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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ TÖRTÉNETE I—II 

(Vojennoje Izdatyelsztvo Minyisztersztva Obor oni SZSZSZR, 
Moszkva, 1974—1975.) 

Az utóbbi években a Szovjetunióban 
egymás után jelennek meg a második 
világháború történetét minden eddigi
nél részletesebben és komplex módon 
tárgyaló sorozat kötetei. A szovjet tör
ténettudomány e mondhatni legnagyobb 
szabású vállalkozása a Honvédelmi Mi
nisztérium Hadtörténeti Intézete, az 
SZKP KB Marxizmus—Leninizmus In
tézete, a Tudományos Akadémia Egye
temes Történeti Intézete és Szovjetunió 
Története Intézete több éves együtt
működésének kiemelkedő jelentőségű 
eredménye. A sorozat munkálatait, a 
kötetek szerzői kollektíváit A. A. 
Grecsko marsall honvédelmi miniszter 
elnökletével egy főszerkesztő bizottság 
irányította, melynek tagjai jeles kato
nai személyiségek és a szovjet történet
tudomány reprezentánsai. A szerzők 
munkájához több konzultáns nyújtott 
segítséget. 

Felmerülhet a kérdés: mi tette szük
ségessé, hogy az 1960-as években ki
adott hatkötetes „Nagy Honvédő Há
ború története" után ilyen nagy appa
rátussal és részletességgel ismét fel
dolgozzák a témát? Az olvasókban vál
tozatlanul élő érdeklődés mind telje
sebb mérvű kielégítésére irányuló tö
rekvés mellett mindenekelőtt az a kö
rülmény, hogy a burzsoá történetírás 
az idő múltával mind szemérmetleneb
bül hamisítja meg e nagy világégés 
történetét. A hamisítások és ferdítések 
főleg a háborúhoz vezető út, a kiváltó 

okok s bennük az imperialista hatal
mak politikájának szerepe, valamint a 
Szovjetuniónak a fasizmus erői fölött 
aratott győzelemben való részesedése 
kérdésére összpontosulnak. Az utóbbi 
években feltárt új adatok tömege, a 
számos részproblémát önállóan feldol
gozó monográfiák s a nagyszámú me
moár megjelenése ugyanakkor lehetővé 
teszi a történeti valóság bonyolultságá
nak, az összefüggések láncolatának ala
posabb, elmélyültebb ábrázolását, gon
dosabb elemzését, az igazság még sok
oldalúbb bizonyítását és a hamisítások 
cáfolatát. 

Ez az oka annak, hogy a sorozat első 
két kötete az előtörténettel, a háború 
előkészítésének időszakával foglalkozik, 
minden eddiginél nagyobb teret szen
telve a háborúhoz vezető út bemutatá
sának. Az első kötet a Versailles— 
washingtoni imperialista békerendszer 
létrejöttétől Olaszország Etiópia elleni 
agressziójának bekövetkeztéig vizsgálja 
a világban végbement folyamatokat. A 
kötet szerzői a legújabbkori egyetemes 
történet kiváló művelői: G. Klevcov 
Je. F. Nyikityin, Ju. A. Poljakov, . V. 
P. Szeregyin, K. K. Sirinija. Főszerkesz
tő G. A. Gyeborin, a neves hadtörté
nész, helyettese O. F. Szuvenyirov. 

A kötet két részből áll. Az első rész
ben a szerzők öt fejezetre tagolva be
mutatják az első világháborút lezáró 
békerendszer alapvető ellentmondásait, 
a győztes hatalmak és a legyőzött or-

— 376 — 



szagok törekvéseit. Elemző áttekintést 
adnak a német militarizmus újjászüle
téséről, s abban a nyugati demokrá
ciák szerepéről. Feltárják a fasizmus 
keletkezésének folyamatát Európában 
és jellemzik sajátosságait az egyes or
szágokban. Részletesen ábrázolják a ka
pitalista nagyhatalmak „be nem avat-
kozási politikáját", mozgatórugóival és 
következményeivel együttesen; nyomon 
követve az európai és távol-keleti há
borús tűzfészkek kialakulását. A szer
zők vizsgálódása kiterjed a kapitalista 
világ 1919—1935 közötti társadalmi és 
gazdasági viszonyaira, politikájára egy
aránt. Ennélfogva a kötet két vonat
kozásban is figyelemre méltó teljesít
ményt nyújt. Egyrészt átfogó jelle
gével, komplexitásával nyújt gazdagon 
árnyalt képet azokról az országokról, 
amelyek szerepet játszottak a két vi
lágháború közti világesemények alaku
lásában. Másrészt részletességével és 
alaposságával tűnik ki, mert a tárgyalt 
államok valamennyiének szinte teljes 
belső életéről és külkapcsolatai alaku
lásáról, ezek összefüggéseiről és kölcsö
nös hatásáról ad bőségesen dokumentált 
és meggyőzően elemzett, értékelő fel
dolgozást. 

