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DER ZWEITE WELTKRIEG. EINE CHRONIK IN BILDERN* 
(Berlin, Deutscher Militärverlag, 467 o.) 

A második világháború befejeződése 
óta húsz esztendő telt el. Az olvasó
közönség érdeklődése mégsem csök
kent a tragikus 1939—1945-ös évek 
iránt. Az események ma már a he
lyükre kerültek és kellő tudományos 
megvilágítást kaptak. Az emberekben 
él a vágy, hogy azokról a dolgokról is 
tudomást szerezzenek, amelyeket a 
hajdani cenzúra és hírközlés miatt 
nem ismerhettek meg. Figyelembe kell 
vennünk azt a tényt is, hogy azóta 
már egy újabb generáció nőtt fel, 
amely ezekből az évekből úgyszólván 

* A második világháború képes krónikája. 

semmilyen személyes tapasztalattal 
nem rendelkezik. Hazánk lakosságának 
39,8%-a például 1941 után született.1 

A leghálásabb olvasók ezek közül ke
rülnek ki. 

Különösen nagy az érdeklődés a há
ború eseményeit feltáró népszerű kiad
ványok, riportok, képdokumentációk 
iránt. Ezek kevésbé elvont formában 
képesek közölni fontos történelmi igaz
ságokat, s így közvetlenebb módon, ha
tékonyabban tudják szolgálni a töme
gek nevelését. Érthető tehát, hogy a 
fenti műfajok — napjaink szólásával 
élve — „hiánycikket" jelentenek. 

A szocialista államok közül elsőnek 
a Német Demokratikus Köztársaság 
történészei 'kísérelték meg, hogy képi 
nyelven adjanak áttekintést a háború 
előtörténetéről és a hét vérzivataros év 
minden csataterének eseményeiről. A 
mű bátran kiállja a versenyt a hasonló 
nyugati feldolgozásokkal, sőt a benne 
közölt anyag forrásértéke sok tekin
tetben felülmúlja amazokat.2 

„Wir müssen abrechnen." — Le kell 
számolnunk" — írja a szerző az utó
szóban, s valóban ebben foglalható 
össze a kötet mondanivalója. Leszá
molni a glorifikált Wehrmacht míto-

i Az i960, évi népszámlálás. 5. köt. Buda
pest, Központi Statisztikai Hivatal, 1962. 
24. o. 

2 Jacobsen: 1939—1945. Der zweite Welt
krieg in Chronik und Dokumenten. Darm
stadt, Wehr und Wissen Verlag, 1959. 
Eycnene: Le panorama de la guerre. 1939— 
1945. 1—4 tome. Pref. Elouard Herriot. Paris, 
Tallandier. Heinz Huber—Artur Müller: Das 
dritte Reich. München, Wien, Basel, Verlag 
Kurt Desch, 1964. 
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szávai, a kezdeti győzelmek talmi fé
nyével, a német „dicsőség" legendájá
val. A szerzők célja az volt, hogy be
mutassák a háborúhoz vezető utat, s a 
képek tömegén át bizonyítsák: ez a 
véres kaland Németország számára 
csakis úgy végződhetett, mint végző
dött. Az események már eleve maguk
ban hordták az elkerülhetetlen pusz
tulást. 

A kötetet tanulságul szánták minden 
német embernek. Tanulságul, hogy ki-
ki elvégezhesse a maga lelkiismeret
vizsgálatát, eszmélését, rádöbbenését. 
Az itt felsorakoztatott képanyag segít
séget kíván adni, hogy a tengernyi 
szenvedés nyomán helyesen választhas
sák meg az előttük álló utat. A könyv 
a maga meztelen valóságában, sokszor 
hátborzongató irtózatossággal tárja 
elénk az öt kontinens népeinek szen
vedéseit. A háborúról szól, de minden 
lapja a békét juttatja eszünkbe. Embe
rek! Ne tegyétek! — kiáltja felénk a 
képpé dermedt bánat és szenvedés. 

A kötet szerkesztői számos keleti és 
nyugati archívum, intézet, intézmény, 
szerkesztőség, hírszolgálati iroda, mú
zeum és filmstúdió anyagából, mintegy 
300 000 fényképből gyűjtöttek össze az 
itt bemutatásra kerülő több mint 1400 
képet. A könyvet lapozgatva egyszeri
ben életszerűvé válnak olyan fogalmak 
mint a „totális hadviselés", , villámhá
ború", „sivatagi hadászat" stb. Aki 
megtekinti a földön szétbombázott szov
jet repülőgépek roncsait, a hadifoglyok 
kilométeres oszlopait, az utolsó házig 
felgyújtott falvakat, a százával felvo
nuló fasiszta tankok képeit — az min
den magyarázatnál mélyebben érti meg 
a Szovjetunió elleni háború első hetei
nek tragikus eseményeit. És ez csupán 
egyetlen mozzanat a nagy háború szé
dületes forgatagából. 

A képek forrásértéke rendkívül nagy. 
Az iratok, az írott dokumentumok ké
pesek térben és időben összefogni, ál
talánosítani, tömöríteni az eseménye
ket. Nem tükrözik azonban az esemé
nyek hangulatát, a katonák szívén 
adott pillanatban átzúduló érzések hul
lámait. A 186. oldalon például egy 
sárral-vízzel telt német lövészárok ké
pét látjuk. Az egyik katona egy kis 
ennivalót készít csajkájában. Az em
berek testén szinte látszik a fáradság, 
az arcokon a kiábrándultság, csügge
dés. Nincs a világnak az a hadi jelen
tése, amely ezt a hangulatot vissza 

tudná adni. A kép Leningrád alatt, az 
egyik nagy veszteséget szenvedett né
met alakulatnál készült. 

