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Az 1939—1945. évi második világháború keletkezésének és jellegé
nek kérdése az egyik legfontosabb metodológiai problémája e háború 
történetének. A háború jellegének megítélésétől függ sok olyan kérdés
nek a megválaszolása, amely a kutató elé tornyosul: melyek voltak az 
1939-es világkonfliktus létrejöttének okai és melyek voltak hajtóerői, 
mely társadalmi erők viselik a felelősséget a háborúért, milyen politikai 
és katonai célok hajtották a háborút vezető pártokat, milyen volt a nép
tömegek igazi szerepe a háborúban, melyek voltak a háború tényleges 
eredményei és világtörténelmi jelentőségű következményei stb. 

Nincs a jelenkori társadalomtudományokban még egy másik ilyen 
probléma, amelyben ennyire nyíltan és élesen állanának szemben egy
mással a koncepciók —-a haladó, a marxista—leninista, amely az emberi 
társadalom objektív fejlődéstörvényeinek beható vizsgálatára támasz
kodik, és a reakciós, idealista koncepciók, amelyek szubjektív és tudo
mánytalan történelemszemléletet tükröznek. Az elmúlt háború keletke
zésének és jellegének problémája akut politikai kérdés. Ez az oka, hogy 
a harc a polgári és marxista—leninista történetírás között nemcsak hogy 
ma sem szűnik, húsz évvel a második világháború kezdete után, hanem 
mind elkeseredettebbé és kérlelhetetlenebbé válik. 

Amikor mi a háború keletkezéséről beszélünk, akkor a mélyebb tár
sadalomgazdasági gyökereit és okait tartjuk szem előtt. A háború jelle
gén mi a háború politikai jellegét értjük, azaz osztálycéljait és azt az 
alapvető sajátosságát, hogy vajon az igazságos nemzeti felszabadító há
ború, vagy igazságtalan, agresszív, hódító háború volt-e. 

A mi feladatunk az, hogy a marxista—leninista módszertan alapján 
felfedjük a második világháborúhoz vezető valódi okokat, tudományo
san értékeljük politikai jellegét minden hadviselő államcsoportosulás 
szempontjából, kimutassuk a háború jellegének megváltozását, amely 

* A ber l in i tör ténész konferenc ián elhangzott e lőadás szövege. (1959. dec. 15-^-20.): 
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néhány országot illetően a háború folyamán beállott, és helyesen tagol
juk a háborút egyes szakaszokra és periódusokra, mivel csak így lehetsé
ges a háborúnak valóban tudományos feltárása és fordulópontjainak 
megállapítása. 

V. I. Lenin többször rámutatott, hogy a háború a politika folytatása 
más (mégpedig erőszakos) eszközökkel. Ezt írta: „És ugyanez volt Marx 
és Engels álláspontja is, akik minden háborút az adott, érdekelt hatal
mak — és e hatalmakon belül a különböző osztályok — adott időben 
követett politikájának folytatásaként fogtak fel."1 

A második világháború azon imperialista hatalmak politikájának 
közvetlen folytatásaként keletkezett, amelyek azt kirobbantották. 

A burzsoá történetírás nemcsak hogy nem ebből a tételből indul ki, 
hanem még konokul figyelmen kívül is hagyja azt. Az imperialista or
szágok uralkodó körei és az akaratukat alázatosan kiszolgáló publicisz
tika már a háború éveiben is, de még inkább a második világháború 
után nem csekély erőfeszítéseket tettek, hogy a háború keletkezésének 
valódi okai titokban maradjanak. Ezt a tényt néhány burzsoá történész 
kénytelen volt elismerni. Az amerikai Barnes pl. ezt írja: „Sohasem vo
nultattak még fel a középkor óta olyan szervezett és hatalmas erőket, 
mint manapság, abból a célból, hogy az amerikai népet megfosszák attól 
a lehetőségtől, hogy a második világháborúért való felelősség tényeit 
megismerje."2 A burzsoá propaganda és történetírás mindenekelőtt azon 
fáradozott, hogy az imperialista rendszer felelősségét az általa felidézett 
háborúért letagadja. 

A második világháború irodalmának bősége — amellyel elárasztják 
az USA, Anglia, Franciaország és Nyugat-Németország könyvpiacait — 
és sokoldalúsága mellett csaknem teljesen hiányoznak az olyan átfogó, 
általánosító kutatómunkák, amelyekben csak egyetlen komolyabb kísér
let is történnék a második világháború keletkezése és jellege problémá
jának kitűzésére és megoldására. Azon ritka esetekben pedig, amelyek
ben a világkonfliktus keletkezése mégis szóba kerül, az a nagyhatalmak 
közt, közvetlen a háború előtt fennálló politikai és gazdasági ellentétek 
komoly elemzése nélkül történik. 

Nem véletlen, hogy az ezzel a háborúval foglalkozó számos amerikai 
munka közül csak egyet tudunk megemlíteni, amelyik, úgy látszik, köz
vetlen a bennünket érdeklő kérdésre válaszol. Ez a könyv Haines és 
Hoffmann: „A második világháború keletkezése és jellege" című mun
kája. Noha a szerzők terjedelmes munkájuknak egy ilyen elkötelező cí
met adnak, mégis egyenesen annak a leszögezésével kezdik, hogy lehe
tetlenség a címben felvetett problémát megválaszolni. „Bárki számára, 
aki a történelmet — elsősorban azokat az anyagi és szellemi értékeket, 
amelyek az államoknak, a társadalomnak és a civilizációnak az életét 
jelentik — tüzetesen kutatta, lehetetlenség egykönnyen határozott vá-

1 W. I. Lenin: Über Krieg, Armee und Militärwissenschaft. I. kötet, Berlin, 1958. 
2 H. E. Barnes, Revisionism and Historical Blackout. In: „Perpetual. War for 

Perpetual Peace", Caldwell, 1953. 
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laszt adnia e háború okainak kérdésére" — írták Haines és Hoffmann 
könyvükhöz írt bevezetőjükben.3 Egyszersmind rámutattak arra, hogy 
„a háború kitörése okainak megfejtését aligha lehetséges megtalálni 
csupán a diplomáciai történetben. Ezeket az okokat a világ egész poli
tikai, gazdasági és kulturális életében kell keresni."4 És meglehetősen 
közel jutnak a szerzők az igazsághoz, amikor kijelentik, hogy „ez a há
ború nem csupán államok összeütközése abból a célból, hogy új határo
kat húzzanak, hogy ellenőrzést gyakoroljanak a kereskedelmi utakon, 
hogy területeket foglaljanak el, vagy hogy egy dinasztikus rendszert tá
masszanak fel. Gazdasági és társadalmi tekintetben ez a háború harc a 
világ legfontosabb iparvidékeinek, természeti kincseinek és mezőgazda
sági javainak ellenőrzési jogáért, harc a világuralomért."5 

Ezzel azonban el j s mondtak mindent. További következtetéseket a 
mondottakból nem vonnak le a szerzők. Haines és Hoffmann társada
lomgazdasági analízis elvégzése helyett homályos latolgatásba bocsátkoz
nak arról, hogy a „nemzetek lelki beállítottságának" milyen a hatása a 
háborúra s ehhez hasonló idealista frazeológiával élnek. Sőt, hogy többet 
ne mondjunk, gyakorlatilag igazolják a fasiszta agressziót, amikor ezt 
írják: „A nácik előtt egy új Európa képe és az Afrikával való kapcsola
taik rendezése lebegett; Olaszország egy hatalmas afrikai birodalom ki
építésére és a Földközi-tenger térségében egy új politikai és gazdasági 
rendszer proklamálására sóvárgott; Japán egy »új rendről« és »egy nagy 
kelet-ázsiai virágzó szféráról« tervezgetett — mindezek nem jelentenek 
többet végeredményben tisztán nemzeti törekvéseknél és a politikai dik
tátorok agresszív szándékainál. Abból az égető szükségszerűségből in
dulnak ki, hogy a politikai viszonyokat összhangba hozzák a világgazda
ság adott valóságos helyzetével."6 

Ez azonban már aligha más, mint az „élettérről" vallott fasiszta el
mélet nyílt elismerése.7 

Ha már az ilyen speciális kutatások is a tudományosság mellőzésé
vel, történelmileg megalapozatlanul magyarázzák a második világháború 
okait és jellegét, természetesen ennél még nehezebb, hogy a háború tör
ténetével foglalkozó általános művekben e problémákhoz tényeket talál
junk. Az ilyenfajta munkákban a háború keletkezésének problémáját 
rendszerint a nemzetközi viszonyok vizsgálatára, vagy helyesebben azok 
diplomáciai vonatkozásaira korlátozzák. Emellett a háborút megelőző 
politikai helyzetképet eltorzítva ismertetik. 

A legújabb kor nemzetközi viszonyaival foglalkozó egyik legismer
tebb mű az egykori amerikai moszkvai követnek, George Kennan-nek 
„Az amerikai diplomácia 1900-tól 1950-ig" c. könyve. Kennan azonban 
gondosan kikerüli a háború társadalomgazdasági okait. Hangsúlyozza, 
hogy a XX. század mindkét világháborújának célja csupán „Németor-

3 „The Origins and Blackground of the Second World War", by Haines and 
Hoffmann, New York, 1947. 

'' U. o. 
5 U. o. 
« U. o. 
7 A német hódító politikát több reakciós francia történész munkája jogosnak 

tartja. Pl. P. Laufe, Histoire d l'Allemagne, Paris, Flammarion, 1950. 

11 



szag átalakítása: életformájának helyesbítése, a németek átnevelése" 
volt.8 Helyesen állapítja meg az első világháború következményei és a 
második világháború közötti összefüggést, azután mégis az „előre elren
deltség" tételét fejtegeti és ilyen következtetésre jut: „ . . . a második vi
lágháborúnak be kellett következnie, mert ez az elsőnek elkerülhetetlen 
következménye volt. Azután gondolkozni kezd az ember az első világ
háború keletkezésén, abban a reményben, hogy megtalálja korunk inga
tagságának okait. S innen már csak egy lépés, hogy a húszas és harmin
cas évek nyugati államférfiait felmentsük a második világháborúért 
való minden felelősség alól, s csupán úgy tekintsük őket, mint cselekvő 
személyeit egy nagy tragédiának, amelyen változtatni nem tudtak."0 A 
„nyugati államférfiak" tehát „ártatlanok" a háború keletkezésében. De 
vajon akkor ki a felelős? A burzsoá történetírás erre a kérdésre külön
féleképpen válaszol. Egyes történészek mindent pusztán a fasiszta Né
metország agresszív politikájával és Hitler egyéniségével magyaráznak, 
mások a Szovjetunióra próbálják hárítani a felelősséget. 

Az első álláspontra G. Ritter nyugatnémet történész szolgáltat pél
dát, ö a háború keletkezéséért minden felelősséget egyedül Hitlerre pró
bál hárítani. Patetikusan így kiált fel: „Hát nem áll meg a józan ész, 
hogy egy ember bele tudta hajtani Európát ebbe a szörnyű barbárságba, 
amelyet átéltünk s hogy kénye-kedvéből olyan tüzet gyújtott, amely a 
szó szoros értelmében belekapott az egész világba és hogy mindebben 
senki sem tudta őt megakadályozni?"10 

Azonos álláspontra helyezkedik lényegében a második világhábo
rúról készült hivatalos angol történelmi munka, az öt kötetes „A nagy 
stratégia" című könyv is. A második kötet szerzője, J. Butler nem fá
rasztja magát a társadalomgazdasági és a politikai okoknak a háború 
keletkezése szempontjából történő elemzésével, megelégszik a következő 
kategorikus megállapítással: „A háborúba való beavatkozásunk okai és 
céljai világosak. Az ok náci Németország agressziója volt más népek füg
getlensége és szabadsága ellen, amely agresszió egyes esetekben már 
meg is valósult, másutt pedig nyíltan fenyegetett. A cél pedig az agresz-
szió elhárítása és Németországban azoknak az erőknek a kiirtása volt, 
amelyek felelősek érte."11 Ezekkel a magyarázatokkal csupán az angol 
államférfiak hivatalos nyilatkozatait ismétli meg oly módon — akiknek 
távolról sem volt céljuk az igazság felderítése —, amint azt Churchill 
az 1939. szeptember 3-i alsóházi kijelentéseiben tette: „Mi azért harco
lunk, hogy a náci zsarnokság pestisétől megmentsük az egész világot és 
megvédjük azt, ami minden ember előtt a legszentebb."12 

A francia burzsoá történészek, mint például Bourgin, Chassin és 
mások, a háborús okok kutatásánál szintén megelégednek a fasiszta Né-

8 „Amer ican Dip lomacy" , b y G. Kennan , London, 1953. . 
9 U. o. 
10 G. Rit ter , Geschichte als Bi ldungsmacht , S tu t tgar t , 1947. 
11 „ G r a n d S t r a t e g y " II. köte t . 1939. szept—1941. jún . .T. R. M. Butler , London , 

1957. 
12 „House of Commons Deba tes . " 
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metország agresszív terveire és világhatalmi törekvéseire történő uta
lásokkal. 1:j 

Ha már a legtisztesebb burzsoá történészek is ilyen hiányos és ép
pen ezért lényegében hamis magyarázatot adnak a második világháború 
okairól, mit szóljunk ezekután azokról, akik a kézzelfogható tényekkel 
és a józan emberi ésszel szemben a háború kiróbbantásának bűnét a 
Szovjetunióra próbálják kenni, ama egyetlen államra, amely a háborút 
megelőző válságok éveiben egyesegyedül folytatott következetes béke
politikát és egyedül harcolt az agresszió veszélye ellen. Csupán arra kí
vánunk rámutatni, hogy pl. a háború keletkezéséről vallott, koncepciók 
között, amelyeket az amerikai történészek, Langer és Gleason „Az el
szigetelődés vége" című könyvükben az egykori fasiszta tábornok, Tip-
pelskirch pedig „A második világháború története" című ismert művé
ben fejtenek ki, nehéz dolog különbséget megállapítani. Egyöntetűen 
megegyeznek abban, hogy a háborút állítólag a Szovjetunió készítette 
volna elő és provokálta volna ki, s hogy a Szovjetunió lett volna az az 
egyetlen állam Európában, amelyiknek érdeke lett volna a háború. Ezt 
a hazugságot néhány francia történész is megismétli.14 

Meg kell még említeni azokat a burzsoá szerzőket is, akik különféle 
tudománytalan filozófiai koncepciókban keresik a háború okait. Ezek 
közül egyesek az ember pszichológiájában látják a háború okát. Ilyen 
nézetet képvisel különösen az angol Fuller is, amikor ezt írja: „Az em
beri kapzsiság és a félelem az, amiben a háború gyökereit keresnünk 
kell."15 Ezt a tudománytalan és naiv magyarázatot fejlesztette tovább 
a francia Gaston Berget s a „háború három főokának" a következőket 
jelöli meg: „Egyes államok elbizakodottsága, a félelem és a kényszer."10 

Az amerikai Perdell a hírhedt Malthus-féle teóriát eleveníti fel újból. 
Azt írja, hogy „a népsűrűség telítettsége, mihelyt bizonyos intenzivitást 
elért, önmagában harcolni kényszeríti az embert létének biztosítására."17 

Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy ez a magyarázat megfelel annak 
a kannibáli elméletnek, amellyel a hitleristák is operáltak. Az ipar és 
mezőgazdaság óriási lehetőségei, a tudomány és technika utóbbi években 
elért eredményei oly meggyőzően bizonyítják a haladás korlátlan lehe
tőségeit az anyagi jólét emelkedése mellett, hogy a malthusianusok né
zeteiből kő kövön nem marad. 

