
mográfiára gyakorolt hatását. Befejezésül ehhez 
csatlakozva a háborús emberveszteségek fejlő
déstörténeti elemzését adja, kitérve az önkén
tes, vagy kényszer hatása alatti lakosságelván
dorlásra is. 

Az újabb nagy egység a „Háború és állam" 
címmel további nagyon fontos kérdéseket vizs
gál, így elsőnek mindjárt a háborúnak és a had
erőnek az államformációkban játszott szerepét, 
ezen belül: a hadijog és a hadállítás monopóli
umának, a hatalmi formák és a háború össze
függését. Ezt követően áttér a szerző az állam 
hadi küldetésére, azaz a külső és belső rend és 
biztonság fenntartására. Az állam eszközeiről 
szólva a pénzügyet, vagyis a pénz mozgósítását, 
a hadügyet, azaz az emberek mozgósítását, e 
kettő alapján a katonai szolgálat megszervezé
sét, a katonai kiképzés biztosítását részletezi, de 
kitér a katonai szolgálat állambeli súlyára, a ka
tonákkal szembeni kötelezettségekre, az ipari 
fegyvergyártásra, a hadigazdálkodásra és a 
logisztikai szervezésre is. Ezt követően a nem
zet hadiprogram-adásának és hadimodell
alkotásának összefüggéseit a kilátásban levő 
támadó vagy védelmi háborúra való előkészüle
tek tükrében boncolgatja. 

„Háború és társadalom" cím alatt következik 
az ötödik fejezet, amelyben André Corvisier a 
társadalmat „a háború formáinak sugalmazója-
ként" jellemzi. így szól a hadseregek összetéte
léről, a hadvezetésről, a vezényletről és a hábo
rú megjelenési formáiról. Ezt követően a hábo
rúról, mint „a társadalmi átalakulások hajtóere
jéről" értekezik. Bemutatja a háborúnak kö
szönhető társadalmi átalakulások eredőit: az 
egyéni sorsokat, a személyi feltételek és a társa-

Az első világháború történetének haditenge
részeti vonatkozásait feldolgozó művek sora 
Paul G. Halpern nemrégiben megjelent össze
foglaló munkájával gyarapodott. 

A szerző 1937-ben született New Yorkban, a 
Virginia Egyetemet végezte. 1966-ban Ph. D. 
fokozatot szerzett a Harvard Egyetemen. 1965 
óta a Floridai Állami Egyetem munkatársa, jelen
leg annak történelemprofesszora. Neve valószí
nűleg ismerősen cseng a magyar olvasóknak is, 
hiszen korábban több könyve jelent meg a 
Földközi-tenger medencéjében fekvő államok 
tengeri politikájáról, az első világégés idején a 

dalmi összetétel változásait, a társadalmi egyen
súly módosulását, a vesztesekre és nyertesekre 
szakadást. Végül a katonai pályának a társada
lomban játszott szerepére tér ki. 

Az újabb nagy egység „A háború és az erköl
csi tényezők" címmel egészen más területre ve
zeti az olvasót. A motivációkról szólva az anyagi 
gondok növekedését, a művelődési, vallási és 
lelki megfontolásokat részletezi. Ezt követően 
áttér a háború igazolásának és elítélésének 
eszmerendszerére, külön kitérőt téve a pacifiz-
musra, a háború szabályozására, a hadbalépés
re, a hadiszokásokra, a béketervekre. A továb
biakban a különböző magatartásformákat mutat
ja be, negatív formájában a „háborús bűnöket" 
és a gyengeséget, pozitív formájában a 
„hadierényeket", a túlteljesítést és az áldozatot. 
Befejezésül a lakosságnak a háborúval szem
beni magatartását elemzi a szerző. 

A „Háború és politika" címet viselő utolsó, 
hetedik fejezet elsődlegesen a háború és béke 
közti politikát jelentő konfliktuskezelést, a 
„visszatartó" háborúkat és az ellenőrzés alól ki
csúszott háborúkat elemzi. 

