
gyakran az is előfordult, hogy a lőszert 
a raktárakból a csapatok személyi ál
lománya, valamint a helyi lakosság 
hordta előre az arcvonalba. Mivel az 
üzemanyagot szállító járművek képte
lenek voltak követni a harckocsikat, 
azokra üzemanyag-hordókat szereltek 
fel. A lőszer- és üzemanyag-biztosítás
ban nagy szerepet játszottak a szállító 
repülőgépek, amelyek az anyagot a köz
vetlen harci körzetekbe ejtőernyővel 
juttatták el. 

A nyári-őszi hadjáratban az egyik 
legnagyobb hadművelet a belorussziai 
volt, amelyben az 1. Balti, valamint a 
3., 2., és 1. Belorusz Front vett részt. A 
hadművelet hatalmas méretei miatt 4— 
5 javadalmazás lőszert, 20 javadalmazás 
repülőbenzint, 15 javadalmazás gázola
jat, 10 javadalmazás autóbenzint kellett 
biztosítani. A főhadiszállás számítása 
szerint 400 ezer tonna lőszer, 300 tonna 
üzemanyag, 500 ezer tonna élelmiszer 
és takarmány szállítását kellett meg
szervezni. 

A lőszer és üzemanyag felhalmozása 
részint a hátországból való előreszállí-
tás, részint a legszigorúbb takarékosko

dás útján történt, különösen az üzem
anyag terén. Az 1. Belorusz Fronton pl. 
májusban—júniusban 30%-kal leszállí
tották a fogyasztást, nagy mértékben 
alkalmazták a vasúti és fogatolt szál
lítást, a gépkocsik vontatását. Ennek 
ellenére a hadműveletet néhány nappal 
el kellett halasztani. így sikerült csak 
a hadművelet kezdetére biztosítani 4 
javadalmazás lőszert, 15—19 javadalma
zás repülőbenzint, 3—4 javadalmazás 
autóbenzint és 6—8 javadalmazás gáz
olajat. 

A hadjárat megkezdése után a hadtáp 
munkája méginkább nehézzé vált. A 
csapatok gyorsan mozogtak előre, a 
hadseregraktárakat a vasutak lassú 
helyreállítása miatt nem lehetett egy-
egyidejűleg előre telepíteni. Valamelyest 
javított a helyzeten az, hogy a partizá
nok és a légierők parancsot kaptak, 
akadályozzák meg az utak, vasutak 
tönkretételét, a vagonpark elszállítását. 

1944. augusztusában—szeptemberében 
a 2. és 3. Ukrán Front csapatai, a Fe
kete-tengeri Flottával és a Dunai Flot
tillával együtt, végrehajtották a iasi-ki-
sinyovi hadműveletet; ez Románia és 
Bulgária felszabadítását eredményezte. 
A szovjet hadsereg alakulatai külföldi 
államok területére léptek és ez a tény 
a hadtápalakulatok részéről az ellátás 
biztosításának új módszereit követelte 
meg. Külön szervezeteket kellett létre
hozni a helyi termelés beindításának 
segítésére is. 

1944-ben a hadtáp nemcsak a szovjet 
csapatokat látta el, hanem a Szovjet
unió területén megalakult lengyel, 
csehszlovák, román, francia alakulato
kat is, amelyeknek kb. 960 ezer pus
kát, karabélyt és géppisztolyt, 40 627 
géppuskát, 16 502 löveget és aknavetőt 
2346 repülőgépet, 1124 harckocsit és ön
járó löveget adtak át. 

Az 1945-ös évből a szerző Visztula— 
oderai és a berlini hadművelettel fog
lalkozik. Ez utóbbival kapcsolatban 
csupán egyetlen adatot említünk meg. 
A berlini utcai harcok idején átlagosan 
napi 228 vagon lőszert használtak el. 

Bizonyos fokig hasonló jellegű fel
adatok megoldásával foglalkozik A. 
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Radzievszkij „A harckocsihadseregek 
harcképességének fenntartása és hely
reállítása a támadó hadműveletekben" 
c. tanulmánya (3. sz., 13—21. o.). A szer
ző 21 támadó hadművelet tapasztalatait 
összegezve megállapítja, hogy a harc
kocsihadseregek harcképességét a kö
vetkező feltételek biztosításával sikerült 
fenntartani: a csapatok irányításának 
állandó biztosítása; a csapatok személyi 
állománnyal, fegyverrel és lőszerrel va
ló feltöltése; a harcképességet helyre
állító átszervezések; az erkölcsi-politi
kai színvonal és a támadó szellem fenn
tartása; a sérült technika gyors kijaví
tása stb. A szerző egyenként elemzi 
ezeknek a feltételeknek a biztosítását. 
Mi azokat emeljük ki, amelyek mutatós 
adatokat tartalmaznak. A személyi ál
lomány feltöltése a harcképesség fenn
tartásának egyik legfontosabb feltétele 
volt. Az említett 21 hadművelet adatai 
szerint a személyi állomány vesztesége 
három hadműveletben 10% volt, tizen
egy hadműveletben 10—15%, egyben 
20%, hatban pedig 20—30% között moz
gott. Átlagban tehát a veszteség elérte 
a 15%-ot. A statisztikai adatok szerint 
a személyi állomány veszteségének 10— 
32%-a között mozgott a végleges vesz
teség. A csapatok a legnagyobb vesz
teségeket az áttöréseknél, a hídfőkért 
vívott küzdelmekben és a városi har
cokban szenvedték. A veszteség 77%-a 
könnyű és közepes sérülésekből, zúzódá-
sokból, égési sebekből, légnyomásból 
állt, következésképpen a sérültek jelen
tős része idővel visszatért az alakula
tokhoz. A személyi állomány feltöltésé
nek legfontosabb forrásai a harckocsi
hadseregek tartalékzászlóaljai voltak, 
ahol szerelő-vezetőket, irányzókat, rá
diósokat és más szakembereket képez
tek ki. A hadseregek utánpótlást kap
tak az elpusztult harckocsik épen ma
radt legénységéből is. A tisztikart a tar
talék alakulatokból töltötték fel, ahol a 
kórházakból visszakerült tiszteket ki
dolgozott program alapján képezték to
vább. Ezen kívül új tiszteket adtak az 
akadémiák, iskolák és a frontoknál 
szervezett tanfolyamok is. 