Míg azonban a malthusianusok a termelés elégtelen méretében ke
resik a háború okait, más burzsoá történészek éppen ellenkezőleg, a ter
melés rendkívüli növekedésével magyarázzák a háborút. Ilyen következ
tetést von le néhány angol és amerikai szerző. Példát ad erre az amerikai 
Ogburn professzor „mélyenszántó" tana, amely szerint „Japán és Né-

13 o. Bourgin és F. Bourgin, Les démocraties contre le fascisme. Histoire de la 
seconde guerre mondiale 1939—1945, Paris 1947; L.—A. Chassin, Histoire militaire de 
la seconde guerre mondiale, Paris 1951; Bregeault, Le deuxième conflit mondial, 
Paris 1946. 

14 „Challenge to Isolation", by Langer and Gleason, New York 1952. K. v. Tip-
pelskirch, Geschichte des zweiten Weltkrieges, Bonn 1954. Lectures francaisses. Les 
origines secretes de la guerre 1939—1945, Paris 1957. 

15 J. F. S. Fuller, The Second World War 1939—1945, oroszul. 1956, Moszkva. 
16 G. Berget, Ursachen für die Entstehung von Kriegen. „Courier Unesco", 

Február 1959. 
17 E. P. Perdell, Population in the Losse, New York 1951. 
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metország akkor lettek agresszív államokká, amikor nagy méretekben 
kezdték a gőzerő kihasználását."18 

Ilyen tanokat képvisel néhány európai revizionista is és még hozzá 
ezt a történelem materialista értelmezésének nevezik.19 Mindezek a né
zetek abszolút tudománytalanok. 

Egészen világos, hogy a burzsoá történetírók és revizionisták — lé
vén az imperializmus ideológiai védelmezői — a monopol tőke társa
dalmi megrendelését teljesítik és áltudományos elméletüket annak köve
telményeihez idomítják. 

Az a tény, hogy a második világháború keletkezésének kérdésére 
világos és objektív választ adni és politikai jellegét meghatározni kép
telenek, egész világosan mutatja a modern burzsoá történettudomány 
csődjét. Ennek a csődnek mélyebb oka a burzsoá történetírás osztályjel
lege és az a hibás idealista módszer, amelyet alkalmaz. Egyedül a mar
xista—leninista történettudomány tárja fel helyesen és tudományos ala
possággal általában a háborúk, különösen pedig a második világháború 
keletkezését és jellegét, mert a történelmi folyamatot az azt meghatá
rozó gazdasági és társadalmi tényezők sokoldalú tanulmányozásával 
vizsgálja. 

A marxizmus—leninizmus azt tanítja, hogy az imperialista háborúk 
a modern kapitalizmus sajátságos vonásaiból, ellentmondásaiból és tör
vényszerűségeiből fakadnak. A maximális profitra törekvő kapitalista 
monopóliumokra jellemző sajátosságok a nyersanyag- és fogyasztópiaco-" 
kért, a tőke befektetési területekért és a konkurrensek megsemmisíté
séért folytatott harc. A világuralom utáni mohó vágy a monopolkapita
lizmus legbelsőbb természetéből ered. A monopolkapitalisták céljaik el
éréséhez semmitől sem riadnak vissza. 

V. I. Lenin, aki feltárta az első világháborút kiváltó mélyebb ténye
zőket, ezt írta: „Azért, mert a kapitalizmus a föld kincseit egyes orszá
gok kezében összpontosította, felosztotta a földet az utolsó göröngyig; a 
további osztozkodás, a további gazdagodás már csak mások rovására tör
ténhet, az egyik ország érdekében a másik rovására. Ezt a kérdést kizá
rólag erőszakkal lehet megoldani — és ezért a világrablók között a há
ború elkerülhetetlenné lett."20 

És valóban, az első világháború (mint minden más imperialista há
ború) keletkezésének alapvető okait a kapitalista gazdaságban kell ke
resnünk. Jelentős szerepet játszik azonban a háború előkészítésében és 
kirobbantásában az imperializmus politikája és ideológiája is, amely át 
van itatva a militarizmus és agresszió szellemével, a területrablás vá
gyával és a más népek, más országok iránti gyűlölettel. Mindezek el
kerülhetetlenül a kapitalista hatalmak közötti konfliktusokhoz vezetnek, 
amelyeknek megoldását az imperialisták a háború útján keresik. 

A kapitalista hatalmak között a második világháború előtt éppúgy. 

18 W. E. Egburn, Technology and International Relations, Chicago 1949. 
19 L: Benedikt Kautzky. 
20 v . I. Len in : Művei , 28. kötet , oroszul . 
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mint az első előtt, éles ellentét keletkezett, amely abban mutatkozott* 
hogy ezeknek a hatalmaknak a reális erőviszonyai és a fogyasztó-, vala
mint nyersanyagpiacok, továbbá a tőkebefektetési területek akkori e l 
osztása, nem álltak összhangban. 

Az egyenlőtlen fejlődés következtében Németország és Japán, mint 
a küzdőtérre később lépő országok, a világ alapvető, új felosztását köve
telték javukra, Anglia, Franciaország és az USA rovására. A régi gyar
mati hatalmak — Anglia és Franciaország — imperialistái azonban, ha
sonlóképpen az USA imperialista körei is, amelyek a földkerekség több 
országát és területét befolyási körükbe tudták vonni, nemcsak hogy 
nem akartak helyt adni a követelésnek, hanem ellenkezőleg, ők maguk 
is tovább akartak terjeszkedni. A két hatalmi csoportosulás között kez
dődött a harc, amelynek lényege a világuralomra való törekvés volt. 

A második világháborút megelőző nemzetközi helyzet azonban lé
nyegesen különbözött az első világháború előttitől. A kapitalizmus már 
nem volt többé az egyetlen és mindent átfogó rendszer a világon. A Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom győzelme következtében két tábor ala
kult ki, két ellentétes társadalmi rendszer, a szocializmus és a kapitaliz
mus. Ebben mutatkozott meg különösen kézzelfoghatóan a kapitalista 
rendszer általános válsága, amely döntő hatást gyakorolt a népek éle
tére és a kormányok politikájára, a kapitalista országok helyzetére és az 
erők világviszonylatbani megoszlására. A világpolitika fő tengelyévé a 
két rendszer harca, a kapitalista országok és a szocializmus országa, a 
Szovjetunió közötti ellentmondások lettek. 

Az uralkodó körök a dolgozók ellenállásának letörésére — amely a 
háború és a militarizmus politikájával szemben megnyilvánult —, vala
mint osztályuralmuk megszilárdítására Olaszországban, Japánban és 
Németországban bevezették a fasiszta diktatúrát. Haladó gondolkozású 
emberekkel szemben alkalmazott terrorisztikus eljárásukat az amerikai, 
angol és francia imperialista körök jóváhagyták, hiszen ők maguk sem 
riadtak vissza fasiszta módszerek alkalmazásától és ezért támogatták 
is a német, olasz és japán fasizmust. 

A második világháború előestéjén mindkét kapitalista koalíció ál
lamai között voltak bizonyos, széthúzó ellentétek. Voltak közös, általá
nos törekvéseik is, amelyeket a Szovjetunió iránti osztálygyülöletük ha
tározott meg és az a közös óhajuk, hogy megsemmisítsék a szocialista 
Szovjetuniót, belemarkoljanak hatalmas területébe és mérhetetlen ter
mészeti kincseibe, s hogy a kapitalista kizsákmányolás számára egy 
újabb forrást „nyissanak". Ezért próbálkoztak az imperialisták — a vi
láguraloméit való harc megszakítása nélkül — megegyezésre jutni s egy 
egységes szovjetellenes frontot létrehozni. Így került sor a háborút 
megelőző időszakban a német militarizmus újjászületésének politiká
jára és a fasiszta agresszió elősegítésére az USA, Anglia és Franciaor
szág kormányai segítségével, a „benemavatkozás" és a „semlegesség" jel
szavával. Ezek a kormányok Németországnak és Japánnak a Szovjet
unió elleni háborújától két feladat megoldását várták: Németország és 
Japán majd megsemmisíti az imperialisták részéről gyűlölt Szovjetuniót, 
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a Szovjetunió pedig meggyengíti konkurrenseiket, Németországot és 
Japánt. 

Ezt a politikát az USA, Anglia és Franciaország monopolista körei 
diktálták, mint akik Németország felfegyverzésében közvetlenül érde
kelve voltak, Schacht, a német nagytőkés és a fasiszta Németország bank
ügyeinek vezetője a háborús főbűnösök nürnbergi perének idején egé
szen helyesen mondta meg egy amerikainak: „ha önök gyárosokat akar
nak vádolni, olyanokat, akik segítették Németország felfegyverzését, 
akkor vádolniok kell a sajátjaikat is."-1 

Abból a feladatból kiindulva, hogy Európa centrumában egy ütőké
pes szovjetellenes frontot hozzanak létre, Anglia, Franciaország, külö
nösen pedig az USA imperialistái már az első világháború befejezése 
után hamarosan hathatós segítséget nyújtottak a német monopoltőkének, 
elsősorban azzal, hogy hiteleket és kölcsönöket bocsátottak Németország 
rendelkezésére. 

Csupán hat év alatt (1924-től 1929-ig) pontosan annyi kölcsönt kapott 
Németország, mint amennyit az USA az első világháborút megelőző 
negyven év alatt. A harmincas évek közepéig a német gazdaságtan el
helyezett külföldi tőke kb. elérte a 27 milliárd márkát, amelyből a Né
metországnak nyújtott hosszúlejáratú kölcsönöknek (6—7 milliárd már
ka) nem kevesebb, mint 70 százaléka az amerikai tőkére esett. Nem is 
beszélve az USA rövidlejáratú kölcsöneiről, valamint a német részvény
társaságokban történő tőkerészvételéről.22 Németország csakis a kül
földi hitelek és kölcsönök segítségével tudta nehéz- és hadiiparát oly 
gyors ütemben fejleszteni. Németország az ipari termelés volumenét te
kintve a harmincas évek közepén már az USA után második helyet fog
lalta el a világon. 1938-ban a kapitalista világ össztermelésének 12 szá
zaléka Németországra esett. Németország szolgáltatta a világ nyersvas 
termelésének 22 százalékát, az acél 24 százalékát, a kőszén 17 százalékát 
és a gépgyártás 14 százalékát.23 Az alumínium, a fémmegmunkáló gépek 
és egész sor szintetikus termék előállításában Németország az első hely
re került a világon. Megelőzte az USA-t és a többi országokat gépexport
ban (a világexport 26 százalékával), valamint vegyicikkek, optikai esz
közök, vasércek (1937-ben a világexport 21 százaléka) és az acél (1937-
ben a világexport 22 százaléka) exportjában.24 

A németországi gazdasági fellendülést a katonai erő gyors növeke
dése kísérte. Ez tette lehetővé a fasisztáknak, hogy az „élettér" és a világ
birodalom megteremtése követelésének gyakorlati megvalósítását meg
kezdjék, így éleződtek ki jelentősen az ellentétek Németország es a többi 
kapitalista államok között. 

A fasiszta Németország és „tengelypartnerei" fokozott hájporús elő
készületükkel nemcsak a Szovjetuniót, hanem Anglia, Franciaország és 
az USA alapvető politikai és gazdasági pozícióit is fenyegették. Ezek a 
kapitalista államok le akarták rázni magukról a háborús fenyegetést s 

21 A. Norden, Lehren deutscher Geschichte, Berlin 1947. 
22 w . W. P o s t n i k o w , Die U S A u n d d i e D a w e s i e r u n g D e u t s c h l a n d s (1924—1929), 

M o s z k v a 1957. 
23 „statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1941—Î2." 
24 „Monatliche Nachweise über den auswärtigen Handel Deutschlands". 1943. dee. 
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az agressziót egy ún. „békéltető politikával" Kelet ellen akarták irányí
tani, hogy így kijátsszák egymás ellen Németországot és a Szovjetuniót, 
és ők csak akkor lépnek majd a háborúba, amikor már mindkét fél köl
csönösen kimerült. Ugyanakkor keresték a fasiszta Németországgal való 
megegyzés útját a közös szovjetellenes, kapitalista érdekek alapján. 