A hét önálló esszéből levont következtetése
ket rövid összegzésként André Corvisier 
„Kutatás és a múlttól való szükségszerű elfordu
lás" címmel adja közre. Művéhez az alapvető 
könyvészeti anyagot felölelő tájékozódó biblio
gráfiát és a visszakeresést megkönnyítő névmu
tatót csatolt. Egy hosszú élet tapasztalataira és 
fél évszázad óta folytatott hadtörténeti kutatási 
eredményeire építő, rendkívül figyelemreméltó 
gondolatrendszerét minden hadtörténésznek 
meg kellene ismernie. 

Zacharjózsef 

mediterrán térségben folyó tengeri hadművele
tekről; jelenleg Anton Haus tengernagy, az oszt
rák-magyar hadiflotta 1913-17 közötti parancs
nokának életrajzán dolgozik. 

A kötet első kiadása 1994-ban került a bol
tokba, népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy 1995-ben ismét megjelentették. 

A recenzens - teljes joggal - nem csekély el
fogultsággal vette kezébe Halpern művét, 
azonban a bevezetés és az első néhány oldal 
elolvasása után minden kételye eloszlott a mű 
tudományos értékeit illetően. Bizton állíthatjuk, 
egy tudományos igényességgel megírt, a téma-

PAUL G. HALPERN 

A NAVAL HISTORY OF WORLD WAR I 

(Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 1995. 591 o.) 
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körről fellelhető régebbi és újabb eredményeket 
felhasználó, kitűnő összefoglaló munka szüle
tett a szerző tollából, amely teljes joggal számot 
tarthat a szakmai olvasóközönség, valamint -
olvasmányos stílusa miatt - az angol nyelvet bí
rók érdeklődésére egyaránt. 

Halpern szakított az angolszász történészek 
nagy részének eddigi írói gyakorlatával, szemlé
letével, melynek fő jellemzője, hogy csupán az 
egyes témakörök nagy összefüggéseit általános
ságban vizsgálják, teszik ezt főként szinte kizá
rólag angol nyelven megjelent és általuk elérhe
tő irodalomra valamint levéltári anyagokra tá
maszkodva; sok esetben hivatkozásaik, idézete
ik is pontatlanok. Nem úgy szerzőnknél, aki év
tizedes kutatómunkája során - támaszkodva 
saját korábbi munkáira is - felhasználta könyve 
megírásához a bőségesen rendelkezésre álló 
angol, francia, német, olasz szakirodalmat, fel
dolgozásokat, a korszak politikai és katonai ve
zetőinek visszaemlékezéseit, a főbb tengeren
túli és európai tengerészeti és hadilevéltárak, 
illetve múzeumok forrásanyagait. Hivatkozásai 
természetszerűleg pontosak, a mű szerkezete is 
világos, jól áttekinthető. 

A kötetet huszonhat, az első világháborúban 
hadszíntérré vált óceánt és tengert, valamint a 
környező partvidéket bemutató térkép, illetve 
vázlat, igen bőséges jegyzetapparátus, jól hasz
nálható és tematikusán tagolt bibliográfia, va
lamint név- és tárgymutató egészíti ki. 

A rövid előszó után a könyv tizenhárom nagy 
fejezetre tagolódik. Az egyes fejezetekben 
Halpern földrajzilag tagolva és kronologikus 
sorrendben vizsgálja a világháború tengereken 
lezajlott hadműveleteinek történéseit, valamint 
azt, hogy mi állt az egyes ezzel kapcsolatos ka
tonai, illetve politikai döntések hátterében. 

Az első fejezet az 1914-ben jelentős haditen
gerészeti flottával rendelkező nagyhatalmak 
erőviszonyait, valamint a századfordulótól meg
határozó jellegű angol-német flottaversengés 
kialakulását és annak eredményeit elemzi. A 
második témaegység az ellenségeskedések kitö
rése utáni hat hónapban az Észak-európai vize
ken, a harmadik a Földközi-tenger térségében 
1914-15 során lezajlott történéseket - többek 
között a Goeben és a Breslau német cirkálók 
után indított antant-hajszát - ismerteti. A ne
gyedik nagy egységben az utánpótlást szolgáló 
szövetséges kereskedelmi flották védelmére tett 
intézkedésekről, a kezdetleges konvojok ösz-
szeállításáról, a Falkland-szigeteknél 1914. de
cember 7-én és 8-án lezajlott nagyobb német
angol tengeri ütközetről esik szó. Az ötödik fe
jezet a Balti- és Északi-tenger partján fekvő el
lenséges területek elfoglalását célzó angol tá