Igen nagy feladatot jelentett a harci 
technika kijavítása és feltöltése, ami a 

harcképesség fenntartásának az előb
binél nem kevésbé fontos feltétele volt. 
A feltöltést rendszerint a hadművele
tek előkészítése idején és a harc szü
neteiben végezték. Az adatok elemzé
se azt mutatja, hogy a harckocsihad
seregek, több hadműveletben, a harc
kocsik és önjáró lövegek 100%-át vesz
tették el. A 15—20 napig tartó hadmű
veletekben a végleges veszteség átlago
san 30% volt, 70%-ot pedig ki kellett 
vonni javításra. A javításra szoruló 
harckocsik 80%-a harci jellegű károso
dást szenvedett, a hibák 20%-a techni
kai jellegű volt. Ezért a hadsereg és a 
front erőivel történő javítás a feltöltés 
egyik legfontosabb forrása volt. Egyes 
hadműveletekben minden harckocsit és 
önjáró löveget 2—3-szor ki kellett vonni, 
és javítás után ugyanannyiszor tértek 
vissza. A lvov-szandomiri hadművelet
ben pl. a 3. gárda-harckocsihadseregnél 
a kijavított harckocsik és önjáró löve
gek száma háromszor annyi volt, mint 
az összes harci járművek menyisege a 
hadjárat kezdetén. A hadseregekben 
külön volt megszervezve a futójavítá
sok, a közepes- és a nagyjavítások bá
zisa. 

A megsérült harckocsik felkutatására 
és a sérülés mértékének megállapítására 
a hadseregekben gépkocsikkal ellátott 
technikai felderítő csoportokat hoztak 
létre. Az evakuálás meggyorsítására 
egyes hadseregeknél a mozgó javítómű
helyek mellett még kiegészítő evakuáló 
századokat hoztak létre leírt harcko
csikból és zsákmányolt vontatókból. 

A tanulmányt jól áttekinthető táblá
zat egészíti ki. 

A nagy jelentőségű partizánharc 
egyik területével foglalkozik V. And-
rianov „A partizáncsapatok irányításá
nak néhány kérdése" c. tanulmánya (5. 
sz., 39—46. o.). Az alakulatok szervezé
sében, valamint az irányításban lehet
tek eltérések, de sok volt a hasonlóság 
is. A csapat és az egység élén a pa
rancsnok és a komisszár állt. Mellettük 
tevékenykedett a törzs, melynek az volt 
az elsődleges feladata, hogy segítse a 
parancsnokot a harctevékenység terve
zésében és vezetésében, valamint az al-
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egységek harcirányításában. A törzsfő
nöknek voltak alárendelve a híradós 
alegységek (szakaszok, századok vagy 
csoportok, rádióadók). A brigádok és 
csoportok parancsnokainak volt helyet
tese a felderítés és a diverziós cselek
mények vonalán, ezek közvetlenül ve
zették az ilyen irányú tevékenységet. 
Ez tehát nem tartozott a törzs feladatai 
közé. 

A partizánalakulat harctevékenységét 
a parancsnok személyesen vezette a 
helyettesein, valamint a törzsön keresz
tül, amely a parancsnok alapvető mun
kaszervezete volt. A csoportok közvet
len vezetését a parancsnok az irányító 
pontokról végezte, szóbeli és írásos uta
sítások, parancsok útján. 

Az ellenség hátában folytatott harc 
körülményei — a csoportok szétszórt
sága, a gyakori helyváltoztatások, az ál
landó jellegű ellátóbázisok hiánya, a 
csoportok közötti kapcsolat biztosítása 
az ellenség által ellenőrzött területeken 
keresztül — eleve meghatározták a par
tizánalakulatok irányításának sajátos
ságait, kezdeményezést és önállóságot 
követeltek a parancsnokságtól és tör
zsektől. 

Az ellenség túlereje nem tette lehe
tővé hosszadalmas harcok folytatását, 
ezért a partizáncsoportok tevékenysé
gében a diverziók és a váratlan táma
dások voltak túlsúlyban. A csoportok és 
egységek nyitott szárnyakkal és hadtáp 
nélkül harcoltak, nem tarthattak sokáig 
területeket, az akciók néha csak per
cekig tartottak. Ez nem tette lehetővé 
irányító pontok kiépítését. A csoport 
parancsnoka a harc vezetéséhez kény
telen volt annak az alegységnek a vo
nalában tartózkodni, amely a főfelada-
tot oldotta meg. Ha valamely akcióban 
a parancsnok vagy a törzs létrehozta az 
irányító pontot, az a legelői harcoló al
egység közvetlen közelében volt. 

A harc sajátosságai meghatározták a 
törzsek munkájának jellegét is. Ezek 
feladata elsősorban az volt, hogy — 
rendkívül pontosan — kidolgozzák az 
akciókat (több változatban), biztosítsák 
az együttműködést a hely, az idő és a 
cél viszonylatában. 

A törzsek hozták létre és biztosítot

ták a kapcsolatot a felsőbb törzsekkel, 
az alárendelt csoportokkal, a szomszé
dos alakulatokkal, az illegális mozga
lommal, a partizán-felderítőkkel, vala
mint a hadsereg alakulataival. Az irá
nyításhoz különféle eszközöket hasz
náltak és többféle módszert alkalmaz
tak: rádiót és vezetékes kapcsolatot, fu
tárokat (motorkerékpáron, autón, csó
nakon, hajón, repülőgépen, gyalog, és 
lovon), valamint különböző hang- és vi
zuális jelzésrendszereket. 

A rádiókapcsolatot felülről lefelé épí
tették ki. A helyzetet nehezítette, hogy 
a kapcsolatot az ellenség által megszállt 
területen kellett tartani, aminek követ
keztében az állomásokat könnyen be
mérhették. A partizánalakulatok rádió
kapcsolatot gyakorlatilag csak a Nagy 
Földdel tartottak, belső kapcsolat, az 
említett okok miatt, a nagy egységek 
között volt csak megengedett. 

Vezetékes kapcsolat főként a partizá
nok által ellenőrzött területen létesült. 
A branszki területen pl. D. Jemlutyin 
partizáncsoportja 50 alállomással tartott 
kapcsolatot. A belorusziai törzs opera
tív csoportja a begoml-usacsszki terüle
ten 450 km vezetékkel rendelkezett. Ta
pasztalt partizánok használták — rö
vid rejtjelezett üzenetek továbbítására 
— az ellenség telefonvonalait is. 

A legelterjedtebb hírközlési mód 
azonban a futárok által való továbbítás 
volt. A tanulmány befejező részében a 
szerző két sikeres akció példáján mutat
ja be az irányítás és harcvezetés mód
szereinek alkalmazását. 