Az USA és Németország monopolkapitalista burzsoáziájának egyik 
jellemző ilyen kísérlete volt a San Francisco-i titkos konferencia, amely 
1937. november 23-án folyt le, hogy a „közös nyelvet" a szovjetellenes 
alapon megtalálják. A konferencián a fasiszta Németország uralkodó kö
reinek képviseletében von Tippelskirch és von Killingen bárók vettek 
részt, a másik részről a néhány legnagyobb amerikai gyáros és kong
resszusi képviselő, többek között A. Vandenberg szenátor, Lammnot 
Dupon, Alfred P. Slown. A konferencia sok kérdésről tárgyalt, többek 
között annak a problémájáról is, hogy hogyan lehetne megteremteni egy 
német—amerikai „összműködést Oroszország és Kína óriási piacaiért 
folyó harcban."25 

Gazdasági közeledés keresésének útját jelentették az 1938 október— 
novemberében Londonban tartott angol—német kereskedelmi tárgyalá
sok is, természetesen közös szovjetellenes alapon, továbbá azok a tár
gyalások is, amelyeket a gyarmati kérdésről folytattak ugyanabban az 
időben Berlinben, s amelynek részvevői egyik részről Hitler és Ribben-
trop, a másik részről a Délafrikai Unió hadügyminisztere, Oswald Pierro 
voltak. Az imperialista főkonkurrensek közt számtalan ilyenfajta kí
sérlet történt a gazdasági közeledésre, mivel a két kapitalista csoporto
sulás közötti ellentétek éleződésétől függetlenül, érdekeik találkoztak 
azon a ponton, ahol a szocialista állam elleni harcról volt szó. A Szovjet
unió iránti gyűlöletükben s abban az óhajukban, hogy a szocializmus 
országát meg kell semmisíteni, Anglia, Franciaország és az USA mono
pol urai jól megegyeztek Németország, Olaszország és Japán imperialista 
burzsoáziájával. 

A háborút megelőző időszak sajátosságát egészen világosan jelle
mezte Hruscsov a leipzigi össznémet munkáskonferencián, 1959. március 
7-én mondott beszédében: „A nemzetközi imperializmus olyan véres 
bestiát dédelgetett, mint a Hitler-fasizmus, és megelégedéssel szemlélte, 
hogy a Hitler-gyilkosok hogyan szították a kommunizmus és a Szovjet
unió iránti gyűlöletet. Az imperialisták nyíltan uszították Hitler-Német
országot országunkra, amellyel messzemenő céljaik voltak."26 

Az imperialista államok szovjetellenes politikán nyugvó közeledése 
azonban elkerülhetetlenül a fasiszta agresszorok további megerősödésé
hez vezetett. Minél erősebbek és agresszívebbek lettek a fasiszta álla
mok — Németország, Olaszország és Japán —, annál inkább kiéleződött 
az ellentét a világuralomért folyó harcban közöttük és imperialista kon-
kurrenseik — az USA, Anglia és Franciaország — között. Így keletke
zett és fejlődött ki a súlyos ellentmondás az imperialista rendszeren be
lül, ami a harmincas évek végére a világ újrafelosztásáért való új há
ború közvetlen fenyegető veszélyévé vált. Az érlelődő imperialista világ-

25 „Congress ional Record . " 1942. aug . 20. 
26 „Neues D e u t s c h l a n d " 1959. márc . 27. 
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konfliktus döntő ereje, a második világháború fő gyújtogatója a német 
imperializmus volt, ez vezette a fasiszta államok agresszív blokkját. 

A fasizmus politikája németországi hatalomraj utasától kezdve a 
nyílt háborús készülődés politikája volt. Egyedül a NKP emelte fel sza
vát a fasiszta terror ellenére is, az érlelődő háború ellen. 1939 januárjá
ban a NKP konferenciára ült össze Bernben. A konferencia határozatá
ban ez áll: „A Hitler-fasizmusnak ez a politikája nem szolgálja Német
ország nemzeti érdekeit, hanem a nagy hadikapitalistákét és • náci bü
rokráciáét. Ez a politika a valóságban a német nép érdekeinek elárulása 
és a német nemzet létét fenyegeti." Különös élességgel fordultak a né
met kommunisták a Szovjetunió megtámadására való készülődés ellen. 
A NKP berni konferenciája leszögezte, „hogy a Hitler-rezsim Szovjet
unió ellen irányuló politikája Németország nemzeti érdekeinek leggalá-
dabb elárulása"..,Németország második világháború előtti belpolitikai 
helyzetét azzal jellemezhetjük, hogy a nácik pozíciói megerősödtek. Az 
agressziós külpolitikai lépések sorozata (a Saar-vidék bekebelezése, a 
Versailles-i szerződés Németország felfegyverzésére vonatkozó korláto
zásainak felfüggesztése, a Rajna-övezet remilitarizálása, Ausztria beke
belezése, Csehszlovákia elfoglalása), amelyeket a fasiszták az USA, Ang
lia és Franciaország uralkodó köreinek támogatásával hajtottak végre, 
elősegítették a fasiszta párt népszerűsítését s ez fel is használta az ered
ményeket szociális demagógiájában a sovinizmus szítására. A fegyver
kezés gazdasági emelkedést eredményezett Németországban. Ezáltal 
megjavult az ország gazdasági helyzete, nemcsak az 1929—33-as válság 
éveihez, hanem a válság előtti évekhez viszonyítva is. A munkanélküli
ség csaknem teljesen megszűnt. Ez az állapot az ország dolgozóinak je
lentős rétegeit tévesztette meg s kerítette a náci politika sodrába. 

A fasiszták egyidejűleg mindent megtettek, hogy a hitleri „új rend
del" szembeforduló haladó erőket megsemmisítsék. A legkeményebb 
megtorlást a NKP-ra irányították, amelynek tagjai a legkövetkezeteseb
ben harcoltak a fasizmus ellen, de üldözték a német nép más haladó 
elemeit is. A kommunista pártot 1933-tól illegalitásba kényszerítették, 
elvesztette funkcionáriusainak jelentős részét, agyonverték, vagy fegy
házakba és koncentrációs táborokba vetették őket.28 A második világ
háború kezdetén Németországban nem volt egységes központi vezetése 
a kommunista pártnak, néhány illegális központja volt csupán, amelyek 
egy-egy körzetre terjedtek ki. A NKP külföldön levő Központi Bizott
sága csak laza kapcsolatban állott a németországi pártszervezetekkel. 
A NKP Központi Bizottságának a kommunista szervezetek össznémet 
operatív vezetésének létrehozására irányuló többszöri kísérlete ered
ménytelen maradt. Mindez nagyon megnehezítette a NKP munkáját až 
antifasiszta ellenállási harc szervezésében és nem tette lehetővé, hogy a 
Hitler-fasisztákat a háború előkészítésében és kirobbantásában komo
lyabban akadályozzák. 

27 „Zur Geschichte der deutschen antifaschistischen Widerstandsbewegung 
1933—1945", Berlin 1957. 

28 1939 nyarán nem teljes adatok szerint több mint 300.000 német antifasiszta 
volt fegyházakban és koncentrációs táborokban. iL.: W. Bartel, Deutschland in der 
Zeit der faschistischen Diktatur 1933—1945, Berlin 1956. 
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A háborús készülődés 1938 őszén döntő szakaszához érkezett és lezá
rult Münchenben. A nyugati hatalmak szégyenletes müncheni árulása, 
amely a burzsoá Csehszlovákia likvidálását eredményezte, jelentette a 
Hitler-fasizmust támogató imperialista politika csúcspontját. A kezde
ményezők számítása szerint a Müncheni Egyezménynek kellett volna 
meghatároznia végérvényesen a német politika további szovjetellenes 
folyamát, és a hitlerista agressziónak kizárólagosan Kelet felé, a Szov
jetunió ellen való irányítását. 

A Szovjetunió ilyen bonyolult körülmények között a béke fenntar
tásáért és megszilárdításáért való harcra és az imperialista agresszió 
megállítására összpontosította külpolitikája tevékenységét. A Szovjet
unió a második világháborút megelőző években a fasiszta agresszorok 
megfékezése céljából a kollektív biztonságért fáradozott nagy állhata
tossággal. Ismeretes, hogy ezek a kísérletek Anglia és Franciaország h i 
bájából — minthogy ezek szovjetellenes törekvései erősebbeknek bizo
nyultak a fasiszta agressziótól való félelmüknél — nem jártak ered
ménnyel. Anglia és Franciaország uralkodó köreinek a Szovjetunió 
iránti ellenséges magatartása következtében a szovjet kormány kény
szerülve érezte magát egy Németországgal való megnemtámadási szer
ződés megkötésére. Ezzel a lépéssel keresztülhúzta a Szovjetunió ellen 
létesítendő egységes imperialista front létrehozásának kísérletét, és a 
szocializmus országa ellen irányuló fasiszta háborút mintegy két évvel 
elodázta.29 

A Szovjetunió népeit áthatották a szocialista haza megvédésének 
lenini eszméi, ennek szellemében nevelte a kommunista párt a töme
geket. A párt nemcsak ideológiailag készítette fel a szovjet népet az 
ellenség elleni harcra. A párt vezetésével a szocialista iparosítás, a me
zőgazdaság kollektivizálása és a kultúrforradalom végrehajtásával meg
teremtették a haza védelméhez szükséges anyagi és gazdasági feltéte
leket is. 

A kommunista párt vezette szovjet emberek felépítették országuk
ban a szocializmust. Ez volt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
legfőbb eredménye. A Szovjetunió azonban még továbbra is kapitalista 
országok gyűrűjében élt. Ebben az időszakban az erőviszonyokat tekintve 
az egész kapitalista világ gazdaságilag és katonailag még fölényben volt 
a Szovjetunióval szemben. Ezért a szocializmus győzelme a Szovjetunió-

29 A legobjektívebb burzsoá politikusok és történészek elismerik, hogy a Szov
jetunió kényszerből kötötte a megnemtámadási szerződést a fasiszta Németország
gal 1939. augusztus 23-án. Palás tábornok katonai attasé a szerződés megkötésének: 
napján ezt jelentette Daladier miniszterelnöknek: „Továbbra is meg vagyok győ
ződve, hogy a Németországgal való megegyezés a Szovjetunió részéről csupán kive
zető út a legrosszabb helyzetből. . ." L.: A. D. Nyikinow, „A második világháború 
keletkezése és jellege, és az európai politikai válság 1939-ben", Moszkva 1955. oroszul. 
Jellemző két cikket közöl a hivatalos francia burzsoá újság is, a Revue d'histoire 
de la deuxième guerre mondiale" a Müncheni Egyezmény 20. évfordulója alkalmá
ból; Andre Scherer hangsúlyozza, hogy a Müncheni Egyezmény idején a Szovjet
unió volt az egyetlen nagyhatalom, amelyik helyes és következetes álláspontot fog
lalt, és hogy a Szovjetunió kényszerült a szovjet—német egyezmény megkötésére. 
A. Scherer, Le problème des „Maines Libres" a l'Est. „Revue d'histoire de la deu
xième guerre mondiale", 1958. okt. es u. o. La politique soviétique et Munich, 1959. 
január. 
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ban még nem volt végérvényesen biztosított, még nem volt garancia arra, 
hogy az imperialista hatalmak a külső katonai erők segítségével nem 
állítják vissza a kapitalizmust. 

A második világháború egyik jellegzetes sajátossága az volt, hogy 
«z a háború nem terjedt ki azonnal az egész világra. Az 1931-től 1939-ig 
terjedő években egész sor katonai konfliktus előzte meg a világháborút, 
amelyek mind egy-egy szemét alkották a láncolatnak. Mindezeket a há
borúkat a fasiszta agresszorok robbantották ki, azzal a határozott szán
dékkal, hogy elfojtsák a munkás- és a nemzeti felszabadító-mozgalmat, 
hogy leigázzák a kis népeket és további hódító terveik megvalósításához 
»kedvező feltételeket teremtsenek. 

A fasiszta államok — Németország és Olaszország Európában, Japán 
a Távol-Keleten — szisztematikusan bővítették agressziójuk frontját s 
az országok egyre szélesebb körét vonták be a „kis" háborúkba. Egy 
második világháború veszélye egyre akutabbá vált. Ebben a helyzetben 
a kommunisták voltak azok, akik megalkuvás nélkül és következetesen 
a béke harcosaiként léptek fel. 1938. május 1-én a Kommunista Inter
nacionálé javasolta, hogy a háborús veszély elleni harcra teremtsék meg 
minden munkáspárt és minden haladó erő cselekvési egységét. Az egy
ségfront jelszó a kommunista pártok alapvető gyakorlati jelszava lett. 
A kommunisták minden nehézség ellenére leleplezték az agresszorokat 
és mozgósították a tömegeket a fasiszta államok hódító tervei ellen. Az 
egységfront eszméje mind erősebb visszhangra talált a kapitalista orszá
gok dolgozó tömegeiben. Az a tény, hogy a kommunista pártok, néhány 
siker ellenére, az egységfront taktika megvalósításában nem tudták 
megteremteni a munkásosztály olyan szervezettségét és égybeforrottsá-
gát, amellyel meg lehetett volna aakdályozni a háborút, az a szociál
demokrácia jobboldali vezetőinek a lelkén szárad. Az ő hibájukból ma
radt megosztott a munkásosztály. Makacsul ellenezték a munkásosztály 
egységét és ezáltal a háborús gy ú j tógátokat segítették. 