A kötet második része a Szovjetunió 
és az emberiség haladó erőinek harcát 
tárgyalja a béke fenntartásáért, a kol
lektív biztonság megteremtéséért és a 
második világháború megakadályozá
sáért. A szerzők különös gondot fordí
tanak a Szovjetunió két világháború 
közti fejlődésének bemutatására. Három 
fejezetben ismertetik, milyen gigászi 
munkát végzett a szovjethatalom a 
szocializmus anyagi-technikai bázisának 
megteremtése, a szovjet nép szociális, 
politikai és ideológiai felkészítése, va
lamint a szovjet állam honvédelmi ké
pességének magas színvonalra emelése 
érdekében, s külpolitikai tevékenysé
ge hogyan irányult a béke fenntartásá
ra és megőrzésére. Jól érzékeltetik azt 
a folyamatot, melynek során a gazda
sági építőmunkában elért eredmények
kel párhuzamosan kialakult a soknem
zetiségű szovjet állam erkölcsi-politikai 
egysége, a szocialista hazahoz fűződő 

új viszony, amely a későbbiekben a fa
sizmus fölötti győzelem egyik fő for
rása lett. Mint új típusú hadsereget 
mutatják be a szovjet állam fegyveres 
erőit; adatokkal gazdagon dokumen
tálják az egyes fegyvernemeknél vég
rehajtott technikai rekonstrukció ered
ményeit; konkrét képet adnak a had
sereg erejéről, felkészültségének mér
tékéről. Részletesen elemzik a Szovjet
unió külpolitikáját, a béke fenntartása 
érdekében tett erőfeszítéseit, s ezek 
fogadtatását az érintett országok kor
mányai részéről. Külön fejezetben fog
lalkoznak a nemzetközi békemozgalom 
kialakulásával, a világ különböző pont
jain létrejött háborúellenes, humani
tárius szervezetek kezdeti tevékenysé
gével, első akcióival, azok eredményé
vel és hatásával. 

A második kötet, három részre ta
golva, 10 fejezetben — 1935-től a né
met—lengyel háború előestéjéig — kö
veti nyomon a világban végbement fo
lyamatokat, és mutatja be a világhá
borúba torkolló út újabb állomásait. 
Az első rész a fasiszta államok nyílt 
fegyveres agresszióinak kezdetétől a 
müncheni egyezmény megkötéséig, il
letve az angol- és francia—szovjet tár
gyalások kudarcának bekövetkeztéig 
tárgyalja az imperialista hatalmak po
litikai, diplomáciai tevékenységét, va-
valamint a megtámadott népek harcát 
függetlenségük, forradalmi vívmányaik 
védelmében. Számos új adat a korábbi
nál erőteljesebben világítja meg, ho
gyan engedtek mind nagyobb teret a 
nyugati demokráciák a fasiszta Olasz
ország, Németország és Japán területi 
hódításokra irányuló törekvéseinek. 
Gazdagon dokumentált alfejezetek fog
lalkoznak Etiópiának az olasz gyarma
tosítókkal szembeni ellenállásával, a 
Spanyol Köztársaság nemzeti forradal
mi háborújával, és a kínai nép harcá
val a japán hódítók ellen. Ezekben az 
alfejezetekben részletes adatok ' alapján 
pontos képet kap az olvasó annak az 
erkölcsi, politikai, anyagi és katonai 
segítségnek a mértékéről is, melyben 
a Szovjetunió részesítette az agresszió 
és intervenció áldozatául esett népek 
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szabadságküzdelmét. Különösen érde
kes annak a részleteiben eddig kevéssé 
ismert támogatásnak a tárgyalása, me
lyet a Komintern nyújtott a kínai kom
munista pártnak, illetve melyet a kínai 
nép kapott a Szovjetuniótól a japán 
agresszió elleni harcához. Figyelem
reméltó új tények és szempontok gaz
dagítják a müncheni egyezmény előz
ményeivel, körülményeivel, létrejötté
vel, és a Szovjetuniónak Csehszlovákia 
megvédésére irányuló törekvéseivel fog
lalkozó fejezetet is. Ezek az újabb té
nyek a burzsoá történelemhamisítókkal 
szemben még meggyőzőbben dokumen
tálják, hogy a müncheni alku nem 
egyik vagy másik politikus tévedésé
nek, melléfogásának tudható be, hanem 
egy teljesen tudatosan és tervszerűen 
folytatott politikának szükségszerű kö
vetkezménye volt, melyet az imperialis
ta béke minden áron való megőrzésére 
irányuló törekvés, és a fasiszta agresz-
szió Szovjetunió felé terelésének szán
déka vezérelt. Ez utóbbi megállapítás 
kap hangsúlyt az angol—francia— 
szovjet tárgyalások menetének részletes 
ismertetésében is. 