A 6. számból nem tanulmányt emlí
tünk, hanem a fiatalon elesett, kiváló 
hadvezéri képességekkel rendelkező J. 
D. Csernyahovszkij hadseregtábornok 
születésének 70. évfordulójára közölt 
megemlékezést. Csernyahovszkij 1906. 
június 28-án született. 1919 elején, a 
polgárháború súlyos körülményei kö
zött, kiütéses tífuszban meghalt apja és 
anyja, hat árvát hagyva hátra. A nem 
egészen 13 éves fiú pásztornak szegő
dött, majd 1919 őszétől 1920 tavaszáig, 
mint maga is írja életrajzában, „bezp-
rizornyik" volt, vagyis egy a közül a sok 
ezer fiatal közül, akik hasonló sorsra 
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jutva, élelem és fedél nélkül kószáltak 
az utakon; 1920 tavaszától a vasútnál 
dolgozott. 1922-ben felvették a Komszo-
molba. 1923-ban Novorosszijszkba uta
zott, ahol egy gyárban bognárként dol
gozott, sofőrnek tanult, és tagja lett a 
gyári Komszomol Bizottságnak. 1924-
ben, amikor 18 éves lett, a Komszomol 
elküldte az Ogyesszai Gyalogos Parancs
noki Iskolára, majd egy év múlva át
irányították a Kijevi Tüzérparancsnoki 
Iskolára. A tanulás évei alatt szilárd is
meretekre tett szert, kialakult rendkí
vül munkabíró egyénisége. 1928-ban 
felvették a párt tagjai közé. Néhány év 
alatt végigjárta az alsóbb parancsnoki 
posztokat, majd 1931-ben elküldték a 
Dzerdzsinszkij Haditechnikai Akadé
miára. 1932-ben azt a fakultást, ame
lyen tanult, áthelyezték Moszkvába és 
erre építve hozták létre a Vörös Hadse
reg Mechanizálásának és Gépesítésének 
Katonai Akadémiáját. Az akadémiát 
kiváló eredménnyel végezte el, utána is
mét csapatszolgálat következett. Előbb 
harckocsizászlóalj, majd ezredparancs
nok, 1940-ben már hadosztályparancs
nok-helyettes, 1941 márciusában hadosz
tályparancsnok. A háborúban bontako
zott ki igazán Csernyahovszkij rendkí
vüli katonai tehetsége. Végigjárta a kü
lönböző frontok legsúlyosabb csatáit. 
1942 januárjában már a második Vörös 
Zászló érdemrendet kapta és májusban 
előléptették vezérőrnaggyá, ö volt a 
legfiatalabb tábornok az Északnyugati 
Fronton. 1942 júniusában lett a Voro
nyezs alatt harcoló 18. harckocsihadtest 
parancsnoka, július végén pedig a Voro
nyezsi Front 60. hadseregének parancs
noka. Ekkor mindössze 36 éves volt. A 
Voronyezs—kasztornojei hadműveletben 
végrehajtott kiváló tevékenységéért, 
Voronyezs felszabadításáért megkapta a 
harmadik Vörös Zászló rendet, Kurszk 
felszabadításáért pedig az I. osztályú 
Szuvorov rendet. 1943 februárjában 
előléptették altábornaggyá. A kurszki 

csatáért és az utána következő felsza
badító harcokért másodszor kapta meg 
az I. osztályú Szuvorov rendet. 

A Dnyeperért folytatott harc és Kiev 
megkerülése a 60. hadsereg történeté
nek és Csernyahovszkij életrajzának 
egyik legragyogóbb lapja. A hadsereg 
sok katonájával együtt kapta meg a 
Szovjetunió Hőse kitüntetést. 

A zsitomir—berdicsevi, rovno—lucki, 
proszkurovszk—csernovici hadművele
tekben tanúsított magatartásáért egy
más után kapta meg a Bogdan Hmel-
nyickij és az I. osztályú Kutuzov ren
det, Zsukov frontparancsnok javaslata 
alapján előléptették vezérezredessé, 
majd 1944 elején kinevezték a 3. Belo
rusz Front parancsnokává. 1944 júliusá
ban a 3. és az 1. Belorusz Front csapa
tai felszabadították Minszket és bekerí
tették a németek 3 hadosztályát. Mind
ennek elismeréseként Csernyahovszkij 
hadseregtábornok lett. Vilnius felszaba
dításáért kapta meg a második Arany 
Csillagot. A front csapatai 1944 augusz
tusában Kelet-Poroszország területére 
léptek és itt vívtak rendkívül súlyos 
harcokat. Ezek során, 1945. február 
18-án, Melzak város közelében, egy mel
lébe fúródott repeszdarab vetett véget a 
bezprizornyikból a Szovjetunió egyik 
legtehetségesebb hadvezérévé vált ka
tona életének. Mindössze 39 éves volt 
akkor. 

Befejezésül megemlítjük, hogy az is
mertetett számok több tanulmányban 
foglalkoznak a szocialista országok fel
szabadító harcainak és hadseregeinek 
kérdéseivel. Az 1. és a 3. számban ta
lálunk cikket a lengyel felszabadító 
harcokról, a 2. szám arról közöl tanul
mányt, hogyan használják fel a forra
dalmi hagyományokat az ifjúság neve
lésében az NDK-ban, a 4. szám a bul
gáriai áprilisi felkeléssel foglalkozik, 
ugyancsak a 4. szám térképekkel jól il
lusztrált, terjedelmes tanulmányt közöl 
a koreai háborúról. (Lengyel István) 
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Wojskowy Przeglad Historyczny 
(Lengyelország) 1975. 1—4. szám 

Az 1—2. összevont különszám — a 30 
éves évforduló kapcsán — teljes egészé
ben a fasizmus felett aratott győzelem
mel foglalkozik. Bevezetőben a Lengyel 
Egyesült Munkáspárt KB határozatát 
közli, majd az 1975. május 9-re össze
hívott Szejm ünnepi ülésének beszé
deit. 

A Győzelem Napján, 1975. május 
9-én, a Lengyel Népköztársaság or
szággyűlése ünnepi ülést tartott, melyen 
az ország vezetőin és a meghívott 
vendégeken kívül részt vettek a Len
gyel Néphadsereg képviselői is. 

Az országgyűlés egyhangúlag elfo
gadta a „Nyilatkozat a fasizmus fe
lett aratott győzelem 30. évfordulója 
alkalmából" című dokumentumot. (31— 
33. o.) 

A nyilatkozat tisztelettel adózik a 
fasizmus ellen harcoló lengyelek em
lékének. Elismerését fejezi ki a Len
gyel Néphadsereg katonáinak, akik a 
Vörös Hadsereggel együtt, vállvetve 
harcoltak az ország felszabadításáért. 
Kegyelettel emlékezik meg arról a 
több mint hatmillió hazafiról, akik 
életüket vesztették a háború alatt. 

A Lengyel Munkáspárt politikája 
összekapcsolta a nemzet felszabadítá
sáért folytatott harcot a társadalmi 
változásokkal. Lengyelország tagja lett 
annak a szocialista közösségnek, mely 
biztosítja területi sérthetetlenségét és 
függetlenségét, s amely töretlenül har
col az európai enyhülésért. 