Az USA, Anglia és Franciaország kormányai egyelőre nem ellenez
ték a fasiszta hatalmak rájuk nézve mind veszélyesebb méreteket öltő 
megerősödését, hiszen ők arra törekedtek, hogy a fasiszta államok ag
resszióját a Szovjetunió ellen irányítsák és hogy egy szovjetellenes egy
ségfrontot hozzanak létre. A kapitalista rendszeren belüli növekvő ellent
mondások és a helyes szovjet külpolitika, amelyet a kapitalista országok 
•dolgozói támogattak, mégis megakadályozta egy ilyen front létrehozását. 
Azok a tervek, hogy Németországot, Olaszországot és Japánt a Szovjet
unió ellen kihasználják, nem bizonyultak reálisnak. 

A fasiszta államok uralkodó körei mindenekelőtt a saját érdekeiket 
tartották szem előtt és egyáltalán nem arra készültek, hogy Anglia, Fran
ciaország és az USA érdekeiért harcoljanak. Ezen az alapon olyan erővel 
jöttek felszínre az ellentétek az imperialista államok között, hogy egy 
általános katonai leszámolást többé már nem lehetett elkerülni. 

„Az imperialisták végül is fellobbantották a második világháború 
tüzét. Ilyen módon remélték ügyeik rendbehozását a Szovjetunió kárára. 
Hitler azonban az események során megváltoztatta előbbeni elképzelé-
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seit, az első csapásokat nem a Szovjetunióra mérte, ahogyan azt Nyuga
ton remélték, hanem magukra a nyugati államokra."30 

A második világháború 1939. szeptember 1-én, a nagy kapitalista 
államok két koalíciója közötti összecsapással kezdődött. Keletkezését 
tekintve imperialista háború volt. A bűnösök: valamennyi ország impe
rialistái, a modern kapitalista rendszer maga. Különös felelősség terheli 
a háború kirobbantásáért közvetlen kezdeményezőit, a fasiszta blokk 
uralkodó köreit, Németországgal az élén. A fasiszta államok részéről 
azért kezdték a háborút, hogy megszerezzék a világuralmat, s minden 
más országot és népet gyarmati igába hajtsanak. A fasiszta hódítók a 
néptömegek ellenállási kísérleteit — a rabló, terrorista politikával szem
ben — soha nem látott kegyetlenséggel nyomták el és az emberek mil
lióit gyilkolták le. Anglia és Franciaország uralkodó körei az USA bizta
tása mellett, hasonlóképpen imperialista célokkal léptek a háborúba Né
metország ellen; arra törekedtek, hogy vetélytársukat legyűrve a saját 
uralmukat terjesszék ki a világra. Egyidejűleg továbbra is kísérleteztek 
azzal, hogy a fasiszta agresszorokat a Szovjetunió ellen irányítsák. így 
keletkezett a második világháború elején Franciaország és Anglia saját
ságos stratégiája, az ún. „furcsa háború" stratégiája. Ezeknek a hatal
maknak a reakciós kormányai ugyanis nem akartak aktív harcot viselni 
Hitler-Németország ellen, hiszen, mint eddig is, imperialista ellenté
teiket a Szovjetunió kárára vélték megoldani. 

A megkezdett háború imperialista jellegét támasztja alá Francia
ország és Anglia részéről ezen országok kormányainak belpolitikája is, 
amelyek széleskörű hadjáratot kezdtek a demokratikus erők ellen és a 
háborús helyzetet a reakció megszilárdítására szándékozték kiaknázni. 

A háborút megelőző időszakban csak a kommunisták léptek fel a 
béke fenntartásáért. Amikor már a háború mégis kirobbant, Németor
szág, Olaszország, Japán és a csatlós országok hazafias erői a kommu
nisták vezetésével arra irányították erőfeszítéseiket, hogy ebben az igaz
ságtalan, imperialista háborúban elősegítsék saját kormányaik veresé
gét. Ezen országok kommunista pártjainak politikáját valamennyi inter
nacionalista kommunista és munkásmozgalom támogatta. 

A Kommunista Internacionálé és a kommunista pártok a háború 
első napjától kezdve a marxizmusnak megfelelően helyesen értékelték a 
második világháborút. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 22. év
fordulóján a Komintern Végrehajtó Bizottsáágnak felhívásában ezt 
mondja: „Európa centrumában folyik a háború. Anglia, Franciaország 
és Németország uralkodó osztályai a világuralomért hadakoznak. Ez a 
háború a kapitalizmus táborán belüli többéves imperialista ellentétek 
folytatása.. . Ez ennek a háborúnak, ennek az igazságtalan, reakciós, 
imperialista háborúnak az igazi értelme."31 1939 novemberében Német
ország, Ausztria és Csehszlovákia kommunista pártjai közös nyilatkozat
ban a következőket szegezik le: „A kommunisták minden erejüket be
vetik, hogy a német munkásosztály szabadságharcát a csehek, szlovákok, 

30 Ny. Sz. Hruscsov, Beszéde a lipcsei 9. össznémet munkáskonferencián. Neues 
Deutschland, 1959. márc. 27. 

31 A Kommunista Internacionálé, 1939. oroszul. 
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osztrákok és lengyelek nemzeti szabadságharcával szilárd egységbe kap
csolják a német imperializmus ellen."32 

Anglia Kommunista Pártja ezt írta kiáltványában: „Ez a háború az 
imperialista országok háborúja a profitért, piacokért és a világuralo
mért."33 Franciaország Kommunista Pártja kijelentette: „Ez a háború, 
amelybe a francia népet belekeverték, a kapitalisták háborúja, amelyet 
az angol és német imperialisták viselnek egymás ellen."34 Ugyanígy nyi
latkozott az USA Kommunista Pártjának Központi Bizottsága: „A jelen
legi háború imperialista háború, amelyben minden ország burzsoáziája 
egyformán bűnös." r ' 

Mao Ce-tung elvtárs „A Szovjetunió és az egész emberiség érdekei
nek egysége" című cikkében ezt írja: „A most kitört háború mind Anglia 
és Franciaország, mind Németország részéről igazságtalan, imperialista, 
hódító háború. Minden ország kommunista pártjainak és népeinek 
szembe kell szállniok ezzel a háborúval, le kell leplezniök imperialista 
jellegét."36 

A szociáldemokrácia jobboldali vezetői, a kommunistákkal ellentét
ben, a legtöbb kapitalista országban a katonai konfliktusok kezdetétől 
imperialista kormányaikat támogatták — mint ahogy már a háború 
előtt is elutasították a béke fenntartásáért folyó harc támogatását — 
és újra elárulták a munkásosztály érdekeit. Az árulás esete megismét
lődött: a hadihitelek 1914-ben való megszavazásától egyenes vonal vezet 
a „saját" kormányok 1939-ben való támogatásáig. 

A burzsoázia áruló politikája és a szociáldemokrácia megalkuvása 
ellenére a fasizmusban a legtöbb ország dolgozói a népek nemzeti füg
getlensége és saját létük, a demokratikus fejlődés, a társadalmi haladás 
és a civilizáció veszélyeztetését látták. Ezért lángolt fel azonnal a háború 
kezdete után és erősödött gyorsan a néptömegek felszabadító harca a 
fasiszta hódítók ellen. Ez a harc igazságos harc volt. Ilyen háborút viselt 
Keleten a nagy kínai nép. Európában az első ilyen természetű harc az 
a hősies ellenállás volt, amelyet a lengyel hazafiak fejtettek ki a német 
megszállással szemben. A néptömegek függetlenségükért vívott harca 
törvényszerűen átváltoztatta a háborút Németország, Olaszország és Ja
pán elleni felszabadító háborúvá. 

A második világháború még bonyolultabb és sokoMalúbb jelenség, 
mint az első. A második világháború alatt már hatott egy merőben új 
törvényszerűség. Ez abban állott, hogy a kapitalizmus általános válsága 
egyik részről bebizonyította egész sor országban a nagyburzsoázia és 
földbirtokosok nemzeti árulását. Ezek az országok az agresszió áldoza
tává lettek. A válság másrészről törvényszerűen a népek felszabadító 
harcának kifejlődéséhez vezetett, amelyet ezen országok uralkodó osz
tályai — még ha igen korlátozottan is — támogatni kényszerültek. Azok
ban a kapitalista államokban, amelyek a fasiszta agresszió áldozatává 
lettek és a háborúban vereséget szenvedtek, Németország győzelme a 

32 w . Ulbricht , Zur Geschichte der neues ten Zeit. I. kötet . Berl in 1955. 
33 A Kommuni s t a In te rnac ionálé , 1939. oroszul . 
34 u. o. 
35 u. o. 
36 Mao-Ce-tung, Ausgewähl te Schriften, III. köt . Berl in 1953. 
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kormányok bukását eredményezte és egyidejűleg kiváltotta a népi ellen
állást a megszállókkal szemben. így történt Lengyelországban, ahol a 
kormány és a legfelsőbb hadvezetés a háború kezdete után azonnal el-*-
menekült. A néptömegek ellenállása tartott tovább, Lengyelország Hit
ler-fasiszták által való megszállása után is. 

Az új történelmi feltételek között Lenin 1915-ben írt szavai még 
nagyobb jelentőséget kaptak: „A háború tapasztalata, mint a történelem 
minden válságának, az emberi élet minden nagy csapásának, nagy for
dulatának a tapasztalata, egyeseket eltompít és megtör, de viszont má
sokat felvilágosít és megacéloz, és az utóbbiak száma és ereje a világ
történelem tanúsága szerint — egyes eseteket kivéve, amikor egyik vagy 
másik állam hanyatlóban és pusztulóban volt — általában nagyobb, mint 
az előbbieké."37 

Franciaország, Norvégia és más nyugat-európai országok hazafiai 
— élükön a kommunistákkal — határozottan elítélték a háború impe
rialista jellegét. És amikor a rabigába-hajtás már közvetlenül fenyegette 
országaikat, bátran szembeszálltak a fasiszta invázióval és megpróbálták 
kormányaikat egy fasisztaellenes háború útjára téríteni. A francia kom
munisták újságja, a „La vie ouvrière", mindjárt a háború kezdetén óva 
intett, hogy az a kormány, amelyik saját népétől fél, bukásához köze
leg.38 A Francia Kommunista Párt Központi Bizottsága az 1940. június 
jß-i, a kormányhoz intézett felhívásban követelte, hogy változtassa meg 
a háború jellegét s tegye azt az ország szabadságáért és függetlenségéért 
folytatandó népi háborúvá. Amikor Franciaország veresége bekövetke
zett, a kommunista párt volt egyedül, amelyik a nép árulóit megbélye
gezte és kimondta, hogy „Franciaországot gazemberek adták el és árul
ták el, akik gyűlölik a francia népet".39 A kapitalizmus általános válsága 
abban is megmutatkozott, hogy nem volt egyetlen erő a kapitalista vi
lágban, amelyik képes lett volna a fasiszta német hadigépezet feltar
tóztatására. Hitler-Németország rövid idő alatt meghódította az európai 
kontinens csaknem minden burzsoá államát, s ezáltal jelentősen meg
növelte katonai és gazdasági potenciálját. 

Az európai országok egész sorának megszállása Hitler-Németország 
által azt eredményezte, hogy ezekben az országokban kibontakozott az 
ellenállási mozgalom és a partizánharc. Ezek a mozgalmak igazságosak 
voltak és felszabadító háború jellegük volt. Amilyen mértékben ért el 
sikereket a német hadigépezet, olyan mértékben nőtt azoknak a ténye
zőknek a jelentősége, amelyek később a megszállókat jelentősen gyen
gítették s erejét aláásták. 

Ezek a törvényszerűségek hatottak Délkelet-Európában is. Olaszom 
szag támadása Görögország ellen 1940. októberében a néptömegek egyet
értő ellenállását váltotta ki, amelyek kényszerítették a kormányt, hogy 
szervezze meg a harcot az agresszorok ellen. A görög hazafiak erőfeszí
tései támogatásra találtak Albánia dolgozói részéről is, és az olasz hódí-

'••'' W. I. Lenin, Der Zusammenbruch der II. Internacionále, Moszkva 1949. 
38 .,La vie ouvr i è re . " 14. sz. 1939. szept. 21. 
39 „L 'Humani t é" , 1940. jú l . 17. 
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tókat kiverték Görögországból. A Görög Kommunista Párt a néphez 
intézett egyik felhívásában a háborút az olasz fasizmus elleni felszaba
dító háborúnak jelölte meg, amelyben a görög nép szabadsága, becsü
lete és függetlensége forog kockán. Az albán hazafiaknak hasonlóképpen 
sikerült országuk egy részét megtisztítaniok az olasz hódítóktól. 

A német csapatok Romániába való bevonulása következtében, 1940 
novembere után növekszik a néptömegek elégedetlensége, 1941 márciusa 
után Bulgáriában hasonlóképpen. Németország támadása 1941 áprili
sában Jugoszlávia és Görögország ellen a néptömegek felháborodását 
váltotta ki egész Délkelet-Európában. Jugoszlávia és Görögország haza
fiai felszabadító háborúba kezdtek, ami ezen országoknak Németország
tól és szövetségeseitől történt meghódítása után partizánmozgalommal 
folytatódott. 

Angliában és az USA-ban is hasonlóképpen egyre nőtt a néptöme
gek elszántsága a fasizmussal szemben való ellenállásra. Egyre erősebb 
nyomást gyakoroltak kormányaikra. Egyidejűleg látható változások áll
tak be ezen országok uralkodó köreinek politikájában is. Tekintettel ér
dekeik és nemzetközi pozícióik fokozódó fenyegetettségére a fasiszta ag-
resszoroktól, továbbá az a tény, hogy országaik nemzeti függetlensége 
és állami önállóságuk veszélybe került, Anglia és az USA uralkodó körei 
kényszerítve érezték magukat, hogy határozottabban térjenek rá a fa
sizmus elleni harcra. 

