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P. P. Szevosztyjanov: 

Nagy megpróbáltatások előtt 

A kötet az 1939 és 1941 nyara közt 
eltelt két év diplomáciai eseménytör
ténetét dolgozza fel a szovjet külpoli
tikai törekvések középpontba állításá
val. A szerző rendkívül gazdag forrás
és irodalomanyag alapján dolgozik. 
Forrásai között szerepel angol és más 
nyugati archívumok, a szovjet külügy
minisztérium iratanyaga. 

Ezenkívül e témában a lehető leg
teljesebb könyvészeti anyag szerepel 
orosz, angol és olasz nyelven. 
Több, úgynevezett kényes kérdés tar
kítja a Nagy Honvédő Háborút meg
előző diplomáciai csatározások törté
nelmét. A viták e téma körül máig 
élnek, fel-fellángolnak. Foglalkozik pl. 
a könyv a szovjet-német megnemtá
madási egyezmény általában szűksza

vúan kezelt problémakörével, a szov
jet-finn háborúval, a szovjet-lengyel 
határkiigazítással, a nyugati titkos 
diplomácia mesterkedéseivel stb. 

„Nehéz, nagyon nehéz idők jártak 
akkor. Egyre messzebb tűnnek tőlünk, 
ám mindaz, ami azokban az években 
történt, nem vált holt történelemmé" 
- írja a szerző könyvében. Tanulságai 
máig hatóak. 

Harmath Ádám: 

Védelem erdős-hegyes körzetekben 

Az erdős-hegyes körzetekben végre
hajtott valamennyi harctevékenység 
formáját, módját, valamint méreteit 
tekintve a sík, illetve a dombvidéken 
végzett hasonló tevékenységekhez vi
szonyítva jelentős eltéréseket mutat, és 
ez a megállapítás a védőharcra is ér
vényes. 

A munka kiindulópontja, hogy az 
erdős-hegyes terepen vívott támadó
harc során, kikényszerített helyzetben 
védelem megszervezésére és védőharc 
megvívására is sor kerülhet. Ebből 

eredően szükség van arra, hogy nép
hadseregünk tisztjei és katonái olyan 
ismeretek, képességek és készségek 
birtokában legyenek, amelyek képessé 
teszik őket, hogy a terepviszonyok, az 
éghajlati és időjárási tényezők okozta 
különleges körülmények között is 
eredményesen harcoljanak. Ez a 
könyv alapgondolata és egyben célki
tűzése. 

1. N. Zemszkov: 

A második front diplomáciai története 

E történelmi feldolgozást, amely 
gazdag irodalomra és levéltári anyag
ra épül, a normandiai partraszállás 
40. évfordulójának évében jelentetjük 
meg magyar nyelven, emlékeztetve a 
második világháború e sorsdöntő ese
ményére. 
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Az európai második front problé
mája körül heves diplomáciai küzde
lem folyt a Szovjetunió és szövetsé
gesei között. ,,Következetes és fol} .1-

matos harc volt ez, politikai realizmus, 
kitartás és rugalmasság jellemezte." 
!gy történt, hogy 1943 végén, amikor 
nagyrészt a szovjet fegyveres erök győ
zelmei révén véglegessé vált a háború
ban a döntő fordulat, ,,Teheránban 
Roosevelt és Churchill ünnepélyesen ki
jelentette Sztálin előtt, hogy az annyi
szor megígért és annyiszor elhalasztott 
nyugateurópai második frontot legké
söbb 1944. május l-ig megnyitják." 
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Mégis csak 1944. június 6-án O óra 30 
perckor szállnak le Normandiában az 
első brit és amerikai ejtőernyősök. 

A szerzőnek az a törekvése, hogy 
„objektív képet alakítson ki azokról a 
tárgyalásokról és diplomáciai kontaktu
sokról, amelyek 1941 és 1944 között a 
szovjet, az angol és az amerikai kor
mány között a második front megnyitá
sa kérdésében lezajlottak." A könyv 
írója az antifasiszta koalíció belső 
ellentmondásait elemzi a diplomáciai 
tárgyalások tükrében. Végső soron .1 

nézeteltéréseknél erősebbnek bizonyult 
Az együttmüködési készség. 
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