
alapos név- és helynévmutató kapcsolódik. 
A jegyzetanyag jól igazítja ki az esetleges tor
zításokat és tévedéseket. Egyetlen helyen 
hiányzik egy jegyzet csupán: Alekszejenko 
emlékezésében ugyanis keveredik a szőregi ós 
a temesvári csata leírása, s erre talán nem 
ár to t t volna utalni. (403—405. o.) 

A kötet belbecséhez méltó módon illeszkedik 
külső megjelenése is. A bordó címlapon az 

A folyóirat négy száma közli K. M. Szimo-
nov Zsukov marsallal kapcsolatos, eddig publi
kálatlan feljegyzéseit, amelyek korábbi rész
leteiről az előző ismertetésben már írtunk. A 
7. számban (45—56. o.) közölt részlet eleje 
1950-ből származik, amikor Zsukov az Odesz-
ezai Katonai Körzet parancsnoka volt. Egy 
beszélgetésben a moszkvai csata eseményeit 
értékelte, de nem azon az akkoriban általáno
san hangoztatott állásponton volt, hogy a 
németek semmilyen körülmények között, álta
lában nem lettek volna képesek elfoglalni 
Moszkvát. Zsukov a reális tényeket sorolta fel, 
hogy miért nem foglalták el a németek Moszk
vá t és mi hiányzott nekik ehhez ? 

„Az utolsó német támadás —' mondta — 
november 15—16-án kezdődött. Ennek kezde
tére a Volokalamszk—Nara főirányuk balszár
nyán 25—27 hadosztályuk volt, köztük 18 
páncélos és gépesített hadosztály. A harcok 
menetében azonban ezek kifulladtak. Mikor 
elérték a csatornát, Krukovot, világossá vált , 
hogy elszámították magukat . Az utolsó erő
tartalékaikat élték fel. Elérték ezt a vonalat, 
és tartalékban nem volt egyetlen hadosztályuk 
sem. December 3—4-re a hadosztályaikban 
30—35 páncélos maradt az eredeti 300-ból, 
vagyis a létszám egytizede. Ahhoz, hogy meg
nyerjék a csatát, az let t volna szükséges, hogy 
o t t , a főcsapás irányában, a második lépcső
ben legyen kb. 10—12 hadosztályuk, vagyis 
kezdettől fogva nem 27, hanem 40 hadosztály-
lyal kellett volna rendelkezniük. Ebben az 
esetben át t ud t ak volná törni Moszkváig. 
Ezzel azonban nem rendelkeztek. Ekkorra már 
mindenüket elvesztették, amilyük volt, mert 
nem számoltak ellenállásunk erejével." 

Ma már közismert az a tény, hogy a Moszkva 
alat t i ellentámadás kezdetekor a német csapa
tok már megkapták a parancsot a visszavonu
lásra. Akkor azonban, 1950-ben, erről beszélni 

1850-ben alapított és a magyarországi hadjá
ra t résztvevői számára kiadott emlékérem lát
ha tó : „Figyelmezzetek népek és hódoljatok. 
Isten velünk van. — A győzedelmes orosz had
sereg leverte és elfojtotta a zendülést Magyar
országon és Erdélyben 1849-ben." 

Hermann Bobért 

nem volt tanácsos. Pedig úgy tűnhete t t volna, 
az a tény, hogy a németeket a szovjet vé
delem szilárdsága már az ellentámadás előtt 
olyan kritikus helyzetbe hozta, hogy kénytele
nek voltak visszavonulni, egyáltalán nem csök
kentet te a hadsereg érdemeit, sőt inkább nö
velte. Ügy tűnik azonban, hogy a valós törté
nelmi események ilyen ismertetése nem képvi
selt eléggé hősi képet. Inkább azt kellett mon
dani, hogy a szovjet csapatok olyan német 
csapatokra mértek ellencsapást, amelyek még 
Moszkva felé törtek. Zsukov azonban már 
akkor elvetette ezt a változatot. 