1945 óta Lengyelország jelentős ered
ményeket ért el a szocializmus építé
sében. Az országgyűlés ünnepélyesen 
kijelentette, hogy a lengyel nép a jö
vőben is minden erejével harcolni fog 
a béke biztosításáért és a nemzetközi 
enyhülést elősegítő politika folytatá
sáért. 

Wojciech Jaruzelski: „A győzelem 
harmincadik évfordulóján." (45—61. o.) 

A fasiszta Németország legfőbb cél
ja a második világháborúban a világ 
első szocialista államának, a Szovjet
uniónak a legyőzése volt. Így érthe
tő, hogy a háború első áldozatává — 
mint hadászati felvonulási terület — 
Lengyelország lett. A lengyel nép ha
talmas véráldozatai ellenére is min
dent megtett a fasizmus elleni harc
ban. Az országban igen nagy mére
teket öltött a partizánharc, de harcol
tak lengyelek a keleti és nyugati fron
tokon is. 

Legnagyobb jelentősége a Lengyel 
Munkáspárt által kidolgozott program
nak volt, mely megjelölte Lengyelország 
helyét az antihitlerista koalícióban és 
forradalmi megújulással kapcsolta ösz-
sze a felszabadítási harcot. A szovjet 
segítséggel megalakított Lengyel Had
sereg és a megszállt területeken műkö
dő Népi Hadsereg egyesüléséből jött 
létre a Lengyel Néphadsereg. A szövet
séges Szovjetunió nagyra értékelte a 
lengyel katonák helytállását, s olyan 
hatalmas feladatokkal bízta meg a Len
gyel Néphadsereget, mint például Varsó 
felszabadítása és a berlini hadművele
tekben való részvétel. 

Ivan Jakubovszkij : „Harci közössé
günk zászlaja alatt." (52—74. o.) 

A Nagy Honvédő Háborúban a szov
jet nép és fegyveres erői megvédték 
hazájuk szabadságát és függetlenségét, 
a szomszédos nemzetek felszabadításá
val pedig internacionalista kötelességü
ket teljesítették. Létrejött a szocialista 
országok közössége, melynek Lengyelor
szág is tagja lett. A harcokban szüle
tett lengyel—szovjet fegyverbarátság 
az újjáépítés alatt tovább erősödött, 
Lengyelország hamarosan iparilag fej
lett, dinamikusan fejlődő szocialista 
országgá vált. 

Emil Jadziak: „A Népi Lengyelor
szág hadviselésének katonai-politikai 
aspektusai 1944—1945-ben." (75—87. o.) 

Lengyelország számára a második vi
lágháborúban a nemzet léte volt a tét. 
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A győzelem értékét növeli, hogy a há
ború romjain egy új demokratikus, 
népi állam jött létre. 

A háború előtti burzsoá állam kép
telen volt felkészíteni az országot a 
hitleri agresszió visszaverésére. Az 
emigrációs kormány sem képviselte a 
nemzet érdekeit. Történelmi szükség
szerűség volt, hogy az egyedüli forra
dalmi erő, a munkásosztály vegye át 
pártja vezetésével az irányítást. 

Waclaw Jurgielewicz: „A lengyel 
nép hozzájárulása a hitleri fasizmus 
felett aratott győzelemhez a második 
világháború éveiben". (88—164. o.) 

Lengyelország harca nem volt döntő 
jelentőségű a hitleri Németország vég
ső legyőzésében, de politikai és hadá
szati-hadműveleti ,• szerepe vitathatat
lan. Lengyelország a háború folya
mán, létéért küzdve, egy pillanatra sem 
hagyta abba a fegyveres harcot, töret
len lendülettel és áldozatkészséggel 
vette ki részét a küzdelemből. A há
ború végére pedig Lengyelország az 
antihitlerista koalíció egyik legjelentő
sebb hadseregével rendelkezett. 

Kazimierz Sobczak: „A Szovjetunió 
és a szovjet fegyveres erők felszabadí
tó missziója a második világháborúban". 
(165—171. o.) 

A második világháborút kirobbantó 
fasiszta államok célja a világ újrafel
osztása és a népek feletti uralom meg
szerzése volt. Ideológiai motivációjuk 
a világ első szocialista államának az 
elpusztítása és a munkásmozgalom fej
lődésének megfékezése volt. A Szovjet
unió megtámadásáig a második világ
háborút a két fő kapitalista csoporto
sulás között folytatott harc jellemezte. 
A Szovjetunió megtámadása után 
azonban már két egymással ellentétes 
társadalmi-politikai rendszer állt 
szemben. A szovjet nép hazája védel
mében harcolva az egész emberiség 
haladásáért és érdekeiért harcolt. 

Waldemar Tuszynski: „A lengyel el
lenállási mozgalom harca a megszállók 
ellen 1939—1945-ben". (232—281. o.) 

Lengyelországban, az igen nehéz és 
kedvezőtlen körülmények ellenére, az 

ellenállási mozgalom tömegjelenséggé 
fejlődött. Az ország hadászati fekvése 
magyarázta a hitlerista megszállók 
rendkívül kemény terrorját. Már 1939-
ben hatalmas lendülettel és a társada
lom legnagyobb részének támogatásá
val megindult az ellenállási mozgalom 
és a partizáncsoportok szervezése. 

A cikk célja, hogy bemutassa az el
lenállási mozgalom tevékenységének 
fontosabb formáit, értékelje azok sze
repét a megszállás alatt élő országban, 
és hozzájárulásukat a fasizmus felett 
aratott győzelemhez. 

Czeslaw Püichowski: „A Lengyelor
szág és Európa más nemzetei ellen 
elkövetett hitlerista népellenes bűn
tettek". (282—294. o.) 

Lengyelország 1939-től 1945-ig síny
lődött a hitleri megszállás alatt, 
amelynek elsődleges célja a lengyel 
nemzet megsemmisítése volt. 

Az ismertetett adatok meggyőzően 
bizonyítják a hitleristáknak az embe
riség ellen elkövetett bűntetteit, a len
gyel és más nemzeteket ért mérhetet
len szenvedéseket és áldozatokat, va
lamint igazolják Lengyelország helyes 
álláspontját, vagyis hogy ezek a bűn
tettek nem évülhetnek el, s a világ 
közvéleménye elé kell tárni a felderí
tett bűntetteket, tudatosítani kell az új 
fasizmus jelentette veszélyt. 

Michal Zymierski: „A Lengyel Nép
hadsereg a háború utolsó szakaszá
ban". (295—304. o.) 