A kötet második része a háború ve
szélyének elhárítását célzó erőfeszíté
sekről ad részletes képet. Bemutatva a 
Szovjetunió mindenre kiterjedő feliké
szülését az imperialista agresszió mél
tó fogadására, a szerzők a többi kö
zött eddig ismeretlen adatok alapján 
tárgyalják az imperialista hírszerző 
szervek szovjetellenes tevékenységét, s 
annak leleplezését, meghiúsítását. Reá
lisan ábrázolják a szovjet gazdaság, a 
szocialista honvédelem anyagi-technikai 
alapjának állapotát, elemzik a hadmű
vészeti elveket és a fegyveres erők 
megszilárdítása érdekében végzett 
munkát. Külön fejezetben foglalkoz
nak a világ haladó erőinek fasizmus-
és háborúellenes küzdelmével. Meggyő
ző adatok sokaságával bizonyítják, hogy 
ebben a küzdelemben mindenütt a 
kommunista pártok mutattak követen
dő példát. Jól érzékeltetik a békemoz
galom méreteit, a háborúellenes harc 
formáit és módszereit, s rámutatnak a 

hatékonyságát gátló körülményekre, té
nyezőkre is. 

A kötet harmadik része a két tőkés 
csoportosulás országainak belső hely
zetét, katonai doktrínáit, haderőinek 
állapotát, hadászati elgondolásait és 
terveit ismerteti. A szerzők behatóan 
elemzik azt a folyamatot, melyben ki-
békíthetetlenné váltak a kapitalista 
hatalmak egymás közti ellentétei. 
Plasztikusan ábrázolják az érintett or
szágok defetista erőinek tevékenységét, 
amely akcióképtelenné tette ezeket az 
országokat az érlelődő háborús ve
széllyel szemben. Különösen tanulsá
gos ebben az összefüggésben a kato
nai erőviszonyok ábrázolása, amelyből 
világosan kiderül, hogy a nyugati de
mokráciák elegendő erővel rendelkez
tek a fasiszta agresszorok megfékezésé
re. 

A második világháború történetét 
tárgyaló sorozat első és második kö
tetének mondanivalója teljesen egyér
telműen bizonyítja, hogy a burzsoá 
történetírás állításaival ellentétben a 
kapitalista világ háborúba sodródásá
nak folyamata nem ösztönszerűen ment 
végbe. Ezt a folyamatot tudatosan szer
vezték és irányították a német, olasz és 
japán uralkodó körök, imperialista ver
senytársaik tevékeny részvételével. A 
háború keletkezésének egyetlen oka a 
nemzetközi imperializmus. A második 
világháború a tőkés rendszeren be
lül érett meg, a rendszer lényegéből 
fakadó kibékíthetetlen ellentmondások 
egyenes következményeként. Ezek az el
lentmondások vezettek a két tőkés cso
port kialakulásához, melyek egyike 
hasztalan próbálkozott azzal, hogy az 
ellentmondásokat a Szovjetunió rovásá
ra oldja meg. Természetesen a két cso
portosulást nem egyformán terheli a 
felelősség a háború kirobbantásáért. A 
legfőbb felelősség a fasiszta hatalmak
ra hárul, melyek vezetői kezdettől há
borúra készültek, fegyveres erővel kí
vánták világuralmi terveiket valóra 
váltani. De osztozniuk kell a felelősség
ben a nyugati demokratikus hatalmak
nak is, amelyek az imperialista béke 
megőrzésének reményében az agresz-
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szórok „megbékéltetésére" törekedtek, s 
a „be nem avatkozás" elvét követve 
ténylegesen elősegítették a Spanyol 
Köztársaság megfojtását, eltűrték a 
semleges Ausztria bekebelezését, meg
engedték Csehszlovákia önállóságának 
és függetlenségének megszüntetését. 