Egy másik találkozás alkalmával, mikor 
Szimonov segítséget kért Zsukovtól az „Élők 
és holtak" c. regényének megírásához, előho
zat ta neki Haldernak az 1941—42-ből szár
mazó, nyolc füzetből álló szolgálati naplóját. 
Haider ebben az időben a német vezérkar 
főnöke volt. A napló olvasása — mondotta — 
nem mindig kellemes dolog, de szükséges az 
elkövetett hibák és elszámítások, ezek okainak 
és következményeinek megértéséhez. Majd 
mintegy folytatva az 1950-es témát , kifejtette, 
hogy okvetlenül objektívan kell értékelni az 
ellenség erőit és lehetőségeit, akár a történe
lemről, akár a jelenről vagy a jövőről van szó. 
Majd a következőket mondta : „Végül mégis 
csak szembe kell nézni az igazsággal, és szé
gyenkezés nélkül el kell mondani, hogy való
jában mi is tör tént . Az igazságnak megfelelően 
kell értékelni azt a német hadsereget, amellyel 
a háború első napjaiban összeütköztünk. Nem 
valami ostobák elől vonultunk vissza ezernyi 
kilométert, hanem a világ legerősebb hadserege 
elől. Világosan meg kell mondani, hogy a német 
hadsereg a háború kezdetekor jobb volt, mint 
a mi hadseregünk, jobban volt felkészítve, 
kiképezve, felfegyverezve, lélektanilag is job
ban kész volt a háborúra. Rendelkezett hábo-
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rús tapasztala t ta l méghozzá győztes háború 
tapasztalatával . Ennek igen nagy a jelentő
sége. Azt is el kell ismerni, hogy a német 
vezérkar és általában a német törzsek akkori
ban jobban dolgoztak, mint általában a mi 
vezérkarunk és törzseink, a német parancsno
kok akkoriban jobban értet ték a dolgukat, 
mint a mi parancsnokaink. Mi a háború mene
tében tanultunk és képeztük magunkat, verni 
kezdtük a németeket, de ez hosszú folyamat 
volt. És ez a folyamat azzal kezdődött, hogy 
minden tekintetben a németek oldalán volt az 
előny. 

Nálunk szégyellnek arról írni, hogy a háború 
kezdeti szakaszában csapataink nem voltak 
szilárdak. Pedig előfordult, hogy nem voltak 
szilárdak, és nemcsak visszavonultak, hanem 
megfutamodtak, pánikba estek. Miután ezt 
nem akarják elismerni, a következő kép ala
kult k i : a nép — úgymond — nem bűnös, 
csak a vezetés bűnös. Általában ez igaz. Vég
eredményben valóban így van. Konkrétan 
szólva azonban, a háború kezdetekor mi rosz-
szul harcoltunk nemcsak fent, hanem lent is. 
Nem titok, hogy nálunk egymás mellett har
coltak hadosztályok, amelyek közül az egyik 
jól verekedett, keményen, a másik pedig meg
futamodott, habár az ellenség ugyanolyan csa
pást mért rá is. Voltak különféle parancsno
kok, különféle hadosztályok. 

Minderről beszélni és írni kell, márcsak azért 
is, mert ennek megvan a pedagógiai oldala is: 
a mai olvasók, köztük a fiatalok, ne gondolják 
azt, hogy minden csak a főnökségtől függ. 
Nem, a győzelem mindenkitől függ, minden 
embertől, a harcban való helytállástól... 