A harminc évvel ezelőtt aratott nagy 
győzelem egyik tényezője a lengyel 
kommunisták politikai programja volt. 
Ez a program nagy társadalmi és po
litikai változásokat hirdetett, a fasiz
mus elleni könyörtelen harcot, a Szov
jetunióval való együttműködést és ba
rátságot jelentette. A Lengyel Haza
fiak Szövetsége körül tömörült lengyel 
kommunisták kezdeményezésére ala
kult meg szovjet földön a Kosciuszko 
nevét viselő 1. Gyalogos Hadosztály, 
mely idővel a Lengyel Néphadsereggé 
fejlődött. Ez a hadsereg, a Vörös Had
sereggel szorosan együttműködve, aktí
van részt vett Lengyelország felszaba
dításában. A Lengyel Néphadsereg ro-
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hámos fejlődésére jellemző, hogy a há
ború befejezésekor a negyedik legna
gyobb szövetséges hadsereg volt. Har
cának csúcspontját és a lengyel kato
nák elismerését jelentette, hogy részt 
vehettek a Vörös Hadsereg berlini had
műveletében és kitűzhették a lengyel 
zászlót Berlinben. 

Zygmunt Berling: „Az újjászületés 
felé vezető úton". (305—307. o.) 

A második világháború előtt a bur
zsoá Lengyelország, az egyre növekvő 
nemzeti militarizmus ellenére, nem volt 
képes az ország függetlenségének meg
védéséhez sem szövetségest, sem pe
dig megfelelő eszközöket találni. A tár
sadalom haladó rétege már akkor fel
ismerte, hogy új társadalmi rendszer
re van szükség, amely képes biztonsá
got és békét garantálni az ország szá
mára. A lehetőség erre azonban csak 
az 1939. évi tragédia után adódott, 
amely egyúttal tettre is mozgósította a 
Szovjetunió területére menekült len
gyel kommunistákat és hazafiakat. A 
választás egyértelmű volt: a Szovjet
unióval vállvetve fel kell venni a har
cot a közös ellenség ellen. E felisme
rés eredménye volt a Lengyel Haza
fiak Szövetségének létrehozása, majd 
pedig a Lengyel Néphadsereg megszer
vezése. 

Sz. Stemenko: „A szabadság közös 
harcban született a második világhá
ború alatt". (308—312. o.) 

A világ újrafelosztására törekvő im
perialista államok olyan háborúba so
dorták a világot, amilyenre még nem 
volt példa a történelemben. A német 
fasizmus ezen felül egész nemzeteket 
akart megsemmisíteni. A közös veszély 
antihitlerista koalícióban egyesítette a 
nemzeteket. A Szovjetunió már a Nagy 
Honvédő Háború kezdetén kifejtette 
célját: megmenteni az országot a hit
lerizmus veszélyétől és segítséget nyúj
tani a leigázott népeknek. A megszállt 
országok népei is a Szovjetunióban lát
ták azt a reális erőt, amely képes or
szágukat felszabadítani és ezért vállal
ták a harcközösséget. Ennek a közös 
érdekekből kialakult fegyverbarátság
nak szép példája a lengyel—szovjet 

fegyverbarátság. Szovjet segítséggel, 
szovjet földön alakult meg a Lengyel 
Néphadsereg, amely a Vörös Hadse
reggel együtt, harcolva járta be a győ
zelem útját Leninótól kezdve, Len
gyelország felszabadításán keresztül, 
egészen a berlini győzelemig. 

P. Balov: „A szovjet—lengyel fegy
verbarátság a második világháború 
csataterein született". (3Í3—318. o.) 

Bár a barátság szálai korábbi időre 
nyúlnak vissza, annak igazi kiteljese
dése a második világháború véres har
caiban következett be, amikor a len
gyel kommunisták vezetésével a len
gyel nép felismerte, hogy csak úgy 
érhetnek el sikert a fasiszta megszállók 
ellen, ha harcukat összekapcsolják a 
Vörös Hadsereg hősi harcával. 

Ennek a felismerésnek eredménye, 
hogy megalakult a Szovjetunióban a 
Lengyel Hadsereg, melynek első egy
sége, a T. Kosciuszko nevét viselő 1. 
Gyalogos Hadosztály, 1943 október 
12-én, a Lenino környéki harcokban 
esett át a tűzkeresztségen. 

Ludwík Svoboda: „A győzelem út
ján". (319—322. o.) 

A győzelem 30. évfordulója alkalmá
ból a folyóirat részleteket közöl Lud-
vík Svoboda „Buzuluktól Prágáig" c. 
könyvéből. 

Wincenty Iwanowski: „A szovjet és 
a lengyel hadsereg Lengyelország fel
szabadítását eredményező hadművele
tei". I. rész. (352—408. o.) 

A győzelem 30. évfordulója jó alka
lom arra, hogy az elmúlt évek távlatá
ból elemezzük azokat az eseményeket, 
amelyek fordulópontot jelentettek a 
háborúban és közvetve vagy közvetlenül 
hozzájárultak Lengyelország felszaba
dításához. E célkitűzés alapján a szer
ző 14 hadműveletet választott ki. Eze
ket időrendi sorrendben, mintegy en
ciklopédikus módszerrel (táblázatok, 
vázlatok) mutatja be, olyan részletes
séggel, hogy összehasonlítási alapot és 
elemzési lehetőséget adjon a harcoló 
felek által alkalmazott hadműveleti 
és hadművészeti elvek alkalmazásá
nak vizsgálatához. 
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Ismerteti például a moszkvai, sztá
lingrádi és kurszki csatát, a belorussziai 
és a lvov—sandomierzi hadműveleteket. 

Juliusz Malczewski: „A Lengyelor
szág felszabadítása során elesett szov
jet hősök temetői". (409—433. o.) 

A Lengyelország területén folyó had
műveletek általában igen hevesek vol
tak. A hitleristák nagy veszteségeket 
szenvedtek, a győzelmi sorozat azon
ban szovjet részről is igen nagy áldo
zatokat követelt. Közel 600 ezer szov
jet katona vesztette életét a Lengyel
ország területén folyó harcokban. A 
közölt összeállítás ismerteti a lengyel 
földön található nagyobb szovjet ka
tonai temetőket, azok adataival együtt. 

Jan Szymanowski: „Útépítő alaku
latnál szolgáltam". (1—2. sz. 434—463. 
o., 3. sz. 302—342. o.) 

Jan Szymanowski a háború előtt a 
Szovjetunióban élt, itt szerzett út- és 
hídépítő mérnöki diplomát. A háború 
kitörése után a Vörös Hadsereg 9. had
serege útépítő alakulatánál szolgált. 
1943 júliusában a Szovjetunióban meg
alakuló Lengyel Hadsereghez irányítot
ták, az útépítő alakulat megszervezé
sére. A Lengyel Néphadsereg 1. had
seregével tette meg a berlini győze
lemig vezető utat. 

Szymanowski itt közölt visszaemlé
kezései bemutatják a Lengyel Néphad
sereg műszaki fegyvernemének létre
jöttét, fejlődését, a háború és az or
szág újjáépítése alatt az alakulatra há
ruló nehéz, felelősségteljes, bár nem 
látványos feladatokat s emléket állíta
nak a harcokban elesett bajtársaknak. 