Következésképp az 1940. év második felében, a Németország ellen 
harcoló országok részéről, erősödött a második világháború fokozatos 
átváltozásának folyamata egy antifasiszta és igazságos háborúvá. A há
ború antifasiszta, felszabadító háborúvá történő átváltozásának döntő 
tényezője azonban a Szovjetunió háborúba való lépése volt, amelyet 
Hitler-Németország támadása váltott ki. Ezzel a háború jellege átvál
tozásának folyamata lezárult. Ettől kezdve egy szocialista államnak, a 
Szovjetuniónak a háborúban való részvétele határozta meg politikai tar
talmát 

A német imperialisták, akik hatalmukat a megszállott országok ter
hére megnövelték, megrészegülve az Európában elért katonai győzelmek
től, megindították a háborút a Szovjetunió ellen. Az SZSZKSZ népei, a 
kommunista párt vezetésével a fasiszta Németország támadására a Nagy 
Honvédő Háborúval válaszoltak. Ez a háború a szovjet nép minden ere
jének latbavetését követelte. Az akkori kapitalista világ leghatalmasabb 
hadserege, a fasiszta Németország és csatlósainak hadserege, kétéves 
háborús tapasztalat birtokában és Európa több országának segélyfor
rásaira támaszkodva váratlanul és alattomosan rohanta meg a békés és 
alkotó munkában dolgozó szovjet embereket. A Vörös Hadsereg a har
cot a hatalmas ellenséggel igen nehéz és egyenlőtlen körülmények között 
kezdte meg. 

A külföldi katonai intervenció és a polgárháború után a Szovjetunió 
megtámadása Németország részéről a nemzetközi imperializmus reak
ciójának második kísérlete volt a szocializmus országának erőszakkal 
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való megsemmisítésére. A fasiszta Németország, mint a világreakció fa 
ütőereje, meg akarta semmisíteni a szocialista vívmányokat, vissza 
akarta állítani a burzsoá-földesúri rendet és a Szovjetunió népeire a 
külföldi elnyomók nehéz terhét akarta ráerőszakolni. A Nagy Honvédő« 
Háború minden szovjet embernek szent harcot jelentett a fasiszta le
igázás fenyegetése ellen. E halálos összecsapásban a veszedelmes ellen
séggel à Szovjetunió népei védték a szocializmust, a leghaladóbbbat, a 
szocialista gazdasági rendet, a legdemokratikusabb társadalmi formát; 
a leghaladóbbat, — a szocialista kultúrát. Ugyanakkor ezt a háborút 
a világ-civilizáció megmentéséért, a társadalmi haladás védelméért, az; 
egész világ dolgozói hazájának fenntartásáért és megerősítéséért i s 
viselték. 

A proletár internacionalizmus érzésétől lelkesülve a szovjet nép e^t 
a szent háborút a fasiszta államok ellen nemcsak saját hazájának sza
badságáért, becsületéért és függetlenségéért, hanem minden nép fasiszta 
leigázása alóli felszabadításáért is viselte. És a többi országok dolgo
zóinak bizalma (ti. a Szovjetunió iránt. Ford. megjegyzése) teljes mér
tékben igazolódott. 

Ezeknek az országoknak a dolgozói viszont a maguk részéről igye
keztek mind saját nemzeti érdekükből, mind internacionalista szolidari
tásból minden erejükkel segíteni a szovjet népet. A Nagy Honvédő Há
borúban a Szovjetunió népei nem álltak egyedül. Támogatást kaptak a. 
világ összes haladó erőitől. Az imperialista államok két harcoló táborra 
való bomlása, a kapitalista országok néptömegeinek — amelyek már a 
háborút megelőző években a kollektív biztonságért küzdöttek — azon 
törekvései, hogy erőfeszítéseiket a Szovjetunióval egyesítsék, a megszál
lott országokban a felszabadító harcok erősödése — mind olyan ténye
zők, amelyek kedvező alapot szolgáltattak népek és kormányok antifa
siszta koalícióinak létrejöttéhez. A népek közös harcának érdekei a 
fenyegető fasiszta leigázás ellen döntő jelentőséget kaptak a Hitler
ellenes koalíció megalakításánál, annak ellenére, hogy az egész háború 
folyamán egyrészt Anglia és az USA kormányai, másrészt a Szovjetunió-
között mind a háborúviselésre, mind a háború utáni politikára vonat
kozólag jelentős véleményeltérések álltak fenn. 

Az USA, valamint Anglia uralkodó körei a második világháború 
folyamán saját imperialista céljaik elérésére törekedtek. Ezek a célok 
és mindenekelőtt az a törekvés, hogy a Szovjetuniót le kell gyengíteni 
és el kell véreztetni, határozták meg a nyugati államok katonai straté
giáját, így pl. a második front létrehozásának halogatását Európában. 
Az USA, Anglia és Franciaország reakciós uralkodó köreinek helyzetét 
azonban gyengítette a fasisztaellenes beállítottságú néptömegek nyo
mása, továbbá az a mély ellentét, amely e kormányok imperialisztikus 
céljai és a háború objektív jellege között fennállott. 

A fegyveres harc óriási méreteit és intenzitását illetőleg a Nagy 
Honvédő Háború páratlanul áil a történelemben. Egyetlen nép sem volt 
oly megpróbáltatásoknak kitéve, mint amilyeneket a szovjet népeknek: 
kellett elviselniük a Nagy Honvédő Háború alatt. Ezeket a súlyos meg
próbáltatásokat a szovjet nép és hadserege becsülettel állta ki. 
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A fasiszta német főparancsnokság egy „villámháború" reményében, 
több milliót számláló és minden szükséges katonai felszereléssel ellátott 
hadsereggel tört be a Szovjetunióba. A háború kezdetén a Szovjetunió 
súlyos helyzetbe került. A Vörös Hadseregnek vissza kellett vonulnia az 
ország keleti részébe, sok várost és falut fel kellett adnia. A visszavonu
lásra kényszerült szovjet csapatok időleges balsikerei és a védekezés 
egyaránt igen magas követelményeket igényeltek mind a frontcsapatok, 
mind a hátország erkölcsi szellemétől. Rendkívül nehéz körülmények 
között, az ellenfél erőbeni fűlsúlyával szemben kellett ellenállni az ellen
ség nyomásának, meg kellett állítani a fasiszta hadsereget. Ez megköve
telte a hadsereg és a nép részéről valamennyi fizikai és erkölcsi erejé
nek óriási megfeszítését, mint az önzetlenséget, állhatatosságot, bátor
ságot és merészséget. Csak a hazáját határtalanul szerető szovjet nép, 
amelyet a kommunista párt Lenin szellemében és eszméi szerint nevelt 
a szocialista hazája megvédésére és minden nehézség leküzdésére, volt 
képes egész erejének ilyen fokú megfeszítésére. Ilyen megpróbáltatáso
kat egyetlen kapitalista ország, egyetlen kapitalista hadsereg sem bírna 
elviselni. A Vörös Hadseregnek, hála a katonák hősiességének, az egész 
nép hatalmas támogatásának és a kommunista párt bölcs vezetésének, 
nemcsak az ellenség rohamát sikerült megállítania, hanem 1942 végén 
a stratégiai kezdeményezést is magához ragadta. A szovjet hátország 
dolgozói maradék nélkül kiaknázták a háborút megelőző időszakban 
megteremtett gazdasági lehetőségeket, a hadianyag, lőszer és felszerelés 
gyártását állandóan emelték. A szovjet haderők hatalmas támadásba 
lendültek, ami a háború felszabadító céljait szolgálta. A szovjet csapa
toknak a támadó hadműveleteknél is nehéz akadályokat kellett leküz
deniük. Semmiképpen sem volt könnyű az ellenfél megerősített állá
sait megrohamozni, széles folyókon, hegyeken átkelni, harcolni városok
ban — amelyeket az ellenség hosszantartó védelemre rendezett be — 
és kivédeni az ellenség nagyobb hadseregrészeinek elkeseredett ellen
csapásait. A Szovjet Hadsereg katonáitól, tisztjeitől a támadó hadmű
velet is rendkívüli bátorságot, merészséget, állhatatosságot, katonai ki
válóságot és az ellenség feletti győzelem rendíthetetlen eltökéltségét igé
nyelte. A szovjet haderők mindezen követelményeknek megfeleltek és 
feljes mértékben igazolták népüknek és a többi országok dolgozóinak 
beléjük helyezett bizalmát. A Nagy Honvédő Háború a Szovjetunió győ
zelmével végződött. A háború folyamán mindenki előtt megnyilvánult 
a Vörös Hadseregnek az a sajátossága, hogy az új típusú hadsereg, egy 
szocialista állam hadserege, amelyet a szovjet hazafiság szellemében és 
egyúttal a más népek megbecsülésére neveltek. 

A Nagy Honvédő Háború kimenetele büszkeséggel tölti el a szovjet 
embert hazája és hadserege iránt, amely az emberiség leggonoszabb 
ellensége, a német fasizmus fölött győzedelmeskedett. Ez a háború, 
amelynek folyamán a Szovjetunió mérte a döntő vereséget Hitler-Né
metországra, bebizonyította a szocialista társadalmi és államrend erejét 
-és fölényét a kapitalizmussal szemben. 

A Szovjetunió Kommunista Pártja volt az az alapvető és döntő erő, 
amelyik a szovjet népet az ellenséges támadás elhárítására mozgósította 

26 



és az az irányító erő, amely milliók erőfeszítését szervezte meg és irá
nyította egységes célra. 

A Párt a szovjet embert mind a fronton, mind a hátországban hős
tettekre lelkesítette, a nép tömegeiben erősítette a győzelembe vetett 
hitet, a rendíthetetlen elszántságot és az eltökéltséget minden talpalat
nyi szovjet föld megvédésére — az ellenség végleges leveréséig foly
tatott harcra. 

A Szovjetunió Kommunista Pártja minden erejét a harc szolgála
tába állította és ragyogó világtörténelmi jelentőségű győzelmet aratott, 

* 

A második világháború jellege tehát nem volt minden résztvevője 
részéről azonos és néhány országra vonatkozólag változáson ment at. 
Mindenekelőtt vizsgáljuk meg azt a problémát, hogy miképpen változott 
a háború jellege a fasiszta tömbhöz tartozó különféle országok részéről. 

A fasiszta Németország és az imperialista Japán részéről a háború 
kezdetétől végig igazságtalan hódító háború volt. 

Olaszország és Finnország részéről addig, amíg ezek az országok a fa
siszta tömbhöz tartoztak és Németország oldalán vettek részt a háborús 
cselekményekben, a háború igazságtalan és imperialisztikus volt. Attól 
a pillanattól fogva, amikor kiléptek a fasiszta tömbből és csatlakoztak 
az antifasiszta koalícióhoz, a háború ezen országok részére igazságos 
és antifasiszta háborúvá vált. Az olasz nép azonban már jóval előbb 
felkelt a fasiszta Németország oldalán vívott háború ellen, mint 1943 
szeptembere, amikor a megalakult új olasz kormány hivatalosan is sza
kított Németországgal. Már 1943 elején létrejött Olaszországban az ellen
állási mozgalom, amelynek lelke a kommunista párt volt. Az olasz nép 
később is, egészen az Európában viselt háború befejezéséig, aktívan har
colt a fasizmus ellen.40 

Magyarország és Románia népeílenes kormányainak politikája a má
sodik világháborút közvetlen megelőző időben és annak elején nyíltan 
reakciós volt. Itt a háború első szakaszában a nép még nem harcolt a 
fasizmus ellen. Magyarország és Románia népei kormányaik imperia
lista politikáját nem helyeselték ugyan, de ellene komolyabb ellenállást 
nem tudtak kifejteni, de meg sem kísérelték, akárcsak spontán is, orszá
gaik sorsát saját kezükbe venni. Ezért a Magyarország és Románia által 
viselt háborút nem lehet másnak nevezni, mint igazságtalan háborúnak. 
Ahhoz, hogy ezen országok által viselt háború jellege megváltozzék, 
meg kellett dönteni az uralmon levő kormányokat és hadat kellett 
üzenni Hitler-Németországnak. Mint ismeretes, ez később meg is történt. 

Bár ezen háborúnak mind Magyarországra, mind Romániára vo
natkozólag közös alapvető jellemvonásai vannak, mégis lényeges elté
rések is mutatkoznak. Különösen Horthy-Magyarország volt nyílt fasiszta 

40 Roberto Battaglia, Storia della resistenza Italiana, Giulio Einaudi Editorié, 
1953. Moszkva 1954. Battaglia az olasz nép fasizmus elleni aktív harca kezdetét a 
Vörös Hadsereg sztálingrádi győzelméhez fűzi, amelyet a második világháború csúcs
pontjának nevez. 
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állam és aktív résztvevője a Hitler-tömbnek. Csak az 1944. évi vereség 
és a Vörös Hadsereg Magyarországra történt bevonulása után kereste 
a Horthy-kormány a lehetőséget arra, hogy kiváljék a fasiszta tömbből, 
de reakciós és népellénes jellege következtében nem tudta azt megta
lálni. Horthy azon kísérletére, hogy a háborúból kilépjen, a Hitler-fasisz
ták a magyar terület megszállásával és az egyik fasiszta kormánynak 
egy másikkal való leváltásával válaszoltak. A magyar fasiszta hadsereg 
nem a Hitler-hadsereg ellen fordult, hanem ellenkezőleg, ennek oldalán 
folytatta a háborút mindvégig, a Vörös Hadsereg ellen. 

Csak az 1944. december 22-én felszabadult magyar területen alakí
tott népi demokratikus kormány40» fordult határozottan az imperialista 
háború ellen és 1945. január 20-án a Szovjetunió, az USA és Anglia kor
mányaival aláírta a fegyverszüneti megállapodást. Magyarország dolgo
zói előtt megnyílt a lehetőség, hogy aktívan részt vegyenek a fasiszta
ellenes harcban és országuk demokratizálásában. 