madási terveket, a török támadásoknak kitett 
Szuezi-csatorna és Egyiptom megvédésére irá
nyuló brit doktrínát, a Churchill által felvetett 
Dardanellák elleni haditengerészeti támadást és 
annak kudarcát, a Mezopotámiában, a Földközi
tenger keleti medencéjében zajló küzdelmeket, 
az Észak-oroszországi kikötők jelentőségét 
taglalja. A hatodik nagy témakör érdekelheti a 
magyar olvasót leginkább, hiszen abban a szer
ző az Adrián végbement eseményeket veszi 
górcső alá. Elemzi Olaszország első világhábo
rúba történt belépésének okait, az olasz, illetve 
az osztrák-magyar hadiflotta részéről végrehaj
tott tengeri hadmozdulatokat. Részletesen is
merteti az 1915 őszén vereséget szenvedett 
szerb hadsereg megmaradt részének és a fog
ságba esett osztrák-magyar katonáknak (ösz-
szesen mintegy 200 000 embernek) a megmen
tésére tett antant-erőfeszítéseket, evakuálásukat 
Albánián keresztül Korfura, majd más görög ki
kötőkbe. Ismerteti az Otrantói-szorosban létesí
tett antant-blokád felállításának okait, kiterjedé
sét, Ausztria-Magyarország haditengerészeti 
egységeinek annak áttörésére irányuló támadá
sait. A hetedik fejezet a Balti-tengeren lezajlott 
történéseket foglalja össze. Megismerteti az ol
vasóval, a német, illetve orosz haditerveket, a 
tengeralattjárók kölcsönös ténykedését, a Rigai
öböl 1917-ben történt német megszállását. A 
nyolcadik témakör a Fekete-tengeren az orosz 
és török, illetve orosz-német felszíni egységek 
és búvárhajók közötti harcokat, a kilencedik az 
osztrák-magyar dunai flotilla Szerbia és Romá
nia megszállásában való részvételét elemzi. A ti
zedik fejezet a németek által kidolgozott ún. 
korlátozott tengeralattjáró-háború elméletéről és 
gyakorlatáról lebbenti fel a fátylat, ezenkívül 
részletesen ismerteti a világháború talán legna
gyobb jelentőséggel bíró tengeri csatáját, a 
jütlandi ütközetet. A tizenegyedik fejezet a né
met korlátlan búvárnaszád-háború sikertelensé
gének okait, az ellene foganatosított, egyre ha
tékonyabb szövetséges konvoj-rendszer szerve
zését, illetve a fogadókikötők elaknásításának 
folyamatát, az angol flotta veszteségeit járja kö
rül a szakember alaposságával. A tizenkettedik 
fejezet a Földközi-tengeren 1915-18 között zaj
lott események ismertetését folytatja, kiemelten 
a német tengeralattjárók elleni harcra és a kon
vojok létrehozására helyezve a hangsúlyt. A ti
zenharmadik és egyben utolsó témaegység az 
angol felszíni flotta utolsó nagy bevetéseit, a 
német stratégia csődjét, a tengeri hadműveletek 
befejezését ismerteti. 

Szinte csak kötelességszerűen fűz hozzá a re
cenzió készítője néhány kritikai megjegyzést, 
amelyek semmit nem vonnak le e kitűnő munka 
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értékéből^áz által felmutatott új eredmények
ből. A kötetben található térképeken hiába ke
resi az olvasó a tárgyalťeseményekkel kapcsola
tos földrajzi neveket; Véleményem szerint né
hány korabeli fénykép, festménymásolat illuszt-

AMY KNK 

BERL 

Stalin's First I i 

(Princeton University Press, PrinceU 

AMY KNIGHT 

BERIA 

Stalin's First Lieutenant 

(Princeton University Press, Princeton, Neiv Jersey, 1993- 312 o.) 

A hidegháború történetének intenzív kutatása 
következtében újabb és újabb publikációk je
lennek meg a közelmúlt történéseit döntően 
befolyásoló eseményekről és személyekről. 
Amy Knightnak - az amerikai Kongresszus 
könyvtára elemző- és kutató tudományos mun
katársának - Berijáról szóló könyve is ilyennek 
tekinthető. 