Norbert Michta: „Emlékeim a népi 
Lengyelországért folytatott harcokból". 
(464—490. o.) 

1944 nyarán és őszén Kielce és Krak
kó környékén több partizáncsoport is 
működött. Velük együtt tevékenykedtek 
ezeken a még megszállt területeken a 
„Zefir" és „Walka" fedőnevű átdobott 
csoportok, melyek feladata a meg
szállók katonai és rendőri erőinek, vé
delmi rendszerének felderítése volt és 
az adatok közlése az 1. Ukrán Front 
felderítő osztályával. 

A szerző ebben az időben a „Jadwi-
ga" fedőnevű partizáncsoport tagjaként 
harcolt a körzetben, így személyes ta
pasztalatai, élményei alapján számol be 
ezeknek a csoportoknak szabotázs- és 
felderítő tevékenységéről. 

Boleslaw Woszczynski: „Lengyelország 
háborús veszteségei 1939—1945 között". 
491—504. o.) 

A hitleri seregek már a megszállás 
első napjától mindent megtettek, hogy 
a megszállt országban felszámolják a 
társadalmi, gazdasági és kulturális éle
tet. A pusztítást és terrort a Wehr
macht kezdte el, majd a hitlerista 
rendőrség és közigazgatás folytatta. Eb
ben a szakaszában a háború már nem 
egy állam, hanem egy nép ellen folyt. 

A lengyel nép elleni harcot két sza
kaszra osztották: a nemzeti öntudat, 
a vezető réteg, a gazdasági élet felszá
molására és a nép biológiai megsem
misítésére. Már a háború befejezése 
előtt létrehozták a Minisztertanács mel
lett működő Háborús Kártalanítási Iro
dát, ennek feladata volt felmérni a len
gyel nép által elszenvedett biológiai 
és anyagi károkat. Hasonló bizottságot 
hoztak létre a hadsereget ért károk, 
veszteségek felmérésére. E két szerv 
jelentésein alapulnak a tanulmányban 
ismertetett adatok, melyek ha nem is 
teljes egészében, de képet adnak Len
gyelország második világháborús vesz
teségeinek méreteiről. 

A 3. és 4. szám tanulmányai a máso
dik világháború hadművészetével és az 
egyes fegyvernemek szerepével foglal
koznak. 

Boleslaw Chocha—Zdzislaw Stapor: 
„Az 1939—1945. évi háború hadművé
szetének néhány problémája az euró
pai hadszíntereken". (3. sz., 3—53. o.) 

Az első világháború tapasztalatainak 
és eredményeinek általánosításával a 
két háború közötti időszakban a hadá
szati gondolkodás sokat fejlődött. Szá
mos új doktrinális elvet dolgoztak ki 
a háború vezetésének gépesített felté
teleit tanulmányozva a haderők szer
vezésére, a csapatok képzésére és a 
hadműveletek sajátosságaira vonatko-
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zóan. Ezeknek az elveknek a gyakorlati 
megvalósulását vizsgálja a tanulmány, 
az európai hadszíntéren. 

Zdzislaw Stapor—Julian Kaczmarek: 
„A Lengyel Néphadsereg hadművésze
tének alapvető problémái 1942—1975 
között". (4. sz., 24—52. o.) 

A lengyel hadművészeti tapasztala
tok és elvek fejlődését foglalja össze 
a lengyel katonai akadémia hadművé
szettörténeti tanszékének tudományos 
kutatási terve keretében készült tanul
mány, a második világháborútól nap
jainkig, A megszállók ellen folytatott 
harc hadművészetének formáit, majd a 
lengyel reguláris erőknek a Szovjet 
Hadsereg oldalán vívott sajátosságait 
elemzi, a szervezeti struktúra és egyéb 
tényezők (vezető káderek hiánya, szov
jet felszerelés) hatását bemutatva. 

A háború utáni első szakaszban a 
Lengyel Néphadsereg hadművészetét a 
hadsereg belső funkciója határozta 
meg: a békés építőmunkában való rész
vétel. A haderő átszervezése, a fegy
verzet korszerűsítése és új kvalifikált 
vezető káderek beállítása minőségi vál
tozást eredményezett. Előtérbe került 
a hadművészet elméleti alapjainak a 
lefektetése — a második világháború 
tapasztalatiaimak általánosításával. A 
nemzetközi helyzet alakulása, a NATO 
létrehozása, a Varsói Szerződés védel
mi kötelezettségei új szituációt " terem
tettek a szocialista katonai elmélet to
vábbfejlesztéséhez. 

Mieczyslaw Wieczorek: „A Népi Had
sereg partizán erői 194-i-ben". (3. sz., 
54—107. o.) 

Az eddig megjelent legátfogóbb cikk 
a Lengyelország egész területén műkö
dött Népi Hadsereg partizán erőinek 
szervezeti felépítéséről, személyi állo
mányáról, táblázatokkal és névmuta
tóval. A partizánmozgalom Lengyelor
szág területén 1944-re szervezeti struk
túráját tekintve olyan széles tömeg
bázist mutat, mely a partizánharc ta
pasztalatait illetően általános követ
keztetések levonásához nyújt alapot. 

Tadeusz Rawski: „A gyalogság a má

sodik világháborúban". (3. sz., 108— 
143. o.; 4. sz., 85—120. o.) 

A cikk a gyalogság szervezeti, alkal
mazási elveinek alakulását, a techni
kai fejlődés hatását vázolja a két há
ború között és a második világhábo
rúban. Összehasonlító adatokat közöl 
különböző országok gyalogságának szer
vezetére, kiképzésére, felszerelésére 
nézve, majd sorra veszi a gyalogság al
kalmazásának tapasztalatait az európai 
hadszíntereken. Aláhúzza a gyalogság 
döntő szerepét, felkészítésének, erkölcsi 
erejének meghatározó jelentőségét. 

Franciszek Skibinski: „A harckocsi
csapatok a második világháborúban." 
(3. sz., 144—176. o.; 4. sz., 121—169. o.) 

A harckocsicsapatok hadműveleti al
kalmazását tárgyalja a tanulmány a 
második világháború legfontosabb had
járataiban. Különböző államok doktri-
nális elveiből indul ki, vizsgálja ezek 
hatását, fejlődését, a harckocsicsapatok 
szervezésére, felszerelésére, alkalmazá
suk jellegére vonatkozóan. Különös
képp Fuller hadviselési elveinek he
lyességét elemzi, összevetve a könnyű 
gépesített és a páncélozott hadosztályok 
alkalmazásának tapasztalatait. Részle
tesen elemzi a páncélos csapatok tevé
kenységét a különböző hadszíntereken. 

