
a hatalmas információs anyag rendszerezését és 
tudományos művé formálását és az egészet 
vezérlő elképzelést. 

Befejezésül ki kell emelni nemcsak a példa
mutató szerkesztést, világos fogalmazást, célszerű 
szövegtagolást, hanem a rendkívül gazdag és 
mindig a szöveget szolgáló képanyagot, a gon
dos jegyzetelést, amely a kötet végi apparátus
ban kapott helyet, végül pedig a csatlakozó hely
ségnévmutatót. Ez utóbbi jelzi a gazdag 
kitekintést az egykori dualizmuskori területekre 

A kiadó - felismerve a lehetőséget és 
megérezve a szükséget - már 1990 közepén 
megindította sorozatát, amely immár 14. 
köteténél tart. Közülük egyesek valóban meg
felelnek annak a kitűzött célnak, hogy „számot
tevő előnyt" biztosítsanak használóiknak a vizs
gákon. Más kötetek viszont kevésbé. Én ezt a 
könyvet nem egyszerűen az „érdeklődő", még 
csak nem is a „hozzáértő" szemüvegén át olvas
tam el, hanem azzal a felelősséggel, hogy mint 
iskolánk történelmi munkaközösségének a 
vezetője, hogyan tájékoztatom róla kollégáimat 
és diákjainkat. így tehát a könyvet a szerző 
számára talán a legkellemetlenebb, de a leendő 
használó számára a legfontosabb szempontból 
értékelem: a több évtizedes tapasztalattal ren
delkező történelemtanáréból. 

A végén kezdtem, az „Irodalmi tájékoztató"-
val. Jól tudom, hogy ez nem a szerző által át
nézett anyagot öleli fel, hanem ajánlás az érdek
lődő tanároknak és diákoknak. Éppen ezért 
érthetetlen, hogy miért szerepel benne a Kriegs
tagebuch des OKW nyolc kötete, s miért 
hiányzik belőle Montgomery, Eisenhower. De 
Gaulle, Churchill vagy Zsukov emlékiratainak 
magyar kiadása. Gosztonyi Péter egyetlen 
külföldön megjelent kötetével szerepel benne, s 
nem a három hazaival. Benne van Karsai Elek 
híres-hírhedt 1962-es könyve (A berchtesgadeni 
sasfészektől a berlini bunkerig), amely inkább 
politikai lektűr, mintsem történelmi munka; nincs 
viszont benne Volkogonov Sztálinról szóló 
könyve. S a nagyobbik baj az, hogy a könyvön 

és akkori szomszédos birodalmakra, valamint azt 
a tényt, hogy a kötet végülis másfélszáz mai 
település háborús emlékművéről ad az általános 
ismeretek mellett konkrét tényközlést. Mindezek 
alapján követendő példaként ajánlja a recenzens 
a hazai kutatás figyelmébe ezt a hadtörténelmi 
irodalomban ritkaságszámba menő osztrák 
tudományos művet. 

Zachar József 

sem érződik: a szerző használta volna. Márpedig 
második világháborús szovjet történelmet írni 
Volkogonov mellőzésével, finoman szólva, nem 
szerencsés. 

így hát nem is csodálkoztam azon. hogy a 
könyvet végigolvasva maradék lelkesedésem is 
lejjebb lohadt. Olyan alapvető tényeket nem 
találtam meg benne, mint hog)- a Szovjetunió 
nem írta alá a hadifoglyokra és a polgári lakos
ságra vonatkozó nemzetközi egyezményeket -
pedig ezt a már hivatalosan bevont, de jobb 
híján többhelyütt még mindig használt egykori 
IV gimnazista tankönyv is tartalmazta! Vagy 
hogy a Blitzkrieget és a Battle of Englandot a 
Wehrmacht a szovjet üzemanyagszállítások 
jóvoltából tudta végégharcolni. Magyarország 
szerepe benne is van, meg nincs is. Túlértékelt
nek találom a két diktátor hadvezéri szerepének 
bemutatását. Sehol sem akadtam rá benne a hír
hedt 1941-es 270. és 1942-es 227. számú sztálini 
parancsokra, vagy arra, hogy Sztálin utasításai 
értelmében „tekintet nélkül a veszteségekre" 
kellett támadni. 

Aludva egyet a hibajegyzékre, másnap szám
bavettem a könyv erényeit is. Először is (bár en
nek természetesnek kéne lenni) az egész 
világháború történetét mondja el. Igen jól mu
tatja be az 1939-es diplomáciai kötélhúzásokat, s 
diplomáciatörténeti részei általában is jobbak a 
hadtörténelmieknél. Magyarországon sokaknak 
még ma is újdonságként hathatnak az Anglia 
egyéves hősi helytállásáról írt részek vagy a 
Lend-Lease ismertetése. Egyértelműen - bár rövi-

SIPOS PÉTER 

A II. VILÁGHÁBORÚ ÉS AZ AZT KÖVETŐ BÉKÉK 
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den - ír a szovjet hadsereg németországi és 
magyarországi atrocitásairól. (Gyilaszra hi
vatkozva megemlíthető lett volna, hogy még a 
szövetséges Szerbiában is hasonlóan viselkedtek, 
s ennek jugoszláv részről történt nagyon szelíd 
felvetése volt az első repedés a nagy barát
ságon.) Reálisan foglalkozik a könyv a Japán el
leni atomtámadás kérdésével. Előnyére vált az is, 
hogy egy fejezetecskét szentelt az 1947-es 
békekötéseknek. (De meg lehetett volna emlí

teni, hogy Németországgal csak 1990-ben írták 
alá...) 

A könyv szerkezete világos, áttekinthető, és 
stílusa ellen sem lehet kifogást emelni. 

Összefoglalva: egy szerényebb felkészültségű 
tanár és diákjai számára csak ajánlani tudom. De 
én nem vétetem meg a sajátjaimmal... 

Nagy Domokos Imre 
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