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A nyugati könyvpiacon, az évről év
re megjelenő számos tendenciózus és 
lényegét tekintve szovjetellenes törté
nelmi munka között, találunk a bur
zsoá szerzők tollából értékes műveket 
is, amelyek — osztályszemléletük fenn
tartása mellett — a második világ
háború okainak és tanulságainak tár
gyilagos megközelítésére törekszenek. 
Értékük főleg abban rejlik, hogy gaz
dag tényanyagra támaszkodva fényt 
derítenek a nyugaton, a kritikus, há
ború előtti években . lejátszódott leg
fontosabb eseményekre. Közülük né
hány megjelent az utóbbi években a 
Szovjetunióban és más szocialista or
szágokban is. 

Ezek sorába tartozik Mosley könyve, 
amely a Zrínyi Katonai Kiadó gon
dozásában látott napvilágot és az an
gol kiadás rövidített fordítása. A szer
ző munkáját a nyugati államok poli
tikája szemléltetésének szenteli, ab
ban az időszakban, amikor Németor
szág még Lengyelország megtámadá
sára készült, különös tekintettel a kez
dődő második világháború és a vezető 
imperialista nagyhatalmak politikai 
irányvonala közötti kapcsolatra, köl
csönhatására. Részletesen az 1938— 
39-es évek eseményeivel — az impe
rializmus gyorsan éleződő válságának 
időszakával — foglalkozik, áttekinti a 
nagyhatalmak diplomáciai tevékenysé
gét, főleg annak a kulisszák mögötti, 
rejtett oldalát. 

Mosley „titka" abban rejlik, hogy 
közvetlenül figyelhette meg a diplo
mácia „boszorkánykonyháját" Berlin
ben, de a második világháború kirob-
bantását megelőző számos eseménynek 
is szemtanúja volt, például — mint 
haditudósító — ' Spanyolországban; 
majd Jugoszláviában és Normandiá
ban, a harcok résztvevőjeként. Ezért 
Mosley tényanyaga gazdag, segítségé

vel be tudja mutatni a politikai veze
tők szavai és a tettek közötti ellent
mondásokat. 

Anglia és Franciaország például ga
rantálta a fasiszta agresszió által fe
nyegetett országok (Csehszlovákia és 
Lengyelország) szuverenitását. Akarva-
akaratlanul, a kulisszák mögötti diplo
mácia feltárásával, Mosley rávilágít 
arra, hogy Csehszlovákia és Lengyel
ország kérdésében szinte elmosódott a 
különbség a nyugati szövetségesek és 
a „tengely" államai részéről képviselt 
álláspont között. A nagy játszmában 
ezt a két „gyalogot" eleve Hitlernek 
akarta feláldozni Chamberlain és Da-
ladier, hogy cserében megjavíthassák 
pozícióikat a későbbi szovjetellenes 
akcióban. Ezek a lépések olyan remé
nyeket keltettek Hitlerben és környe
zetében, hogy Anglia, Franciaország és 
az Egyesült Államok nem fogják aka
dályozni a „keleti politika" térnyeré
sét és a Szovjetunióval határos orszá
gok bekebelezését. Ezeket a gondolato
kat alátámasztandó, részletesen foglal
kozik a szégyenletes müncheni tárgya
lásokkal, ahol tulajdonképpen minden 
„tárgyalás" és az érdekeltek részvétele 
nélkül egyeztek meg Csehszlovákiának 
Hitler kezére játszásában, a további 
német keleti előretörés és a Szovjet
unió veszélyeztetésének támogatásá
ban. 

A nyugati országok kormányai cini
kus hidegvérrel szemlélték, hogyan 
lépnek a hitlerista csapatok Csehszlo
vákia területére. A vezető politikai 
személyiségek úgy nyilatkoztak a saj
tóban és . rádióban, hogy nem szabad 
a cseh területekért szembe helyezked
ni Németországgal, mert az egy világ
háború kirobbanásához vezethet, és azt 
— úgymond — szándékukban áll min
den áron elkerülni. Az érvelésüknek 
kedvező lélektani helyzet kialakítása 
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érdekében széles körben terjesztették 
a Harmadik Birodalom „óriási" kato
nai erejéről, hadseregének, de különö
sen légierejének „legyőzhetetlenségé-
ről" szóló propagandaanyagokat. A té
nyek viszont azt igazolják, hogy a né
met fegyveres erők ekkor még nem 
voltak egy nagy háború folytatására 
felkészülve, Németország maga, kime
rítve gazdasági tartalékait az őrült 
fegyverkezési hajszában, nehéz gazda
sági és politikai helyzetben volt. 