Igor Blagowieszczanski: „A tüzérség 
a második világháborúban". (3. sz., 
188—241. o.; 4. sz., 170—202. o.) 

A tüzérség legújabbkori történetének 
kutatása Lengyelországban az elmúlt 
30 év alatt jelentős eredményeket ho
zott, főleg a szovjet és a lengyel tü
zérség tevékenységét illetően. A ta
nulmány, elsőként a lengyel hadtörté
netírásban, átfogóan vizsgálja a tüzér
ség szervezeti struktúrájának, felszere
lésének, alkalmazásának elveit és 
gyakorlati tapasztalatait, konkrétan 
sorra véve az egyes országokat és ösz-
szegezve a tüzér fegyvernem második 
világháborúban játszott szerepének 
eredményeit. 

Stanislaw Truszkowski: „Megjegyzé
sek »A Lengyel Hadsereg tüzérsége 
1919—1939 között« című cikkhez". (4. 
sz. 341—36. o.) 
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A lengyel tüzérség történetének ku
tatását egészíti ki a tábori tüzérség 
szervezetének és felszerelésének egysé
gesítésére vonatkozó levéltári adatok
kal és költségvetési tételekkel. 

Czeslaw Krzeminski: „A légierő al
kalmazása Európában a második vi
lágháborúban". (3. sz., 242—281. o.; 
4. sz., 203—230. o.) 

1939—1945 között a harci technika 
gyors fejlődése főleg a légierőnél mu
tatkozott meg. A tanulmány első része 
a légierőnek, mint a hitlerista agresz-
szió eszközének jellemző vonásait vizs
gálja a háború első időszakában, majd 
a második részben a légierő alkalma
zásának formáit és módszereit elemzi 
Európa nyugati és keleti hadszínte
rein. Szervezési, diszlokációs, harcá

szati-technikai és veszteségi adatokat 
közöl. 

Jerzy Bordzilowski: „A műszaki csa
patok a második világháborúban". I. 
(3. sz. 282—301. o.) 

A tanulmány jelen, első része a 
szovjet műszaki csapatok szervezésé
vel foglalkozik, a következő részek 
fogják tárgyalni a többi ország műsza
ki csapatai alkalmazásának jellemző 
vonásait. Először a szovjet P. U.—36 
jelű szabályzat alapján meghatározza 
a műszaki csapatok feladatait, majd a 
Nagy Honvédő háborút három szakasz
ra osztva vizsgálja a műszaki csapa
tok fejlesztésének eredményeit és gé
pesítésének hiányosságait. 

A számokat részletes második világ
háborús bibliográfia és könyvszemle
rovat gazdagítja. (Windisch Aladárné) 



Militärgeschite (NDK) 
1975. 5. és 6. szám. 

M. Anders: „A Komintern katona
politikai koncepciója a második világ
háború előestéjén". (5. sz., 517—527. o.) 

A Komintern VII. kongresszusa 1935-
ben, a világpolitikai helyzet értékelé
sekor, pontosította és megerősítette a 
VI. kongresszus háborúellenes határo
zatait. A háborúellenes népfront kiszé
lesítése elsődleges feladattá vált. Be 
kellett vonni az imperialista országok 
munkásosztályát, hadseregeit és haladó 
erőit a háborúellenes demokratikus 
mozgalomba, a nem fasiszta országokat 
pedig fel kellett készíteni arra, hogy 
ellenállást fejtsenek ki egy esetleges 
agresszióval szemben. A közös hatá
rozat kimondta, hogy az egyes országok 
csak akkor tudnak sikeres ellenállást 
kifejteni, ha antifasiszta, demokratikus 
kormányok kezében van a hatalom. A 
Komintern állást foglalt az igazságos 
és igazságtalan háború kérdésében is. 
A háború alatt bebizonyosodott, hogy 
a Komintern által kidolgozott straté
giai-taktikai koncepció helyes volt. 

H. Giertz: „Az 1905—1907-es orosz
országi polgári demokratikus forrada
lom katonai kérdései". (5. sz., 528— 
540. o.) 

Az orosz—japán háború kitörésekor 
kiéleződtek az orosz társadalom belső 
ellentétei. A bolsevik párt már 1903-
ban, a III. kongresszuson állást foglalt 
a legalapvetőbb kérdésekben — pél
dául a proletariátus vezető szerepe a 
parasztsággal való szövetségben — és 
megvitatta a katonai kérdések gya
korlati oldalát is. A békés úthoz egyre 
kevesebb reális lehetőség adódott, de 
a fegyveres felkelés kérdése még ki
dolgozásra várt. A felkelés politikai
ideológiai oldala mellett a szervezési 
és taktikai problémák kerültek előtér
be. 

Az első gyakorlati feladat a katona-
és matróztömegek megnyerése volt, 
majd pedig az egész haderő semlege
sítése. E küzdelem már a századforduló 

éveiben megindult. Fontos szerepe volt 
a Patyomkin cirkáló legénységének, 
akik egy ideig együttműködtek az 
ogyesszai munkássággal. Szükség
szerűvé vált harci csoportok szervezése 
a munkások körében, amelyek a forra
dalom idején vezetni tudják a töme
geket. A bolsevikok kidolgozták a 
fegyveres harc taktikáját is, mely a 
védekező harcmodortól eltérően a tá
madó harcot határozta meg fő harcfor
maként. 

A moszkvai felkelés értékelésekor 
Lenin megállapította, hogy a párt po
litikai irányvonala helyes volt, de az 
elmélet és gyakorlat egységének elvét 
nem alkalmazták mindenhol követke
zetesen. A polgári demokratikus forra
dalom elemzése gazdagította a marxis
ta elméletet, és ma is fontos útmutató 
a proletárdiktatúráért folyó harc pe
riódusában. 

K. L. Szelesznyov: „Marx és Engels 
a csapatok morális szelleméről, annak 
feltárásáról és értékeléséről". (5. sz., 
541—552. o.) 

Marx és Engels elméleti tevékenysége 
során többször is érintette ezt a kér
dést, de összefoglaló mű nem szüle
tett e témáról. A morális szellem mi
benlétéről és annak változásairól En
gels dolgozott ki tudományos igény
nyel megfogalmazott nézeteket. A győ
zelem, vereség, harcmód, szervezés 
végső soron az ember és a harcesz
közök milyenségére vezethető vissza. 
Marx a francia sereg politikai beállí
tottságát elemezve megállapította, hogy 
1848-ban az ideiglenes kormány által 
felállított nemzetőrsereg proletárokból 
állt, akik fiatalságukkal, lelkesedésük
kel a legnagyobb hőstettekre is képe
sek voltak. 