Izgalmas feladat nagyítóval a kézben 
végigpásztázni a felvételek részleteit. 
A téli képeken mind gyakrabban fe
dezzük fel a szovjet hadsereg meleg 
ruházatát a megszállókon, másokon a 
híres szovjet géppisztolyt látjuk felsze
relésük között. Megkapó látvány az 
egyik égő poroszországi városon ke
resztül vonuló szovjet katonák sora. Az 
emberek fáradtak, rendezetlenül mene
telnek, sok száz kilométer van már 
mögöttük. Egy katona fegyvere mellett 
mégis gitárt cipel magával. A képek jó 
része a nagy háború apróbb esemé
nyeit, kis pillanatait örökítette meg. 

Az album tehát a szó szoros értel
mében megeleveníti előttünk a törté
nelmi tényeket, elvisz az esemény szín
helyére, átérezzük annak levegőjét, 
hangulatát. 

A kötet összeállítóit az a szándék 
vezette, hogy a lehetőségek szerint új, 
eddig ismeretlen anyagot nyújtsanak át 
az olvasónak. Elhagyták tehát azokat 
a felvételeket, amelyek ugyan a háború 
fontos pillanatait örökítették meg. de 
amelyekkel az ember unos-untalan ta
lálkozhat a könyvek és képeslapok ha
sábjain. Ha ilyen jellegű fotók mégis 
közlésre kerültek, a szerzők arra töre
kedtek, hogy új szögből, új oldalrót 
készült felvétellel űzzék el a már is
mert kép megszokottságát. 

Külön értéke a kiadványnak, hogy 
nagy mennyiségben használ fel szovjet 
archívumok anyagából, szovjet hadi
tudósítók által készített képdokumen
tációt. Ezek a háború sok-sok olyan 
eseményét örökítik meg, amelyekről 
eddig nem rendelkeztünk semmilyen 
felvétellel. A szerkesztők és múzeumi 
emberek a megmondhatói, hogy eddig 
mily kevés szovjet anyag volt hozzá
férhető. Sokszor még fontos események
hez is — mint például a kurszki csata 
— nehéz volt képanyagot találni. 

A kötetet lapozva nincs meg az em
berben az a hiányérzet, amely hasonló 
nyugati kiadványok átnézésekor kelet
kezik. Ezekben ugyanis teljesen egyol
dalú kép, a náci hadsereg fotóriporte
reinek szemlélete érvényesül. Berg-
sohicker könyve mindegyik harcoló fe
let bemutatja, s ezáltal még hihetőbbé 
válnak az események. Az albumra ez 
a nyugodt, tárgyilagos, egyensúlyi lég
kör a jellemző. 
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A felsorakoztatott képi anyag kitű
nően érzékelteti a nagy háború folya
matát, annak minden fontosabb moz
zanatáról megemlékezik. Néhány eset
ben azonban hiányérzetünk támad. Nem 
találunk például felvételt a nácik bécsi 
bevonulásáról, a dünkircheni vissza
vonulásról, a japán fegyverszünet alá
írásáról stb. Bővebb teret érdemelt 
volna a második világháború alatt 
olyan fontos szerepet játszq európai 
ellenállási mozgalom bemutatása is. 

A kötet képeinek minősége kitűnő, 
a fotók jól reprodukálhatóak. A kiad
vány használhatóságát mutatja, hogy a 
képei máris feltűntek az újságok és 
folyóiratok hasábjain, a kiállítási ter
mek tablóm. 

A szerkesztők a kiadvány anyagát 
38 fejezetbe foglalták össze. Ezen belül 
általában 5—6, a fejezettel összefüggő 
témakört tárgyalnak. Egy-egy témakör 
2 oldalnyi helyet, s 4—10 képet kapott. 
A kötet anyaga az -időrendet követi, s 
ezért az egyes arcvonalak problémáira 
később ismételten visszatérnek. A tá
vol-keleti harcokkal és az afrikai had
műveletekkel pl. 3—3 önálló fejezet, 
foglalkozik. 

Érdekessége az albumnak, hogy kü
lön témakört .kaptak a háborúval össze
függő alábbi problémák is: a hadifo
golykérdés; a fasiszták megszállta te
rületek gazdasági kirablása; a légi- és 

tengeri háború; a partizánmozgalom; a 
Szovjetunió belső helyzete; az ipar 

kérdései; a polgári lakosság szenvedé
sei stb. Kár, hogy a szerzők a koncent
rációs és megsemmisítő táborokba hur
colt milliók szenvedéseiről nem közöl
nek anyagot. 

Mind a fejezetek előtt, mind az egyes 
témaköröket tárgyaló oldalakon rövid, 
az események lényegét összefogó ma
gyarázatot találunk. 

A szöveg rendkívül szakszerű, pon
tos és tömör. Ehhez a műfajhoz, ahol 
a szó alárendelt jelentőségű, talán nem 
is illik más. Hiszen itt a szöveg fel
adata nem is annyira az új ismeretek 
közlése, mint inkább az, hogy rendet 
teremtsen, keretet adjon a képi mon
danivalónak. 
. Mindent összevetve, csak elismerés 

illeti a mű alkotóit, akik egy sor nehéz
séget leküzdve megkísérelték az em
beriség második világháború alatti 
szenvedéseinek bemutatását. Ugyanek
kor tisztelettel adózunk azoknak a ne
ves és névtelen fotóriportereknek éa 
haditudósítóknak, akik életüket koc
káztatva és sokszor fel is áldozva dol
goztak a bombazáporban és a süvítő 
golyók tüzében, hogy hű képet adjanak 
az utókornak a történtekről. Nekik kö
szönhetjük, hogy sikerült átmenteni az 
1939—45-ös évek eseményeinek egy-egy 
jelentős pillanatát. 

Gazsi József 
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