A Wehrmacht akkor 35 gyalog-, 5 
páncélos, 4 gépesített, 4 könnyű és 3 
hegyivadász hadosztállyal rendelkezett. 
Velük szemben a csehszlovák hadsereg 
45 jól felszerelt és hazafias lelkesedés
től hevített, erős határ menti erődít
ményekre támaszkodó hadosztálya állt. 
A helyzet mégis úgy nézett ki a néme
tek bevonulásakor, mint amikor „a 
házigazda álmából felriasztva megy a 
csengetésre ajtót nyitni, és útközben 
gombolgatja a nadrágját." A Szudéta-
vidék ellenállás nélkül került a néme
tek kezére. 

A szerző beismeri, hogy egyedül a 
Szovjetunió mutatkozott késznek arra, 
hogy az agresszió áldozatának segítsé
get nyújtson. 1938 nyarán 30 lövész-, 
10 lovashadosztályt, 1 harckocsihadtes
tet, 3 harckocsi- és 12 repülődandárt 
vonultatott fel és helyezett harcké
szültségbe a nyugati határok mentén 
és a mélységben, a Volgáig és az Urá
lig terjedően. A Beneš-kormány azon
ban lemondott a szovjet segítségről 
és a kapituláció mellett döntött. A 
nyugati nagyhatalmak siettek a német 
lépést szankcionálni, mivel ez erősen 
beleillett messzemenő terveikbe. 

A „Drang nach Osten" hitleri poli
tikája támogatásának újabb állomása 
következett — Lengyelország. 1939. 
március 15-én Chamberlain úgy nyi
latkozott, hogy folytatni fogják a meg
békélés politikáját. Garantálták Len
gyelországnak — Franciaországgal kö
zösen —, hogy egy német agresszió 
esetén mindenoldalú segítségben ré
szesítik. Ez azonban csupán a közvé
lemény megtévesztésére szánt politikai 
trükk volt. A szerző adatokkal igazol
ja, hogy a titkos diplomáciai tárgya

lások során Hitler tudomására hozták: 
nem szándékoznak Lengyelország se
gítségére sietni. Tény az is, hogy Len
gyelország kormánya — Csehszlová
kiához hasonlóan — nem óhajtotta 
igénybe venni a Szovjetunió felaján
lott segítségét és moszkvai nagykövete 
útján a kölcsönös segélynyújtási szer
ződés aláírását is visszautasította. így 
a kelet felé vezető út a fasiszta fene
vad számára ismét megnyílt. 

Mosley bírálja a nyugati hatalmak 
lengyel politikáját, mégis, úgy tűnik, 
szolidáris az e kérdéssel kapcsolatos 
szélsőségesen reakciós állásponttal. A 
második világháború okát nem a nyu
gati hatalmak hitszegő politikájában, 
hanem a Lengyelországnak nyújtott 
garanciák meddőségében keresi. Ter
mészetes, hogy a Hitlert kelet felé 
ösztönző politika, melyet hazug papír
garanciákkal álcáztak, nem háríthatta 
el a Lengyelország elleni fasiszta ag
ressziót, nem védhette meg a világot 
egy világháborús tűzvésztől. A szerző 
megjegyzi, hogy a támadás megindí
tásakor a nyugat vezetői befogták fü
lüket, hogy ne hallják a Lengyelor
szágból odáig hallatszó ágyúlövéseket, 
bombarobbanásokat. Hitler pedig kelet 
felé masírozott a kis államok — Ang
lia és Franciaország volt szövetségesei 
— holttestén át. 

