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G. K. Zsukov könyvének híre messze 
megelőzte a hazai kiadását. A magyar 
olvasók érdelodését csak fokozta, hogy 
a memoár legérdekesebbnek ítélt ré
szeit a Népszabadság és a Néphadsereg 
c. lapok több folytatásban közölték. 

Érthető tehát, hogy a teljes anyag 
megjelenése elé mind a történelmi kér
désekkel hivatásszerűen foglalkozók, 

mind olvasók nagy várakozással tekin
tettek. 

G. K. Zsukov könyve nem egyszerűen 
visszaemlékezés egy eseményekben és 
eredményegben gazdag életútra, hanem 
— ha úgy tetszik — történelemkönyv 
olyan szerző tollából, aki maga is aktív 
résztvevője, sőt formálója is volt a 
Szovjetunió fél évszázados történetének. 

Talán nem túlzás arról beszélni, hogy 
Zsukov marsall életútja szimbolizálja 
is azt a sokak számára hihetetlennek 
tűnő fejlődést, amit a világ első mun
kás-paraszt hatalma az elmúlt ötven év 
alatt megtett. Georgij Konsztantyinovics 
a nagyon is hétköznapi gondokkal küz-
ködő vidéki cipészmester gyermekéből 
lett a világ sorsát, fejlődését meghatá
rozó szovjetállam egyik legkiemelke
dőbb katonai egyénisége. 

Persze, ez az út nem volt mentes a 
küzdelmektől, a nehézségektől, mint 
ahogy magának a szovjet államnak a 
létrejötte, fejlődése és megtartása is 
forradalmat, küzdelmet és végső erő
feszítést követelt a szovjet emberek 
százmilliós tömegeitől. 

A memoár első fejezetei a cári 
Oroszország viszonyai közé vezetnek el 
benünket, s nagyon szépen egészítik 
ki azt a képet, amit ezekről a viszo
nyokról már eddig is tudtunk. A cári 
Oroszország falusi életének és a város 
kapitalista fejlődésének mozaikkockái, 
amelyeket a szerző saját családjának 
és önmaga életének bemutatásával il
lusztrál, rendkívül megkapóak. 

A fenti időszak leírását is az ősainte-
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ség jellemzi. A szerző nem tetszeleg a 
forradalmár köntösében akkor, amikor 
bár már látja a kapitalizmus nagy tár
sadalmi igazságtalanságát, azonban még 
nem ismeri annak gyökereit, s megvál
toztatásának módjait. Az első világhá
borúban is még különösebb ellenszenv 
nélkül vesz részt, s a nagy október ol
dalára is inkább az érzelem, mint az 
öntudat állítja. 

A forradalom nagy kohója az, amely 
öntudatos emberré formálja Zsukovot 
— s párttaggá érése egyben egy életre 
való elkötelezettség is a dolgozó nép 
ügye iránt. 

Azzal, amit Zsukov marsall a két vi
lágháború közötti évekről elmond, egy
ben a szovjethatalom fejlődésének, s 
benne a Vörös Hadsereg megerősödé
sének, a szovjet hadtudomány megszü
letésének történetét is adja. Személyes 
élményeinek leírása ebben az időszak
ban még csak annyit fordít, amennyi a 
munka memoár jellegének megtartásá
hoz nélkülözhetetlen. Bár a Vörös 
Hadsereg Hanhin-Gol-i győzelmeiben 
már jelentős szerepet játszik — hiszen 
az itteni szovjet erők parancsnoka —, 
mégis írásából a katonatömegek hősies
sége az, ami a memoár lapjairól a sze
münkbe tűnik. 

Csak sajnálni lehet, hogy a fenti idő
szak eseményeiről írva Georgij Konsz-
tantyinovics nem beszél arról, hogy ő 
mint aktív, s ebben az időben már 
magas beosztásban szolgálatot teljesítő 
katona, miként látta a személyi kul
tusznak azt a káros következményeit, 
amelyek ekkor a Vörös Hadsereg pa
rancsnoki karát sújtották. Ez azért is 
meglepő, mert könyvének első fejeze
teire emlékezve több személyes isme
rőse, parancsnoka is áldozatul esett a 
törvénysértéseknek. Félreértés ne es
sék, nem e szomorú ügyben való cél
nélküli vájkálást hiányolom, hanem 
legalább is a következtetések levonását. 

A memoár a legnagyobb teret a szov
jet nép Nagy Honvédő Háborúja ese
ményeinek szenteli. Űgy vélem, keve
sen vannak azok, akik autentikusabbaik 
lennének e heroikus időszak történeté
nek bemutatására. Hiszen Zsukov mar
sall a háboirú kezdetén mint a Vörös 
Hadsereg vezérkari főnöke, majd a há
ború folyamán végig mint a legfelsőbb 
főparancsnok helyettese, több front te
vékenységének koordinálója és front
parancsnok vett részt a német fasiszta 
csapatoik villámháború s terveinek szét

zúzásában, a szovjet föld fölszabadítá
sában és a fasiszta Németoirszág had
seregének megsemmisítésében. 

Űgy vélem azonban, hogy a műnek 
éppen ez a része elüt a memoár jelleg
től, a szükségesnél jobban történelem
írássá szélesedik. A szerző törekvése 
érthető: ezzel a Nagy Honvédő háború 
néhány eseményének értékelésében 
akarja véleményét elmondani, de ehhez 
a hadjáratok, hadműveletek dinamiká
jának ilyen mennyiségű leírására nem 
lett volna szükség. 

Feltétlenül érdekesek a vázolt idő
szak leírásában az egyes magas beosz
tású állami, párt- és katonai vezetők 
portréjának megrajzolása, annak a bá
mulatra és feltétlenül tiszteletre méltó 
erőfeszítésnek a megmutatása, amit 
ezek a vezetők a szovjet haza, az egész 
haladó emberiség megmentése érdeké
ben kifejtettek. 

A Nagy Honvédő Háború eseményei
nek leírása között a berlini hadműve
letre való visszaemlékezés talán a leg
színesebb. Ez azzal magyarázható, hogy 
e hadművelet megtervezésében, előké
szítésében és végrehajtásában Georgij 
Konsztantyinovics .mint frontparancs
nok aktívabban vett részt, mint más 
hadműveletekében, s ennek eredménye
ként személyes élményei is maradan
dóbbak voltak. 

Nagyon sok élménnyel telített és sok 
gondolatot felvető része a memoárnak 
a fasiszta Németország feltétel nélküli 
kapitulációja utáni időszakról szóló fe
jezet. A visszaemlékezésből kitűnik, 
hogy Zsukov marsall nemcsak az arc
vonalakon volt méltó ellenfele az el
lenségnek, hanem a harcok befejezése 
után a diplomácia bonyolult útvesztő
jében is nagyszerűen el tudott igazodni, 
és méltó módon képviselte itt is a 
szovjet haza, a fasiszta iga alól felsza
badult európai népek érdekeit. 

Szokványosnak tűnő befejezése talán 
e rövid ismeretetőnek az a néhány 
szó, hogy jó volt elolvasni Zsukov 
marsall vissizaemlékezéseit. Jó volt. 
mert soraiból nem az öncélúság hival
kodik, hanem az a törekvés, hogy egy 
valóban gazdag élet tapasztalatait adja 
át az utókornak. Példaképet állítson, 
de nem a maga személyében, hanem 
annak a több millió szovjet ember 
cselekedetében, harcában, akik az em
beriség eddigi történetében valóban a 
legtöbbet tettek e társadalom ügyéért. 

Mues Sándor 
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