Engels a morál meghatározásánál az 
ismérvek egész rendszerét állította 
össze, amelyben a hősiesség, határo
zottság, állhatatosság, fegyelem, ösz-
szetartás, a nehézségek elviselése, vi
dámság, győzni akarás stb. szerepelt 
hangsúlyozottan. A későbbi korok ku
tatói a morál mibenlétét négy kér
déscsoportra bontották : társadalmi-
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politikai, katonai, anyagi-létfenntartá
si valamint az ellenség hatásának 
csoportjára. 

Korának hadseregeit elemezve En
gels kiemeli, hogy a szocialista hadse
regek fogják a legmagasabb morális 
szintet képviselni. A mai nyugati had
történetírás is értékeli Engels munkás
ságát, de a feldolgozások és értékelé
sek nem érintik az igazságos és igaz
ságtalan háborúról, valamint a morá
lis oldalról szóló tanításokat. 

H. Helmert: „A forradalmi munkás
mozgalom felkelései és katonapolitikai 
kérdései az 1830-as júliusi forradalom
tól az 1848—49-es forradalomig". (6. 
sz., 670—681. o.) 

A párizsi júliusi forradalom hatására 
forradalmi helyzet alakult ki Francia
országban. A hadsereg nem volt fel
készülve a barikádharcra, a politikai 
vezetés is képtelennek bizonyult a ne
hézségek leküzdésére. A tömegek si
kere mégis csak rövid ideig tartott. 

Marx és Engels rámutatott a titkos 
szövetségek elégtelen voltára. Az an
gol társadalmi viszonyok tanulmányo
zásakor Engels megállapította, hogy ez 
a mód elégtelen a kormány megdön
tésére, mert az mozgósíthatja a rend
őrséget és a hadsereget a zavarok fel
számolására. A külföldön megszerve
zett német munkás- és polgári-repub
likánus szervezeteket — Fiatal Német
ország Svájcban, Igazak Szövetsége 
Párizsban — Engels élesen bírálta, a 
német munkásmozgalomba ezek nem 
tudtak behatolni. Ideológiájuk az utó
pista szocializmus volt, amelynek 
egyik vezetője sem tudott általános 
érvényű programot adni. Az Űj Rajnai 
Újságban Engels élesen bírálta e szer
vezeteknek a forradalomra vonatkozó 
nézeteit. 1846 óta a kommunista párt 
megalakításán fáradozott és élesen 
elhatárolta magát az opportunista és 
anarchista nézetektől. 

A Kommunisták Szövetségének meg
alapításakor Marx és Engels rámuta
tott arra, hogy a győzelem egyetlen fel
tétele a nép felfegyverzése. Gazdasá
gi válság, politikai tömegmozgalmak, 
a hadsereg forradalmasítása, az ural

mon levők megingása — ezek a sike
res forradalom előfeltételei. 

Az 1848-as februári forradalomban 
a. munkásosztály már tudatosan vállal
ta a harcot a barikádokon, a nemze
ti gárda egyes alakulatai harci tapasz
talatokkal és fegyverekkel is rendel
keztek. 

H. Vosske: „W. Pieck harca az im
perialista háborús politika ellen a bé
ke védelmében (1905—1935)". (6. sz.. 
645—656. o.) 

A századforduló éveiben a nemzet
közi munkásmozgalomban a stratégia 
és taktika kérdését vitatták. A Sparta-
cus-csoportban a baloldal jelentős ve
zéregyénisége, R. Luxemburg, K. 
Liebknecht és F. Mehring mellett W. 
Pieck volt. Első jelentős ténykedése, 
az oroszországi polgári demokratikus 
forradalom idején, egy tömegsztrájk 
megszervezése volt. 1910-ben Berlinbe 
került, ahol az opportunista jobbszárny
nyal vette fel a harcot. Az első vi
lágháború idején háborúellenes agitá-
ciója miatt besorozták. A fronton a 
katonák felvilágosítását tekintette fő 
feladatának. 

A Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom idejében tömegmozgalmak 
szervezése miatt börtönbe, onnan pe
dig a nyugati frontra került. 1917-ben 
megszökött, Berlinbe térve a munkás
ság szervezésével foglalkozott, majd 
Hollandiába emigrált. A „Der Kampf" 
c. hetilapban szenvedélyes hangon 
szólt az elkövetkező német forrada
lomról. 

1918-ban visszatért Berlinbe és K. 
Liebknechttel együtt megszervezte a no
vemberi forradalmat, amely elsöpörte 
a császárságot. 

Az elkövetkező években a párt el
sajátította a lenini eszméket és tö
megpárttá vált. A weimari köztársa
ság éveiben a német imperializmus 
reakciós külpolitikájának leleplezése 
volt a feladat, melyet W. Pieck és a 
párt következetesen vállalt. 1927-ben, 
a párt II. kongresszusán, az egyre erő
södő háborús előkészületeket leplezte 
le és a munkás egységfront létreho
zásán fáradozott. A párt határozatai 
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értelmében a szomszédos országok 
kommunista vezetőivel tárgyalt és 
1929-ben Berlinben megszervezte a há
borúellenes bizottságot. 

1933-ban, a fasiszta diktatúra meg
alakulásakor, írásaiban és szenvedé
lyes hangú szónoklataiban lépett fel 
a háború ellen. A munkásmozgalom 
átmeneti hanyatlása idején sem vesz
tette el szilárd hitét az ügy győzelmé
ben. 

G. Kannegiesser—H. Lange: „W. 
Pieck harca a béke, a demokrácia és 
a szocializmus védelmében (1935—60)." 
(6. sz., 657—669. o.) 

1935 októberében, E. Thälmann letar
tóztatása után, W. Pieck vette át a 
KB titkár teendőit. Tevékenyen részt 
vett a párt katonapolitikájának kiala
kításában, melynek végső célja a hit
leri fasizmus megdöntése és egy de
mokratikus köztársaság kikiáltása volt. 
A szomszédos országokban töltött 

emigrációja alatt is a népek barátsá
gáért és összefogásáért küzdött. 

A második világháború kitörésekor 
rádióbeszédeiben, cikkeiben, röplapo
kon, a fogságba kecült német katonák 
átnevelésével foglalkozott. 1943-ban a 
Szabad Németország Nemzeti Bizott
ságában a hitlerellenes népfront meg
alakításán fáradozott, amely azonban 
az opportunista jobboldal árulása miatt 
nem valósulhatott meg. 

1944-ben, a jaltai konferencia ide
jében, a párt pontosította stratégiá
ját és taktikáját. A felszabadulás után 
már a demokratikus átalakulásért har
colt, a militarizmus és fasizmus gyö
kereinek kiirtását tekintette fő felada
tának. Jelentős érdemei vannak az új 
német hadsereg felállításában. Példa
képnek tekintette a szovjet hadsere
get; annak fegyelmét, felkészültségét 
kívánta az újonnan felállított német 
hadseregben megvalósítani. (Rákóczi 
Katalin) 