A népi demokratikus kormány megalakításáig és a Németország 
elleni hadüzenetig (1944. december 28.) a háború ilyenformán Magyar
ország részéről igazságtalan, imperialista háború volt. A népi demok
ratikus kormány említett intézkedése után Magyarország mint állam 
kilépett a fasiszta tömbből. A megszállt területet erőszakkal tartották 
továbbra is a tömbben. Bár a magyar csapatok nagy része továbbra is 
Németország oldalán vett részt a háborúban és védte a reakciós erőket, 
többé már nem ez a körülmény határozta meg a háború jellegét a ma
gyar nép részéről. A nép alapvető érdekeit már a népi demokratikus 
kormány képviselte, amely határozottan a fasisztaellenes koalícióhoz 
csatlakozott/'1 

Románia részéről 1944. augusztus hó 23-ig, azaz az Antonescu-kormány 
bukásáig, Romániának a fasiszta tömbből való kilépéséig és Németország 
elleni hadüzenetéig a háború igazságtalan, imperialista háború volt. 
Ettől az időponttól kezdve (ti. 1944. aug. 23-tól. Ford. megjegyzése) Ro
mánia a fasisztaellenes koalíció tagja lett és a fasiszta Németország 
megsemmisítésében hadseregeivel aktívan részt vett. A háború tehát a 
román nép számára igazságos jellegűvé változott.42 Románia politikájá
nak alapvető megváltozásában döntő jelentősége volt Románia Kommu
nista Pártjának, amely a néptömegek harcát a német fasiszták és a nem
zeti burzsoázia áruló politikája ellen vezette. 

Bulgária bizonyos mértékben 1944 szeptemberéig a fasiszta tömb olda
lán vett részt a háborúban, a tömbön belül azonban sajátságos helyet 
foglalt el. A bolgár néptömegek aktívan léptek fel a fasizmus ellen. A 
bolgár nép már 1940-ben elutasító magatartást tanúsított a monarcho-
íasiszta kormánnyal szemben; ellenezte Bulgária részvételét az imperia-

'iO/a A szerző a „népi demokratikus" fogalmat a magyar történelmi periodizá
ciótól függetlenül általánosságban alkalmazza. (Szerk. megjegyzés.) 

41 Nemes D.: Magyarország felszabadulása, Moszkva 1957, oroszul. Nemes Dezső: 
Magyarország felszabadulása, Budapest 1955. A háború jellegével foglalkoznak még 
Magyarország szempontjából: Kállai Gyula: A magyar függetlenségi mozgalom 
1939—1945, Budapest 1955; „Dokumentumok. A magyar párttörténet tanulmányozásá
hoz, V. 1939. szeptemberétől — 1945. áprilisáig". 

'•2 Col. Cupsa. conf. Gh. Matei si altii, Contributia Rominiei la razboiul antihit-
lerist, Bukarest 1958. 

2 8 



lista háborúban és követelte a Szovjetunióval való barátságot. A töme
gek aktivitása akadályozta meg a bolgár reakciót abban, hogy fegyve
resen szálljon szembe a Szovjetunióval. Ezáltal korlátozódott Bulgária 
részvétele a második világháborúban. A fasizmus és a háború elleni 
népi harc élén Bulgária Kommunista Pártja állott, amely a Szovjetunió
nak Németország által történt megrohanása után egy hatalmas, az egész 
népet magába foglaló partizánmozgalmat szervezett. G. Dimitrov kez
deményezésére 1942-ben megalakult a Hazafias Front, amely össze
fogta az összes nemzeti hazafias és demokratikus erőket. A Hazafias 
Front zászlaja alatt, és hála a Vörös Hadsereg győzelmeinek, a Bolgár 
Kommunista Párt, amely hosszú, nehéz és dicsőséges utat tett meg, elő 
tudta készíteni a néptömegeket a fegyveres felkelésre. A felkelés 1944. 
szeptember 9-én megbuktatta a monarcho-fasiszta kormányt és az or
szágban szabaddá tette az utat gyökeres szociális változások végrehaj
tására. Ez Bulgária részéről alapvetően megváltoztatta a háború jelle
gét; Németország egyik csatlósából a fasisztaellenes koalíció egyik aktív 
résztvevője lett, amely hadat üzent Németországnak. 1944. szeptember 
9. óta a bolgár nép, szoros szövetségben a Szovjetunió népeivel, igazsá
gos, hazafias háborút viselt a fasiszta tömb ellen és a maga részéről is 
hozzájárult a hitleri Németország felett aratott győzelemhez. 

Mind az antifasiszta koalíciónál, mind a semleges államoknál is — 
amelyek az agresszió áldozatai lettek s melyeket a fasiszta államok meg
szálltak — minden egyes országnál konkrét vizsgálat alá kell venni a 
háború jellegét és annak változatait. 

A Szovjetunió részéről a háború az első naptól az utolsóig igazságos, 
honvédő háború volt. A „honvédő háború" fogalma, mindenekelőtt annak 
konkrét tartalma, amit e fogalom alatt értünk, közelebbi magyarázatot 
igényel. 

A burzsoá történetírásban a „honvédő háború" fogalom nem nagyon 
gyakori, azonban ha előfordul, a burzsoá tudósok ezt a fogalmat osztály
érdekeik védelmére használják. Így pl. a „haza védelme" jelszót az első 
imperialista világháborúban, a háborúban részt vevő összes országok 
burzsoáziája használta. Ennek a jelszónak az volt a célja, hogy leplezze 
a háború hódító jellegét s azt úgyszólván igazságos, felszabadító hábo
rúnak minősítse és ilyen módon a néptömegeket félrevezetve kénysze
rítse arra, hogy zúgolódás nélkül ontsák vérüket egy kis monopolista 
csoport érdekeiért. 

Ezek a fogalmak tehát, hogy „honvédő háború", vagy „a haza vé
delme" az imperializmusban, amikor a legtöbb háború — és különösen 
a kapitalista országok közötti nagy háborúk — elkerülhetetlenül igaz
ságtalan, imperialista háborúk, nem fejezik ki a háború igazi sajátos
ságát és jellegét, ellenkezőleg csak elködösítik azt. így volt ez pl. az első 
világháború alatt is (1914—1918). 

Amióta azonban a kapitalizmus már nem az egyetlen gazdasági és 
politikai rendszer, amióta a világon egy új gazdasági és társadalmi rend, 
az, SZSZKSZ létezik, ez a tényállás alapvetően megváltozott. „A haza 
védelme" fogalma a szovjet népek - részéről új értelmet kapott. A kapi
talista országok bármely háborúja a Szovjetunió vagy a szocialista tábor 
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országai ellen — legyen az akar nagy, akár kis háború — csakis reaK-
ciós, igazságtalan háború lehet. És minden háború, amelyet a Szovjet
unió vagy a szocialista táborhoz tartozó országok a szocializmus és kö
vetkezésképpen az egész haladó emberiség érdekében viselnek, feltétle
nül igazságos, felszabadító háború. Továbbá, a Szovjetunió részéről bár
mely népi háború honvédő háború, azaz a minden dolgozó hazáját védő 
háború. Ez a modern történelmi fejlődés törvényszerűsége. 

Ezért joggal nevezi a szovjet nép a fasiszta Németország és az impe
rialista Japán ellen viselt igazságos háborút „Nagy Honvédő Háború"-nak. 

Igazságos volt Kína harca is az országukat megrohanó japán impe
rialisták ellen. Ebben a háborúban Kína különböző társadalmi rétegei 
vettek részt, köztük a nemzeti burzsoázia haladó körei és a parasztság 
nagy tömegei. A különféle rétegek aktív részvétele azonban a nemzeti 
felszabadító harcban semmiképpen sem volt egyöntetű. Az akkor urai
mon levő Kuomintang-klikk a burzsoázia és a földesurak érdekeit kép
viselte és így reakciós, népellenes tervei és szándékai voltak. Csak Kína 
Kommunista Pártja képviselte a népnek — amelyet maga köré tudott 
tömöríteni — igazi érdekeit s harcolt következetesen és határozottan az 
imperialisták ellen. A kommunista párt vezette népi felszabadító had
sereg tehát Japán ellen igazságos, honvédő háborút viselt s éppen a 
kommunisták vállalták a hódítók elleni harc legsúlyosabb terhét, s vit
ték győzelemre a harcot. 

A többi ázsiai országok, amelyek a japán agresszió áldozatai letteK 
(Korea, Indonézia, Burma, Indokína, a Fülöp-szigetek stb.) felszabadító 
harcot vívtak a hódítók ellen és ezzel a fasisztaellenes koalíció oldalán 
az igazságos háborúban vettek részt. 

Anglia és Franciaország, amint már említettük, a háborút mint igaz
ságtalan, imperialista háborút kezdte, az uralkodó kapitalista osztály, 
de főleg a kapitalista monopóliumok érdekében. Már a második világ
háború első szakaszában azonban kezdett kialakulni ezen országok né
peinek fasisztaellenes mozgalma és ez befolyással volt a háború jelle
gének megváltoztatására. Erre ragyogó példa a francia nép felszabadító 
harca, melynek élén a kommunista párt vezette hős francia munkás
osztály állott. Az ország északi részének megszállása után az ellenállási 
mozgalom hamarosan tömegjellegűvé vált. Ebben a francia nép széles 
rétegei vettek részt, tömörülve a hódítók iránti gyűlölet talaján. Francia 
hazafiak 1940 őszén a Vimy fennsíkon felgyújtottak egy német gépkocsi 
tábort. A kommunista párt illegális vezetősége ezzel megadta a jelt a 
megszállók elleni aktív harcra. Ennek kiterjedéséről hűen tanúskodik 
a Hitler-fasiszták és cinkosaik „taktikát változtatni" kísérlete. Hitler 
1940. október 25-én, Petain-nel történt találkozása alkalmával megígérte, 
hogy a francia hadifoglyokat szabadon bocsátja és leszállítja a hadisar
cot „ama feltétel alatt, ha a nép hajlandó együttműködni" a Hitler
rezsimmel. A nép azonban az ilyen „együttműködést" elutasította. Mind 
ez, mind számtalan más tény igazolja, hogy a háború az angol—francia 
tömb kapitalista kormányai akaratának ellenére mind határozottabban 
fasisztaellenes irányba fejlődött. Az európai népek harcának aktív for
mái a kapitalizmus legreakciósabb erői, a német és az olasz fasiszták 
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ellen, a háború jellegét fokozatosan megváltoztatták. A Szovjetuniónak 
a háborúba való kikényszerített belépésével és a fasisztaellenes tömb 
megalakításával — e fasisztaellenes tömb résztvevőinek számára is —-
véglegesen igazságos és haladó jelleget kapott. Ennek nem mond ellent 
až a megdönthetetlen tény, hogy Anglia és Franciaország reakciós ural
kodó körei a háború egész tartama alatt folytatták kísérleteiket impe
rialista háborús céljaik megvalósítására. 

Különlegesen alakul, a legerősebb imperialista állam — az Amerikai 
Egyesült Államok — részvétele a második világháborúban. Ez az ország, 
amely először tartott igényt a világuralomra, közvetlenül részt vett a há
ború előkészítésében és előmozdította annak kitörését. A háború megkez
dése után az angol—francia koalíciós oldalára állott és támogatta a fasisz
ta Németország hadigépezetének Kelet, azaz a Szovjetunió ellen irányuló 
terveit.43 A koalíció háborúja jellegének fokozatos megváltozása azon
ban imperialista háborúból felszabadító háborúvá az USÁ-ban sem ma
radhatott nyom nélkül. Amikor az USA a Szovjetuniónak a fasiszta 
Németország által történt megrohanása után segítségét megígérte, akkor 
nyíltan fasisztaellenes álláspontra helyezkedett. Az USA háborúba 
lépése, amelyhez egy fasiszta agresszió vezette — a japán haderők 1941. 
december 7-én végrehajtott Pearl Harbour-i hitszegő támadása — a leg
erősebb imperialista hatalmat is véglegesen a fasisztaellenes táborba 
vezette. Ilyenképpen az USA a fasisztaellenes szövetség egy vezető tagja 
lett, tagja az igazságos német—japán szövetség elleni felszabadító há
borúnak. Ez azonban nem akadályozta meg az amerikai monopóliumo
kat és az uralkodó felső réteghez tartozó megbízottaikat abban, hogy a 
háború egész tartama alatt ne a kapitalista monopóliumok által diktált 
kétkulacsos politikát úzzék. 