A háborúhoz vezető út vizsgálata azt 
is bebizonyítja, hogy a nyugati demok
ratikus államok tétlensége — vagy te
hetetlensége — az agresszorok tevé
kenységével szemben nem katonai és 
gazdasági erőik elégtelenségével magya
rázható, amelyre a burzsoá politikusok, 
katonai vezetők és történészek is oly 
gyakran hivatkoznak. Az adatokból vi
lágosan kiderül, hogy a demokratikus 
hatalmak egyesített lehetőségei, ame
lyek megakadályozhatták volna a há
borút, lényegesen felülmúlták az ag
resszor országok erőit. A tétlenség és 
tehetetlenség magyarázata az angol és 
francia uralkodó körök rideg osztály
önzésében és elvakult szovjetellenes
ségében, a szovjetellenes imperialista 
egységfront létrehozására irányuló tö
rekvésében található meg. Az ettől ve
zérelt politika önmagukra is káros 
volt, s mérhetetlen szenvedésnek tette 
ki országaikat. A fasizmus képében je
lentkező halálos veszélynek teljes félel
metességében kellett feltárulnia ahhoz, 
hogy ezen országok vezetői megértsék 
a Szovjetunióval való összefogás törté
nelmi szükségszerűségét. 

A Szovjetunió kezdettől következe
tesen fellépett az agresszorok megfé
kezése érdekében, küzdött a kollektív 
biztonság politikájának megvalósulá
sáért, kész volt segíteni a fenyegetett 
országokat, támogatta az agresszió és 
intervenció sújtotta népek igazságos 
harcát, de az imperialista hatalmaik bű
nös politikája miatt egyedül nem tudta 
megakadályozni a háború kirobbantá-
sát. Ezért erejét arra kellett koncent
rálnia, hogy megakadályozza az impe
rialista egységfront kialakítását. A 
konkrét történelmi feltételek és a nem

zetközi politikai küzdőtéren kialakult 
erőviszonyok mellett a békemozgalom 
lehetőségei sem terjedtek odáig, hogy 
lefogják a háborús gyújtogatok kezét. 
A béke erői igen hatalmasak voltak, és 
a Komintern történelmi jelentőségű 
VII. kongresszusának útmutatásai he
lyes programot, jó harci módszereket 
jelöltek meg a háború veszélyének el
hárításáért küzdők tábora számára. De 
a mozgalom hatékonyságát korlátozta a 
jobboldali szociáldemokrata vezetők
nek a nemzetközi munkásmozgalmat 
megosztó politikája és a burzsoá kor
mányok rövidlátása. A háborúellenes 
mozgalom még ilyen körülmények kö
zött is fékező erőt képviselt és tevé
kenysége nagyban hozzájárult, hogy 
kedvezővé váltak a feltételek a fa
siszta támadók ellen harcolni kész né
peknek a Szovjetunióval való össze
fogására. 

A két kötet mondanivalójának e rö
vid összefoglalása is bizonyítja, hogy 
a második világháború történetéről 
olyan sorozat készül el a Szovjetunió
ban, amely hűen tükrözi a legújabb 
kutatási eredményeket s jól betölti sze
repét a két világrendszer közötti ideo
lógiai harcban. Hatalmas forrásbázis, új 
adatok tömege, sokoldalú bizonyítás, 
gondos elemzések, új megközelítések, 
meggyőző okfejtések és magas tudo
mányos színvonal jellemzi a sorozat 
köteteit. Ezek teszik alkalmassá arra, 
hogy időt állóan kielégítse a téma iránt 
behatóbban érdeklődő olvasók, de a 
kutatók igényeit is. 

A Zrínyi Katonai Kiadó örvendetes 
gyorsasággal reagált a sorozat elké
szülésére. Már az idén elkezdi a soro
zat megjelentetését. 1976-ban az I. és 
II. kötet hagyja el a nyomdát. Ezt kö
vetően évente 2—3 kötet fog megjelen
ni, így 1980-ban a 12 kötetes sorozat 
a magyar olvasók rendelkezésére áll. 

Tóth Sándor 
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