Arról beszélve, hogy a németek elvesztették 
a háborút, mi most gyakran ismételgetjük, 
hogy nem Hitler hibáiról, hanem a német 
vezérkar hibáiról van szó. Ehhez azonban 
hozzá kell tenni azt, hogy Hitler a saját hibái
val elősegítette azt, hogy a német vezérkar 
hibázzon, hogy gyakran zavarta a vezérkart 
abban, hogy megfontolt, helyes döntéseket 
hozzon. És amikor 1941-ben a németek Moszk
va ala t t történt szétverése u tán leváltotta 
Brauchitschot, Becket és egy sor más német 
parancsnokot és maga állt a német szárazföldi 
csapatok élére, ezzel kétségtelenül nagy szol
gálatot t e t t nekünk. Ezután mind a vezérkar, 
mind a hadseregcsoport-parancsnokok sokkal 
kötöttebbek lettek, mint korábban. A Hitler
től mint a szárazföldi csapatok főparancsnoká
tól eredő direktívák sokkal megszeghetetleneb-
bek lettek, mint ahogy ezt az ügy megköve
telte volna. Az az önállósági szint az operatív 
kérdések eldöntésében, amely korábban léte
zett a német hadseregben, lejjebb szállt, és 
Braizchitsch eltávolítása, amivel mindez kez
dődött , természetesen a kezünkre játszott. 

A háború első időszakában mi hozzászok
tunk a német támadás tényeihez, a támadások 
üteméhez, hozzászoktunk a balsikerekhez és 
vereségekhez, hozzászoktunk ahhoz, hogy ke
ressük a kiutat az igen bonyolult helyzetekből 

és hogy ellenintézkedéseket tegyünk. A néme
tek viszont, akik a, háború kezdetén oly bátran 
és rizikót vállalva mentek előre, vertek ben
nünket, támadtak, át törtek, ugyanazok a né
metek a háború második és harmadik szaka
szában nem tudtak hozzászokni ahhoz, hogy 
most ők kénytelenek védekezni, visszavonulni, 
vereségeket szenvedni. 

Ha végig követjük a háború történetét ebben 
a második és harmadik időszakban, sok olyan 
elvileg ismétlődő helyzetet lehet összeszámolni, 
amikor a németek újra és újra póruljárnak, 
bekerítésbe, katlanba kerülnek, és annak elle
nére, hogy a helyzet ismétlődik, nem tudnak 
hozzászokni, hogy ezek között a számukra új 
körülmények között harcoljanak." 

A harmadik eset, amelyet az említett rész
letből megemlítettünk, 1966 májusából való. 
A találkozásnál Zsukov arról beszélt, ami erő
sen foglalkoztatta őt akkor a X X . kongresz-
szus u tán : a német fogságba került katonák 
becsületének helyreállításáról, akik tömegével 
főként a háború első időszakában, a nagy 
visszavonulások és a nagy bekerítések idején 
estek fogságba. A kérdést akkor a K B Elnök
ségében már megtárgyalták és Zsukov mint 
védelmi miniszter kapot t megbízást, hogy ha
tározattervezetet terjesszen elő a kérdés vég
leges megoldásához. A szerző szerint Zsukov 
felindultan beszélt erről a kérdésről, látszott, 
hogy már régen nyomta a lelkét. Megemlítette, 
hogy a fogságba esett angol katonák és tisztek 
számára fogságuk egész ideje a la t t számfejtet
ték a fizetésüket, méghozzá kiegészítéssel. „És 
mi történt nálunk — mondta —, nálunk Meh-
lisz eljutott arra a gondolatra, hogy felállított 
egy tételt , miszerint : »Mindenki, aki fogságba 
esett — hazaáruló«, és megalapozta ezt azzal, 
hogy minden szovjet ember, akit fogságba 
esés fenyeget, köteles öngyilkosságot elkövetni. 
Lényegében tehát azt követelte, hogy azok a 
milliók, akik elestek a háborúban, még kiegé
szüljenek néhány millió öngyilkossal. Ezeknek 
az embereknek több mint felét a németek 
halálra kínozták a fogságban, elpusztultak az 
éhségtől és a betegségektől és Mehlisz elmélete 
szerint azokat, akik megjárták ezt a poklot és 
visszatértek, olyan körülmények kellett hogy 
várják otthon, hogy megbánják azt, hogy 
akkor, 41-ben vagy 42-ben nem lettek öngyil
kosok." 