Anglia uralkodó körei és később az USA is — noha politikájuk hiva
talos céljául a fasizmus elleni harcot hirdették — nem adták fel azt a 
reményüket, hogy a fasiszta Németország elleni harcban a Szovjetunió 
vereséget fog szenvedni. Angliának és az USÁ-nak ez a visszás politi
kája negatíve hatott ezen államok hadműveleteire, nem kaptak eléggé 
aktív, határozott jelleget. Csak azáltal magyarázható pl. az a tény, hogy 
az angol—amerikai haderők hosszú időn át csak másodrangú hadszín
tereken harcoltak és egy második front létrehozását Európában 1944 
júniusáig halogatták, miáltal a Szovjetuniót a fasiszta szövetség főerői-
vel való harcában magára hagyták. Ny. Sz. Hruscsov, 1959. március 7-én, 
a Lipcsében megtartott össznémet munkáskonferencián elmondott beszé
dében, az amerikai—angol tömb kétkulacsos politikájáról szólva, így~ 
nyilatkozott: „Amikor Hitler a hadseregeit Kelet felé meneteltette és a 
Szovjetuniót hadüzenet nélkül megrohanta, a nyugati hatalmak kormá
nyai szövetséget kötöttek velünk és késznek nyilatkoztak országunk 
megsegítésére. Mi őszinte köszönetet mondtunk nekik és szövetségi kö
telezettségünkhöz híven, a Hitler-ellenes szövetség minden tagjával 
szemben vállalt kötelezettségünknek mindenkor eleget tettünk. A szö
vetségesek küldtek egynéhány, a háborúhoz szükséges anyagot és utána 

43 „undeclared War", by Langer and Gleason, New York 1953. 
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várták az események fejlődését. A Nyugat legreakciósabb körei nyilván 
így gondolkoztak: Csak fejlődjön ki a háború, Hitler csak semmisítse 
meg a Szovjetuniót, a szocialista állam erőit, mi a szovjet embereket 
abban a reményben fogjuk ringatni, hogy segíteni fogunk nekik és ha 
majd annak szüksége mutatkozik, meg fogjuk nyitni az ún. második 
frontot."44 

A szovjet állam a harcok alatt súlyos megpróbáltatásoknak volt ki
téve és kénytelen volt rendkívüli áldozatokat hozni, melyekhez viszo
nyítva Anglia és az USA áldozatai csekélyek voltak. Anglia és az USA 
uralkodó körei ezt nagyon jól tudták. Mindezek ellenére a második 
frontot csak akkor nyitották meg, amikor a szovjet csapatok a fasiszta 
tömb főerőit már megsemmisítették, a stratégiai kezdeményezést szi
lárdan kézbe vették, az ellenség kiűzését a Szovjetunió területéről már 
csaknem befejezték és a szovjet országnak az ellenségtől való végleges 
felszabadulást célzó nagy támadó hadműveleteket előkészítették. Alap
jában véve Európában a második frontot csak akkor nyitották meg, ami
kor a Szovjetunió már enélkül is meg tudta volna semmisíteni teljesen 
a fasiszta Németországot, és teljesíteni tudta volna felszabadító misz-
szióját Európában. Mindezek után az a látszat, hogy a második frontot 
nem is nagyon azért nyitották meg, hogy a Szovjetuniónak segítsenek, 
hanem inkább abból a célból, hogy megakadályozzák a szovjet haderő 
további előnyomulását Európában. 

Másképpen alakult volna a fasiszta tömb elleni háború, ha Anglia 
és az USA uralkodó körei a fő hadszíntereken határozottabb harcot 
vívtak volna, ha Európában a második frontot nem 1944-ben, hanem 
már 1942-ben vagy legalábbis 1943-ban megnyitották volna. 

Csak a Szovjetunió harcolt következetesen fegyveresen a fasizmus 
ellen, hogy elérje a nemes célt: a világ első szocialista állama szabadsá
gának és függetlenségének megvédését és Európa népeinek felszabadí
tását a fasiszta iga alól. Ezért volt a Szovjetunió háborúja a fasiszta Né
metország és az imperialista Japán ellen kezdettől végéig a legigazsá
gosabb és valóban haladó háború. 

Külön-külön kell megvizsgálni azon európai országok háborújának 
jellegét, amelyek a második világháború kirobbanásának idején és annak 
első szakaszában a fasiszta agresszió áldozatai lettek. Ezen országok 
háborúja jellegének meghatározásánál mindenekelőtt szigorú különbsé
get kell tenni népeik harca és kormányaik politikája között, ami sok 
esetben a nép ellen irányult és némelykor lényegében imperialista volt. 

Eltekintve Ausztria kikényszerített csatlakozásától, a fasiszta agresz-
szió első áldozata Európában a Csehszlovák Köztársaság volt. Csehszlo
vákia megszállása a Hitler-fasiszták által a Müncheni Egyezmény alap
ján vált lehetővé. Bár München következményeiért a nagy imperialista 
hatalmak a főbűnösök, a felelősség a nép érdekeinek elárulásáért a bur
zsoá csehszlovák kormányt is terheli. Amikor Benes kormánya Német
ország előtt kapitulált és ellenállás nélkül elfogadta a müncheni diktá
tumot, előmozdította az imperialista háború kirobbanását. Bármilyen 

44 „Neues Deutschland" 1959. márc. 27. 
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álláspontot is képviselt később a Benes alakította emigrációs kormány, 
1938. évi működésük gyalázatos tetteit nem lehet elfelejteni. 

A cseh és szlovák nép nem óhajtott békét a fasiszta megszállókkal, 
és ténylegesen az első naptól kezdve készen állt az ellenállásra. Aktív 
harcra azonban nem nyílt lehetősége. 1939. március 15-től Csehszlovákia 
mint egységes állam többé nem létezett. Szlovákia névleg független, a 
valóságban azonban Németország teljes függőségében fasiszta állam lett. 
Csatlakozott a fasiszta tömbhöz és Lengyelországnak, majd később a 
Szovjetuniónak is hadat üzent. A Hitler-uralomnak teljesen alárendelt 
ún. „Cseh és Morva Protektorátus" kormánya szintén támogatta — fő
ként gazdaságilag — a fasiszta Németország igazságtalan háborúját. 

Mindezek ellenére Csehszlovákia népei, főleg a szlovák nép, a kom
munista párt vezetése alatt megtalálták a módját annak, hogy harcukat 
mind a német, mind a belföldi fasizmus ellen kifejleszthessék és így 
a fasizmuselienes szövetség aktív tagjává váljanak. Ez a harc kezdettől 
végig igazságos volt. Szlovákiában a nemzeti felkelés alatt (1944. augusz
tus—szeptember) ez a küzdelem egy — az egész népet magába foglaló — 
tömegharccá fejlődött a belső fasizmus és a német hódítók ellen. Mind 
ez a körülmény, mind Csehszlovákia száműzött kormányának a belé
pése a fasisztaellenes koalícióba, Csehszlovákiát az igazságos háború 
többi résztvevőjével egyenlő jogú tagjává avatta. A csehszlovák nép 
háborúja Németország ellen haladó, felszabadító háború volt.45 

A burzsoá Lengyelország részéről, amely Csehszlovákia után a fa
siszta agresszió második áldozata lett Európában, bonyolult a háború 
jellegének megállapítása. Nem kétséges, hogy a német fasiszták, amikor 
Lengyelországot megrohanták, nyílt agressziós cselekedetet követtek el. 
Az események folyása a burzsoá és nagybirtokos lengyel államot a fa
siszta Németország elleni harcra kényszerítette. A háború jellegét azon
ban Lengyelország részére nem a reakciós kormány politikája határozza 
meg, annál kevésbé, mert félt saját népétől és az agresszió aktív kivé
désére nem tudta és nem merte a tömegeket felhívni. Az a háború, 
amelybe Lengyelország keveredett, a lengyel kormány nemzetellenes, 
jellegében imperialista politika következménye volt. A lengyel burzsoá
zia és földbirtokosok uralkodó körei háborút akartak, de a német fasiz
mussal szövetségben a Szovjetunió ellen. A német fasiszták azonban 
jobbnak látták lengyel megbízottak nélkül igazgatni Lengyelországot. 
Lengyelország leverésében megnyilvánult a kormánypolitika teljes 
csődje és a háború előtti állam romlottsága. A lengyel nép, miután kor
mánya elhagyta, megpróbálta saját kezébe venni országa sorsát. A népi 
ellenállás növekedése világosan megállapítható. Az ország nyugati részé
nek védelme a hadsereg hősiességét bizonyította, Varsó védelmében az 
egész nép egyesült a hódítók ellen. 

Az erők egyenlőtlensége és a munkásosztály pártja vezetésének hiá
nya miatt azonban — bármilyen hősies is volt a lengyel nép harca — 
nem lehetett eredményes és nem lehetett befolyással az Európában ki
tört háború menetére. 

45 „prehled československých dejin, i n . 1918—1945", These, Prag 1956; K. Gott
wald, O otázkach války a obrany vlasti. Prag 1953. stb. 
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Ilyképperi tehát a lengyel nép háborúja, ellentétben kormányának 
politikájával, igazságos, felszabadító jellegű volt, jóllehet az említett 
körülmények miatt korlátozott méretű maradt. A továbbiakban a len
gyel hazafiak harca a fasiszta megszállókkal szemben aktív formát ka
pott és nagy terjedelművé vált. A lengyel állam Londonban, száműze
tésben székelő burzsoá kormánya útján csatlakozott a fasisztaellenes 
szövetséghez. A háború igazi jellegét azonban nem e kormány politikája 
határozta meg. A lengyel népnek valódi, igazságos, felszabadító hábo
rúja élére csak az 1944 augusztusában Lublinban alakított népi demok
ratikus kormány került.56 

Európa többi országai, amelyek egymás után lettek a fasiszta agresz-
szió áldozataivá és szállták meg Németország és Olaszország haderői, 
népeinek részéről a háború szintén igazságos, felszabadító háború volt. 
Ez vonatkozik mind Dániára, mind Norvégiára, Belgiumra, Hollandiára, 
Luxemburgra, Görögországra és Jugoszláviára.47 Ezeknél is különbséget 
kell azonban tennünk a kormányok és a néptömegek beállítottsága kö
zött, valamint a népek harcban tanúsított aktivitása között. így pl. 
Dániára vonatkozólag nem igen lehet háborúról beszélni, mert alapjá
ban véve Dánia német csapatok általi megszállása nem vezetett fegy
veres harchoz. Dánia kormánya kapitulált. A nép, a váratlan megro
hanás, valamint az uralkodó körök árulása következtében demoralizálva, 
a megszállókkal szemben kezdetben nem tanúsított komoly ellenállást. 
Később azonban a dán nép haladó erői aktív harcot viseltek a fasiszta 
hódítók ellen, ez azonban nem vált nagyobb kiterjedésűvé. 

Más volt a helyzet Norvégiában. A norvég nép ellenállása a német 
csapatok betörésével szemben, eredménytelensége ellenére is, kétségkí
vül egyik olyan tényezőként került a második világháború történetébe, 
mint amelyek az antifasiszta blokk országai részéről a háború igazságos 
jellegét jelentik. 

Még nagyobb mértékben vonatkozik ez a megállapítás Albániára és 
Jugoszláviára, amely országok népei azonnal magasra emelték a felsza
badító harc zászlaját és ez alatt a zászló alatt küzdöttek végig.48 

Az elmondottak ismételten aláhúzzák, hogy mennyire bonyodalmas 
jelenség volt a második világháború, és hogy milyen éles különbségeket 
kell tennünk jellegének meghatározásánál az egyes országokra vonatko
zólag. Ez a háború, amely mindkét részről imperialista háborúként kez
dődött, a fasisztaellenes szövetség államai részéről igazságos, felszaba
dító háborúvá vált. Sőt! Ennek a háborúnak imperialista szakaszában is 

46 Najnowsze dzieje Polski , ma te r i á ly i s tud ia z okresu i i w o j n y swia towej , W a r 
schau 1957; Ju l i an Lensk i , O front ludowy w Polske , 1934—1937, War schau 1956; Wojna 
wyzwolenszy n á r o d u polskiego w okres ie d rugowy wojny swatovej 1939—1945, War 
s c h a u 1958. 

47 „Revue d'histoire de la deuxième guerre mondiale." Nr. 3. Sur la Belgique 
pendant la guerre. Paris, Juli 1958. P. de grott, Zu dienst van het Volk, Amsterdam 
1950; Het woord als wapen. Keur uit de nederlandense ondergroundse pers 1940— 
1945, Amsterdam 1952. Luxemburg and the germán Invasion, before and after, Lon
don 1942. 

48 „Histór ia e Sh iper i s (maket pe r d i s k u t i m ) " ; r v , T i r ana , 1958; Enver Hodscha , 
R a p p o r t au 1-er congres d u pa r t i communi s t e d 'Albanie , T i r a n a 1951; Oslobodi lacki 
r â t n á r o d a Jugoslawi je , 1941—1945, Be lg rad 1957. 
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megvoltak a népek szabadságáért és függetlenségéért vívott igazságos 
harc elemei. 

Ez a tény nem mond ellent annak a marxista—leninista értékelés
nek, hogy a második világháború keletkezését tekintve imperialista há
ború volt. Ismeretes Leninnek az a tanítása, hogy még az első világ
háborúban is — amely pedig összességében mindkét fél részéről impe
rialista háború volt — meg kell különböztetnünk az igazságos háború 
néhány elemét. Elsősorban itt Szerbiára gondolt, amely Ausztria-Ma
gyarország imperialista agressziójának áldozata volt. 

Lenin A. M. Kollontai-hoz intézett egyik levelében ezt így fejezte 
ki: „Nem foglalhatunk állást nemzeti felszabadító háborúk ellen, ö n 
Szerbiát veszi példának. De ha Szerbia egyedül állna Ausztria ellen, 
akkor talán nem állnánk a szerbek mellett."49 Egy másik esetben azt 
mondta, hogy az annektált országok „Belgium, Szerbia, Galícia és Ör
ményország a hódítók elleni »felkelésüket« a »haza védelmének-« neve
zik és ezt joggal nevezik így."50 

Lenin tanítása szerint a marxisták a háború jellegét nem értékel
hetik formálisan, mert a marxizmus megköveteli minden egyes háború 
történelmi elemzését, hogy a bonyolult és néha ellentmondásos voltában 
eligazodhassunk.51 

• 

A második világháború politikai jellegének helyes értékelése a há
ború tudományosan megalapozott periodizálásának fontos metodológiai 
feltétele. 

A történelem helyes periodizálása lényegesen megkönnyíti a kutató 
munkáját, segít a történelmi jelenségek rendezésében, rendszerezésében 
és lehetővé teszi, hogy az egyes tényeket helyesen csoportosíthassuk és 
tudományosan megalapozott végkövetkeztetéseket vonhassunk le. És 
fordítva, a periodizálás hiánya, vagy hamis periodizálás alkalmazása, a 
tudóst egy történelmi folyamat kutatásánál hamis, indokolatlan végkö
vetkeztetésekre csábíthatja. 

A háború periodizálásának fogalma alatt folyamatainak alapvető, 
minőségileg különböző időszakokba (periódusokba) való beosztását értjük. 
A háború tudományos periodizálásának azokon az objektiv törvénysze
rűségeken kell alapulnia, amelyek az adott háborúban megnyilvánulnak. 

