
Lindner munkájában úgy véli, hogy a hadmű
veletekben megmutatkozó korlátok az abszolu
tizmus hadseregei tipikusnak tekinthető szerve
zeti gyengeségeivel, az objektív adottságok 
kényszerítő hatásával magyarázhatók, s nem a 
porosz hadvezetés hibáival. Ezek okozták a 
végső katonai döntést kicsikarni akaró hadmű
veletek kudarcát, részeredményeit. A porosz 
sikerekben megmutatkozott ugyanakkor a 
tisztikar képzettsége s az a törekvés, ami a 
beosztott tiszteknek nagyobb egyéni kezdemé
nyezést és önálló mozgást engedélyezett, sőt 
követelt meg tőlük. Ennek eredményeként vált 
a csapatok mozgása, a harci érintkezések lefo
lyása egyre dinamikusabbá, gyorsabbá, az 
éjszakai vonulások és harcok, a meglepetésre 

„Hát így is lehet?" - kérdezi a hazai olvasó, 
mikor kezébe veszi a kiváló brit történész va
donatúj kötetét az első világháborúról. Hangjá
ba csodálkozással kevert elismerés vegyül, ami 
ez alkalommal a könyv páratlanul gyors megje
lenésének szól. A szerző előszavát 1994. június 
20-ára keltezte, és műve alig három hónappal 
később(!) már megvásárolható volt egy bécsi 
könyvesboltban, A hazai nyomdai átfutási 
időket ismerve bizony indokoltnak tűnik a 
csodálkozás. Természetesen azt azért figyelem
be kell venni, hogy Martin Gilbert egyike a 
legtekintélyesebb szakférfiaknak a XX. századi 
történelmet illetően: ő a hivatalos Churchill-
biográfus. Ebbéli minőségében ő jegyzi a brit 
politikus-óriás életrajzát feldolgozó sorozatot a 
III. résztől kezdve. Ezen kívül számos kötet és 
atlasz (!) összeállítása is a nevéhez fűződik, így 
nyilván megfelelően kecsegtető üzleti lehetőség 
is lehet műveinek megjelentetése. 

„Hát így is lehet?" - kérdezi másodszor is az 
olvasó, és hangjába ezúttal őszinte érdeklődés 
vegyül. Martin Gilbert könyve ugyanis nem 
akármilyen feldolgozása a század első nagy 
világégésének. Aligha túlzás azt állítani, hogy az 
első világháborúról az azóta eltelt nyolc évtized 
alatt jókora könyvtárra elegendő munkát össze
írtak különféle rendű és rangú szakírók. A téma 
mégis aktuális, sőt ha lehet mondani, a Kelet-
Európában 1989-90-ben lezajlott fordulat kö-

alapozott taktika általánossá. Ezzel magyarázza, 
hogy a kiváló Laudon 1760 végén Sziléziában 
nem tudta érvényesíteni erőfölényét, s önállóan 
operáló porosz ellenfeleivel szemben a bécsi 
Haditanács utasításait volt kénytelen követni. 

Amint köztudomású, a hétéves habom had
műveleteit bemutató klasszikus feldolgozás, az 
1901 és 1914 között 13 kötetben megjelent ún. 
Generalstabswerk éppen 1760 októberével 
szakadt félbe. Jelen munka a hajdani nagy 
vállalkozás sikeres folytatásának tekinthető. A 
hétéves háború egyéb - a kötetben csak utalás
szerűén érintett - magyar vonatkozásai miatt a 
magyarországi hadtörténeti kutatás figyelmét is 
megérdemli. 

Szegzárd v-Csengery Klára 

vetkeztében új reneszánszát éli. Ez végül is 
érthető: a szovjet birodalom összeomlásával 
immár nem 1945 számít az európai fejlődést 
döntően meghatározó korszakhatárnak, hanem 
1918-1920. Martin Gilbert azonban nem a 
világháború és következményei mélyebb össze
függéseire helyezi a hangsúlyt. Az ő érdeklődé
sének középpontjában az egyes ember áll, 
ahogy megéli, végigszenvedi, végigharcolja a 
háborút, A szerző voltaképpen konkrét emberi 
élményekké és benyomásokká bontja szét a 
négy és fél esztendő történéseit. Ezeknek a 
mozaikoknak az összerakásával az olvasó 
közelítően hiteles képet nyer a háború hangu
latáról, a személyes visszaemlékezések nagy 
láttató erővel érzékeltetik a fizikai és szellemi 
kínokat egyaránt. Nem klasszikus hadtörténeti 
feldolgozásról van tehát itt szó, a harcoló alaku
latok megnevezését gyakran hiába keressük a 
szövegben, Maguk a hadműveletek csupán 
mintegy keretül szolgálnak ahhoz, hogy a 
szerző elmesélhesse: milyen is volt szerinte ez a 
háború. A szaktörténészek hiába keresik benne 
a világháború klasszikusnak számító és máig 
lezáratlan problémáit, de hát ez a könyv nem is 
nekik íródott. Sokkal inkább annak az olvasói 
rétegnek, amelyet a két világháború közötti 
magyar publicisztikában előszeretettel neveztek 
művelt közönségnek, ő k mellesleg jóval fizető
képesebb keresletet is jelentenek, mint a cseké
lyebb számú és általában vékonyabb pénztárcá
jú hivatásos hozzáértők. 