„Gyávák természetesen voltak, de hogyan 
lehet így gondolkodni annak a hadseregnek 
több millió fogságba esett katonájáról és tiszt
jéről, amely mégiscsak megállította és szét
zúzta a németeket ? Vajon ezek más emberek 
voltak, mint azok, amelyek később elfoglalták 
Berlint? Más anyagból voltak, rosszabból, 
gyávábból ? ! Hogy lehet teljes megvetést kö
vetelni mindenki iránt, akik fogságba estek 
azok miat t a katasztrófák miat t , amelyek 
ránk zúdultak a háború kezdetekor?. . ." 

Egy évvel később a szerző részt vet t egy 
viharos értekezleten, ahol Zsukov a szónoki 
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emelvényről többek közt éles formában emlí
te t te meg vagy három személy nevét, akik 
mögötte ültek az elnökségben, és felemlegette 
felelősségüket az 1937—1938-ban történtekért . 
Az egyik említett személy közbevágott és meg
jegyezte, hogy akkoriban olyan idők voltak, 
amikor bizonyos dokumentumokat alá kellett 
írni, akár tetszett az illetőnek, akár nem. Zsu
kov nagyon jól tudja ezt és ha megkutatják 
az akkori idők dokumentumait, egyeseken 
megtalálják Zsukov aláírását is. Zsukov a köz
beszóló felé fordult és élesen válaszolt: „Nem, 
nem találják meg. Kutassanak! Az én aláírá
somat nem találják meg!" A szerző megjegyzi, 
hogy milyen nagy benyomást keltette benne 
ez a határozott válasz. 

Az 1987. évi 9. szám közli a visszaemlékezés 
következő részletét. Ebből a legérdekesebb az, 
a?.nit Zsukov arról mondott , hogy ki a felelős 
a háborút megelőző eseményekért és a háború 
kezdete körüli körülményekért. Zsukov kifej
te t te , hogy ezekkel kapcsolatban Sztálin fele
lősségét szokták hangsúlyozni. Ez egyrészt 
helyes, másrészt viszont nem lehet csak őt 
felelőssé tenni mindenért. Mint az események 
közvetlen szemtanúja állította, hogy Sztálin
nal osztozott a felelősségben a környezete, 
elsősorban a hozzá legközelebb álló emberek: 
Molotov, Malenkov és Kaganovics. Kijelen
te t te , hogy nem számítja hozzájuk Beriját. 
O olyan ember volt, aki mindig kész volt vég
rehajtani bármit, bármikor és bárhogyan. A 
felelősség egy része kétségtelenül Vorosilovó, 
aki, bár 1940-ben leváltották a védelmi nép
biztos tisztségéből, egész a háború kezdetéig 
a Védelmi Tanács elnöke maradt . Kevesebb 
felelősség ju t a katonákra és a kisebb funkcio
náriusokra is. 

Mivel Zsukov gyakran ve t t részt azokon a 
megbeszéléseken, amelyek Sztálin közvetlen 
környezetével folytak, képet tud adni ezekről. 
Egyes kérdésekben Molotov rendkívül makacs 
álláspontot foglalt el, ami néha azt eredmé
nyezte, hogy Sztálin felemelte a hangját és 
kikelt magából. Molotov azonban csak mo
solygott és k i tar to t t álláspontja mellett. 

Sztálinnak a védelem erősítésével vagy a 
hadsereg felfegyverzésével kapcsolatos sok 
javaslata ellenkezést és ellenállást vál tot t ki. 
Ennek következtében bizottságokat hoztak 
létre, amelyekben viták folytak és egyes javas
latok elsüllyedtek ezekben a vitákban. Ez is 
az ellenállás egyik formája volt. 