A második világháború periodizálásánál különböző, éspedig min
denekelőtt az alábbi elemeket kell figyelembe venni: 

A fegyveres harc politikai feltételeit (a háború politikai jellegét, a 
néptömegek magatartását a háborúval szeember, koalíciók alakulását, 
vagy szétesését, változásokat a hadviselő államok nemzetközi, vagy belső 
helyzetében stb.);. 

a fegyveres harc gazdasági előfeltételeit, különösen a háborús gaz
dálkodás állapotát a hadviselő országokban, valamint a változásokat, 
amelyek ezen a téren fellépnek; 

•49 W. I. Lenin, Über Krieg, Armee und Militärwissenschaft. I. kötet. 
50 v . I. Lenin: Művei, 22. kötet, oroszul. 
51 W. I. Lenin, Werke, 23. kötet, Berlin 1957. 
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az egyes hadviselő felek haderejének állapotát (fegyverzet, szerve
zés, haditapasztalat stb.) és a lehetőségeiket harci cselekményekre a há
ború különböző szakaszaiban. 

összegezve, mindezen elemek végül is együttesen jutnak kifejezésre 
a fegyveres harcban, azaz a szárazföldi, légi és tengeri hadvezetésben. 
A hadvezetésre gazdasági, politikai, erkölcsi és más tényezők hatnak. 
Ezeknek a tényezőknek befolyása közvetlenül vagy közvetve a harci cse
lekményekben mutatkozik, megszabja ezek tartalmát, formáit és mé
reteit. Természetesen a legegyszerűbb és leglogikusabb, ha a háborút 
politikai jellegének változásai alapján osztjuk periódusokra. Mivel a 
második világháború folyamán a jelleg ilyen megváltozása bekövetke
zett, könnyű megállapítani ennek első periódusát, amelyben a háború
nak mindkét fél részéről imperialista jellege volt s az antifasiszta orszá
gok számára fokozatosan alakult át felszabadító háborúvá. Ez a perió
dus magába foglalja azt az időt, amely 1939. szeptember 1-től 1941. jú
nius 22-ig, vagyis addig az időpontig tartott, amikor a Szovjetunió a hit
leri Németország rajtaütése után belépett a háborúba. 

Ha a politikai jelleg megváltozásának ez a kritériuma a második 
világháború első periódusának meghatározására alkalmazható is, nem 
elégséges ahhoz, hogy a háború további lefolyását is periódusokra ossza. 
Miből kell a további beosztáshoz kiindulni? Azon a véleményen va
gyunk, hogy itt elsősorban a fegyveres harc fejlődésének ismertető j elét 
s ennél mindenekelőtt' a harci cselekmények formáinak megváltozásait 
kell megnevezni. A háború változatlan politikai jellege mellett a harci 
cselekmények formái igen nagy változásokon mehetnek át. így pl. a 
fasiszta Németország Szovjetunió elleni háborújában mind a szovjet, 
mind a fasiszta német haderők harci cselekményeinek formái több ízben 
módosultak. A háború "Kezdetén a szovjet haderők hadászati védelem
ben voltak s mélyen az országba vonultak vissza. A háború folyamán 
azután a legfontosabb arcvonal-szakaszokon a védelemből és vissza
vonulásból átmentek támadásba és a háborút általános, győzelmes tá
madással fejezték be. Nem voltak egyenértékűek a harcicselekmények 
méretei sem, amelyek katonai helyzet és feltételek változásai szerint 
fejlődtek ki. A háború folyamán az egyes fegyvernemek és fegyveres 
erők harci cselekményeinek jelentősége is válotzik. Amíg a döntő szerep 
a háborúban teljesen a gyalogság harci cselekményeinek jutott, addig 
a légi háborúnak, a tengeri háborúnak és a partizán háborúnak az ellen
ség hátországában, a háború különböző szakaszában változó jelentősége 
volt. A harci cselekmények folyamán beálló legnagyobb változások fon
tos ismertető j elek minden háború periodizalásahoz. A második világ
háborúnak a Szovjetunió háborúba való belépése utáni periodizalásahoz 
ennek az ismer tető j élnek kell a vezető szerepet játszania. Ez azt jelenti, 
hogy a háború tudományos periodizálásánál mindenekelőtt a háború 
folyamán feltűnő alapvető fordulópontokat kell megtalálni. Ezeket a 
fordulópontokat a háború egyes közbeeeső céljainak elérése és a katona
politikai helyzetnek ezzel összefüggő változásai határozzák meg. 

A mondottakból azt a végkövetkeztetést vonhatjuk le, hogy a há
ború egy-egy periódusaként olyan időszakot kell megjelölnünk, amely-
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ben a fő hadviselő államok hadviselésében éppúgy, mint a nemzetközi 
viszonyaiban és a belpolitikai életében, az események egy többé-kevésbé 
lezárt ciklusa zajlik le. Itt fel kell azonban ismerni azokat a nehézsé
geket, amelyek a pontos időbeli meghatározásnál fellépnek, hogy egyik 
vagy másik periódus kezdetét vagy végét, ha nem is napokra, de leg
alábbis hetekre terjedő pontossággal meghatározhassuk. Igen könnyen 
lehetséges tehát, hogy egy periódus eseményei túlmennek a szóban forgó 
periódusra megszabott időszakaszon. 

A második világháború egyik különlegessége, ami hatalmas térbeli 
méreteinek és koalíciós jellegének folyománya, abban áll, hogy a harci 
cselekmények egyidejűleg játszódtak le egymástól igen távol eső had
színtereken, szárazföldön és tengeren. Nyilvánvaló azért, mert a harci 
cselekmények nem fejlődhettek ki mindenütt egyenlően és nemcsak az 
általános feltételektől és a két koalíció erőviszonyaitól függtek, hanem 
számos helyi tényezőtől is. Ezért szükséges, hogy a háborús események
nek a harci cselekmények befolyásától függő periódus-beosztásnál a fő 
és döntő hadszíntér fejleményeit vegyük tekintetbe. Ilyen hadszíntér 
volt 1941. június 22-től a háború végéig a kelet-európai hadszíntér, ame
lyen az óriási német—szovjet front húzódott. 

A Szovjetunió, amely a fasiszta agresszióval szemben határozott 
ellenállást fejtett ki, méreteiben rendkívüli, igazságos felszabadító há
borút viselt és nemcsak saját államának szabadságát és függetlenégét 
védte, hanem a világ minden szabadságszerető népének érdekeit is. Ép
pen ezért vált a német—szovjet front kezdettől fogva a második világ
háború fő frontjává. A német—szovjet front megalakulásával a második 
világháború háborús eseményeinek középpontja keletre tevődött át. A 
Szovjetunió ellen vetette be a fasiszta főparancsnokság haderejének leg
nagyobb részét. Az egész háború folyamán a német—szovjet fronton 
voltak a fasiszta blokk fő erői. Itt játszódtak le a legnagyobb és leg
véresebb harcok, amelyekben a fasiszta Németország fő erőit szétzúzták. 
Végül pedig a szovjet nép és haderőinek történelmi győzelme Nagy 
Honvédő Háborújában döntő befolyással volt az egész második világ
háború kimenetelére. 

Fentebb arról volt szó, hogy a második világháború egyik vagy má
sik periódusa határainak meghatározásához olyan eseményeket kell ala
pul venni, amelyek fordulópontjait jellemzik. Ennél figyelembe kell 
venni azokat a politikai és hadászati eredményeket, amelyeket ezekkel 
elértek. Ilyen fordulópontok, amelyek a egész katona-politikai hely
zetet alapvetően megváltoztatták, érthetően csak a legfontosabb had
színtéren létezhettek és itt is csak legfőbb stratégiai szakaszain. 

Az itt elmondottakból kiindulva a második világháború következő 
fordulópontjait lehet meghatározni: 

A Szovjetunió kierőszakolt belépését a háborúba, 1941 júniusá
ban, ami által nemcsak a katona-politikai helyzet változott meg 
alapvetően, hanem a második világháború egész lefolyása is; 

a fasiszta blokk legfontosabb katonai csoportosításainak szét
zúzása Sztálingrádnál és Kurszknál, ami a második világháború fo-
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lyamatában alapvető fordulathoz vezetett az antifasiszta koalíció 
javára; 

a szovjet haderők döntő győzelmeit 1944—45-ben és az angol— 
amerikai csapatok offenzíváját Nyugat-Európában, amelyek a fa
siszta Németország végleges szétzúzását és kapitulációját idézték elő; 

a Szovjetunió belépését a Japán elleni háborúba, a Kvantung-
hadseregnek Mandzsúriában és a japán csapatoknak a csendes
óceáni szigeteken történt szétzúzását. 
Kiindulva a fent említett alapelvekből, a második világháborút kö

rülbelül az alábbi öt periódusra oszthatjuk, amelyek egymástól tarta
lomra és jellegre különböznek. 

1. periódus. 
A második világháború kezdete. A fasiszta Németország és Olasz

ország fegyveres agressziója Európában és Afrikában. Japán imperialista 
agressziójának kiterjedése Délkelet-Ázsiában. 

(1939. szeptember—1941. június.) 

2. periódus. 
A fasiszta Németország agressziója a Szovjetunió ellen. Japán tá

madása Amerika ellen, A második világháború alapvető fordulata meg
teremti az antifasiszta koalíció részére a kedvező feltételeket. 

(1941. január—1942. november.) 

3. periódus. 
Alapvető fordulat a második világháborúban az antifasiszta koalíció 

javára. 
(1942. november—1943. december.) 

4. periódus. 
A fasiszta Németország szétzúzása és kapitulációja. A háború be

fejezése Európában. 
(1944. január—1945. május.) 

5. periódus. 

Az imperialista Japán szétzúzása és kapitulációja. A második világ
háború befejezése. 

(1945. május—szeptember.) 
A második világháború ilyen periodizálása logikus és megalapozott. 

A háború periodizálása nem öncél, hanem eszköz, amely a háború tör
ténetének tárgyilagos kutatását és egyes eseményeivel szemben a mé
lyebb megértést biztosítja. 

A burzsoá történészek előreláthatólag megértik, hogy a második 
világháború tudományos periodizálása lényegesen korlátozná lehetősé
geiket arra, hogy a háború történetét elferdítsék, vagy meghamisítsák, 
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sőt bizonyos fokig kényszeríthetné őket arra, hogy a háború lefolyását 
és eredményeit tárgyilagosabban írják le. Ezért sem sietnek ilyen pe-
riodizálás kidolgozásával. 

Ezt a feladatot legjobban a szovjet történelemtudomány teljesítheti, 
amely a marxista—leninista elméletre támaszkodik s ezért képes arra, 
hogy a hadviselő felek igazi céljait, a háború jellegét és vezetésének 
eszközeit helyesen feltárja, hogy az egyes államok szerepét a háborúban 
felmutassa, azokat a tényezőket analizálja, amelyek a győzelmet bizto
sították és hogy meghatározza a vereségek okait. 

* 
A második világháború legfonotsabb eredménye a Szovjetunió teljes 

és fényes győzelme volt a fasiszta blokk felett. Ezt a győzelmet a szovjet 
állam az antifasiszta koalíció többi államával együttesen vívta ki. A győ
zelem kivívásánál azonban a döntő szerep a Szovjetuniót illeti, amely 
a szabadságszerető népek harcában a fasizmus ellen az élen állt. 

„A Szovjetunió népeinek vállaira nehezedett" — mondotta Ny. Sz. 
Hruscsov a NSZE* V. pártkongresszusán — „a Hitler-fasizmus elleni 
háború legfőbb terhe és ők zúzták ezt szét. Ezzel a győzelemmel az egész 
világ nyert, nyert számtalan ország népe, amelyek megkapták a lehető
séget, hogy felépítsék a szocializmust."52 

A Szovjetuniónak a háborúban való részvétele volt a meghatározó 
tényező, hogy az antifasiszta koalíció megalakuljon, s hogy a háború im
perialista háborúból igazságos felszabadító háborúvá változzék át az 
ebben a koalícióban részt vevő kapitalista államok számára. A történe
lemtudomány a második világháború jellegének problémáját csak akkor 
oldhatja meg, ha ebből az alapvető metodológiai tézisből indul ki. 

Alig dördültek el azonban az utolsó lövések a második világháború 
harcterein, amikor az imperialista tábor, élén az Egyesült Államokkal, 
máris elkezdte előkészületeit egy új, harmadik világháborúra a szocia
lista tábor s különösen a Szovjetunió ellen. Egy új háború veszélye nagy, 
de semmiképp sem elháríthatatlan. A mai feltételek mellett, hála a Szov
jetunió vezette béke és szocializmus hatalmas tábora létezésének, hála 
a hatalmas erők jelenlétének, amelyek képesek arra, hogy az imperia
lista agresszorokat megsemmisítőén visszaverjék s rájuk vereséget mér
jenek, az új harmadik világháború nem elkerülhetetlen. A Szovjetunió 
gazdasági fejlődésére irányuló nagyszerű hétéves terv teljesítésével, a 
kommunista társadalom felépítésének tervével „reális lehetőségek te
remnek, hogy a háborút, mint a nemzetközi problémák megoldására 
szolgáló eszközt ki lehessen kapcsolni".53 

Ezt a nagy reménységet köszönheti az emberiség a Szovjetuniónak, 
a dicső, Lenin által alapított kommunista pártnak, a szocializmusnak, 
amely arra hivatott, hogy mint új társadalmi rend, a kapitalizmus túlélt 
rendszerét örökre leváltsa. 

* Német Szocialista Egységpárt. 
52 N. S. Chruschtschow, UdSSR und DDR untrennbar verbunden. Berlin 1958; 

> 53 N. S. Chruschtschow, Über die Kontrollziffern für die Etnwicklung der Volks
wirtschaft der UdSSR in den Jahren 1959 bis 1965, Berlin 1958. 
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