A nemzetközi szakirodalomban ez az első 
részletes és átfogó életrajz Berijáról, Sztálin híres 
és hírhedt biztonsági főnökéről és sok éven át 
legfélelmetesebb helyetteséről. Berija neve 
hosszú időn keresztül szimbolizálta a sztáliniz
mus kegyetlenségeit mind Nyugaton, mind Ke
leten, amiben az is közrejátszhatott, hogy politi
kai ellenfelei igyekeztek kitörölni nevét a politi
kai közgondolkodásból. Ennek következtében 
nagyon keveset lehetett tudni hosszú és viharos 
karrierjéről, valamint az 1953-as drámai letartóz
tatásának és kivégzésének körülményeiről. A 
szerző a legújabb levéltári és egyéb forrásokra 
támaszkodva követi nyomon Berija pályafutását 
a sztálini rendszerben, nagy részletességgel is
merteti a Sztálinhoz fűződő kapcsolatát, vala
mint a Hruscsowal folytatott elkeseredett küz
delmét. 

A mítoszok, amelyek körüllengték Beriját, egy 
zavaros és tébolyodott személy képét alakítot
ták ki, amelynek megcáfolását a szerző egyik 
legfontosabb feladatának tekintette. 

Knight, nem tagadva Berija negatív tulajdon
ságait (arrogancia, cinizmus, durvaság) és tevő
leges részvételeit a megtorlásokban, egy másik 
oldalát is felvázolja Berijának: egy nagyon okos 
és intelligens valamint nagy munkabírású és 
hatékony bürokrata képét, akinek befolyása az 
egész szovjet politikát áthatotta. 

A könyv számunkra talán legérdekesebb és 
leginformatívabb fejezetei a berijai reformokat 

rációként használva a művet tetszetősebbé te
hette volna, illetve hozzájárulhatott volna az ol
vasó jobb tájékozódásához. 

Ballá Tibor 

taglaló, illetve a Hruscsov-féle összeesküvést 
bemutató részek. A szerző cáfolja azon állításo
kat, hogy a reformok elindítói Malenkov illetve 
Hruscsov lettek volna, s dokumentumokra tá
maszkodva bizonyítja, hogy ez a reformpolitika 
annak a Berija által elindított desztalinizációs és 
liberális politikának a része volt, amelyet a tö
megtámogatás elnyerésére, valamint saját 
,,image"-ének megváltoztatása érdekében indí
tott el. Sztálin alatt a Kreml politikusainak nem 
volt szükségük a tömegtámogatottságra, hiszen 
a hatalom legitimációja a Sztálin-kultuszon ala
pult, amelyet az erőszak, a terror támasztott alá. 
Sztálin halála után az új politikai vezetés komp
romisszumot kötött a tekintetben, hogy a ha
talmat erőszak nélkül próbálják fenntartani. 
Berija volt az, állítja a szerző, akinek az eszközei 
is megvoltak ehhez, és ő volt az, aki elsőnek 
határolta el magát Sztálintól, és irányította a po
litikát úgy, ahogyan azt kollégái is kívánták. 

Berija elgondolásai a gazdasági ügyekben (a 
nagy állami beruházások visszaszorítása, a me
zőgazdasági és a fogyasztói ipar termelésének a 
növelése, az életszínvonal emelése), a külpoliti
kában (a feszültségek csökkentése a koreai és a 
jugoszláv kérdésekben, jobb kapcsolatok ki
alakítása az Egyesült Államokkal, a nemzetiségi 
politikában (a nemzeti és a kulturális identitás 
nagyobb elismerése), valamint az államigazga
tás és a párt kapcsolatában lényegesen eltértek 
a sztálini nézetektől. A reformok sikerei - véli a 
szerző - nem csak a szovjet rendszer természe
tét változtatták volna meg, hanem megnyitották 
volna az utat a szovjet blokk részleges lebontá
sához is. Természetesen Berija nem akarta sem 
a kapitalizmus visszaállítását (amivel összeeskü
vő ellenfelei később megvádolták), sem a klasz-
szikus polgári demokráciát bevezetni. Ő „csak" 
felismerte a merev sztálini rendszertől való 
gyors eltávolodás szükségességét, stratégiai 
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