MARTIN GILBERT 

FIRST WORLD WAR 

(Weienfeld and Nicholson, London, 1994. 534 o.) 
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„Hát így is lehet?" - kérdezi végül harmadszor 
is az olvasó, és hangjába ezúttal némi szomorú
ság (is) vegyül. Mert ez a könyv címe szerint 
ugyan valóban az első világháborúról szól, de a 
szerzőt főleg azok a frontok érdeklik, ahol 
angol katonák harcoltak. A többi hadszíntérről 
esik ugyan szó - ne legyünk igazságtalanok -, 
ám legtöbbször csupán egy-két kurta bekezdés 
erejéig. Ezt mindazonáltal nem csupán a szerző 
érthető elfogultsága indokolhatja, hanem az is, 
hogy számára az egyéb frontokon harcolók 
visszaemlékezései talán kevésbé voltak hozzá
férhetőek. A kötet végén található - természete
sen csupán válogatott - irodalomjegyzékben 
még véletlenül sem lehet találni egyetlen nem 
angol nyelvű munkát sem. így azután az Oszt
rák-Magyar Monarchiával kapcsolatos történé
seket leggyakrabban a világhírű filozófus, Witt
genstein memoárjai képviselik. Elszomorítja 
továbbá az olvasót az a már kevésbé érthető 
elfogultság, amelyet a szerző a központi hatal
makkal szemben táplál. Úgy tűnik, nyolc évti
zed sem volt még elegendő arra, hogy a hábo
ríts felelősség sokat vitatott kérdésében ne 
sommás ítélet szülessen. Az az ítélet, amely a 
győztes hatalmak által diktált békeszerződések
be rendre belefoglaltatott, s amely egyértelmű
en és kizárólag a központi hatalmakat tette 
felelőssé a habom kirobbanásáért és annak 
minden következményéért. A szerző nem 
mulasztja el elősorolni azokat a szörnyűségeket, 
amelyeket a németek Belgiumban, az osztrák-
magyar csapatok pedig Szerbiában a civil lakos
ság ellen elkövettek. Sajnos azonban egyetlen 
szót sem ejt azokról a szörnyűségekről, ame
lyeket a civil fegyveresek az ellenséges katonák 
ellen elkövettek. A jelenleg is folyó balkáni 
háború szinte valamennyi akkori módszert 
reprodukálni látszik: a foglyok megcsonkításától 

kezdve az egészségügyi segélyhelyek lövetésén 
át a fehér zászlóval való visszaélésig stb. Az 
olvasónak kénytelen-kelletlen az a benyomása 
támad, mintha az antant oldalán csupa gáncs 
nélküli lovag, a központi hatalmak táborában 
ellenben a hadijogot rendszeresen durván sem
mibe vevő barbár harcolt volna. Mondani is 
felesleges, hogy ez a megközelítés enyhén 
szólva is egyoldalú, De további elszomorító sa
játossága a könyvnek néhány feltűnő pontatlan
ság is, amelyeket felemlíteni is restell az ismerte
tés elkészítője. Ha ugyanis az az élmény, ame
lyet Martin Gilbert a világháborúról nyújt, kellő
képpen átélhető, akkor ugyan mit számít az, 
hogy a szerb vezérkar főnökét 1914 nyarán nem 
Csehországból hanem Stájerországból visszaté
rőben tartóztatták föl Budapesten, vagy hogy az 
albániai osztrák magyar haderő főparancsnoka 
1918. november 21-én nem lehetett Közép-
Albániában (amint a szerző ki tudja milyen 
forrásra hivatkozva állítja), mivelhogy Catta-
róban intézte katonái hazaszállítását, s már csak 
ennélfogva is valószínűtlen, hogy „ne tudott 
volna(?)" a háború időközbeni befejeződéséről 
stb., stb. (Azért egyébként külön is kár, hogy 
bekerült a kötetbe a szarajevói gyilkosság kap 
csán az - úgymond - Princip elfogatását ábrázo
ló fotográfia. Pedig már angol nyelven is olvas 
ható, hogy a képen nein a merénylő letartózta
tását örökítették meg.) Egy korábbi, a második 
világhábortiról írott Gilbert-könyvről a Tlie 
Sunday Times kritikusa azt írta, hogy „a háború 
iszonyatának érzékeltetésében olyasmit produ
kált, amire valószínűleg egyetlen más történész 
sem lett volna képes rajta kívül." Ezt a megálla
podást új kötetéről is bízvást el lehet mondani... 

Pollmann Ferenc 
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