A szerző okfejtéséből kitűnik, hogy 
Anglia és Franciaország vezető körei
nek hajlandósága a Szovjetunióval 
való szövetség megkötésére tulajdon
képpen egy megfélemlítési akció volt 
Hitlerrel szemben olyan irányban, 
hogy az, e szövetség veszélyeit érezve, 
hajlandó legyen a nyugati hatalmak
kal megegyezni és a Harmadik Biro
dalom hódítási mohóságát az általuk 
diktált mederbe szorítani. Nem mond
ja ki nyíltan, de a sorok között érez
teti Mosley, hogy az 1938—39-es évek
ben az imperialista hatalmak, az egyre 
erősödő válság szorításában vergődve, 
mindegyik a saját módszerével, de kö
zös nyelvet igyekeztek találni a szov-
jetellenesség bázisán. 

Történelmi tanulság, hogy a szovjet-
ellenesség, mely a nyugati hatalmak 
háború előtti politikájának alapját ké-
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pezte, végül is legtöbbjüket nem csak 
a háború borzalmaiba sodorta, hanem 
nemzeti katasztrófát is okozott. És ép
pen a Szovjetunió — amely ellen egye
sített imperialista agressziót terveztek 
— mentette meg ezeket az országokat 
és népeket a fasiszta iga veszélyétől, 
sőt, esetenként a teljes megsemmisü
léstől.^ Ez a lecke, melyet a történe
lem adott fel, ma is megtartotta ak
tualitását. 

A szerző tág teret szentel könyvé
ben a Nyugat kimagasló politikai sze
mélyiségeinek bemutatására, de elné
zően szól a második világháború ki
robbantásában viselt felelősségük kér
déséről; noha még így is többet mond, 
mint számos más burzsoá történetíró, 
anélkül, hogy a historiográfiájukban 
jóváhagyott keretek közül kilépne. 

Amikor Mosley a nyugati államfér
fiak döntéseit, magatartását taglalja, 
nem a vezető körök osztályérdekeit 
veszi alapul, hanem a pszichoanalízis 
módszerét alkalmazza, mely napjaink
ban a nyugati historiográfiában diva
tos és széles körűen elterjedt, és 
amelyben olyan tényezőknek, mint a 
szimpátia és antipatia, a tudatalatti 
stb. nagy szerepük van. A tények vi
szont azt bizonyítják, hogy Chamber
lain például mániákus konoksággal tö
rekedett a monopolista körök alapvető 
érdekeinek érvényesítésére, többek kö
zött — erről a könyv adatai is tanús
kodnak — arra, hogy megegyezésre 

jusson Hitlerrel és a fasiszta agresz-
sziót a Szovjetunió ellen irányítsa. A 
Mosley által „szürke eminenciásnak" 
nevezett politikus, diplomáciai lépé
seit és a Szovjetunió iránt táplált osz
tálygyűlöletét véve alapul, sokkal in
kább politikai vakságban szenvedő, sőt 
veszélyes személyiségnek tekintendő. 

így tehát a, közkedvelt pszichoana
lízis a vezető politikai személyiségek 
értékelésében arra jó, hogy eltussolja 
a legfontosabbat — tevékenységük tár
sadalmi motiváltságát azon a politikai 
irányvonalon belül, melyre felesküd
tek. 

Hiányolható, bár érthető, hogy Mos
ley könyvében a Szovjetunió politiká
ját csak nagy vonásokban, és inkább 
az 1939 júniusa utáni időszaktól érin
ti, amikor is a nyugati szövetségesek 
szándékosan zsákutcába juttatták a 
moszkvai tárgyalásokat. A szerző el
ismeri a Szovjetunió realitásokon 
nyugvó politikáját, de nem szól azok
ról az óriási erőfeszítésekről, amelye
ket több éven át a kollektív bizton
sági rendszer létrehozásáért és ezzel a 
világháború veszélyének elhárításáért 
tett. 

Mindezen hiányosságok ellenére, kri
tikus szemmel olvasva, Mosley könyve 
hozzásegítheti a történelem iránt érdek
lődő olvasókat az 1938—39-es évek 
riasztó eseményeinek jobb megértésé
hez. 

Nádor Tibor 