Helytelen úgy elképzelni a dolgot, hogy 
Sztálin környezetéből soha, senki nem vitat
kozott vele állami és gazdasági kérdésekben. 
Ugyanakkor környezetének nagyobb része 
támogat ta azokat az értékeléseket, amelyeket 
a háború előtt alakított ki, és támogatta min
denekelőtt azt a meggyőződését, hogy ha nem 
hagyják magukat provokálni ós nem tesznek 
valamilyen helytelen lépést, Hitler nem szánja 
rá magát az egyezmény felrúgására és a 
Szovjetunió megtámadására. Ebben a kérdés

ben mind Malenkov, mind pedig Kaganovics 
mindig egyetértett Sztálinnal, és különösen 
aktívan támogat ta Molotov. Molotov nemcsak 
hogy akaratos és makacs ember volt, akit 
nehéz volt kimozdítani az elfoglalt álláspont
járól, hanem — Zsukov megfigyelése szerint — 
komoly befolyása is volt Sztálinra, különösen 
külpolitikai kérdésekben, amelyekben a hábo
rúig Sztálin őt kompetensnek t a r to t t a . Később 
azonban, amikor a számítások helytelennek 
bizonyultak, Sztálin Zsukov jelenlétében több
ször szemrehányást t e t t Molotovnak, aki nem 
mindig viselte el ezt hallgatagon. Molotov az 
1940-es berlini utazása után is k i ta r to t t amel
lett a nézete mellett, hogy Hitler nem fog 
támadni . Sztálin szemében még külön tekin
télyt adot t neki az, hogy személyesen volt 
Berlinben. 

Molotov tekintélyét a jelleme is erősítette. 
Erős akaratú, elvhű ember volt, aki távol állt 
bármiféle személyes elképzelésektől. Emellett 
szélsőségesen makacs volt, a végsőkig kegyet
len, tudatosan követte Sztálint és támogat ta 
őt a legkíméletlenebb tetteiben, többek közt 
az 1937-—38-as években is, a saját nézeteiből 
kiindulva, ő meggyőződésből követte Sztálint, 
míg Malenkov és Kaganovics a karrierjét épít
gette. 

Zsukov emlékezete szerint Sztálin környeze
téből egyedül Zsdanov volt az, aki az ő jelen
létében olyan nézetnek adot t hangot, hogy 
lehetséges a német támadás, ő továbbra is 
éles hangnemben nyilatkozott a németekről és 
azt hangoztat ta , hogy Hitlernek semmiben 
sem szabad hinni. 

A továbbiakban Zsukov részletesen beszélt 
még a hadsereg háború előtti állapotáról és 
Sztálin személyes tulajdonságairól, amelyek 
azonban ma már közismertek. 

Folytatódik a visszaemlékezés közlése a 10. 
számban is (56—63. o.). I t t igen érdekes rész
leteket találunk arról, hogy Sztálin hogyan 
értékelte az embereket. 1941 októberében sú
lyos helyzet alakult ki. A németek át tör ték a 
szovjet védelmet, Vjazma alat t bekerítették a 
Nyugati és a Tartalék Front csapatainak nagy 
részét és közeledtek Moszkvához. Zsukovot 
ekkor nevezték ki a Nyugati front parancsno
kává. „Sztálin ideges volt és rettenetesen dü
hös. Miközben velem beszélt, a legkeményebb 
szavakkal szidta a Nyugati és a Brjanszki 
Front parancsnokát, Konyevet és Jermejen-
kót, és ugyanakkor egy szót sem ej tet t Bu-
gyonnijról, a Tartalék Front parancsnokáról. 
Úgy tűnik, az volt a véleménye, hogy ettől 
az embertől már nem lehet többet követelni. 
Közölte velem, hogy kinevez a Nyugati Front 
parancsnokává, hogy Konyev le van vál tva 
erről a posztról, és miután a front törzséhez 
küldött kormánybizottság levonja a következ
tetéseket, hadbíróság elé kerül. 

Erre ón azt mondtam Sztálinnak, hogy ilyen 
tet tekkel semmit nem lehet helyrehozni és 
senkit nem lehet feltámasztani, ezek csak rossz 
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benyomást keltenek a seregben. Emlékeztet
tem arra, hogy lám a háború elején agyonlőt
ték Pavlovot, a Nyugati Front parancsnokát 
és mit eredményezett ez? Semmit. Már jóval 
előbb közismert volt, hogy Pavlov kicsoda, 
hogy az ő számára a plafon a hadosztály
parancsnokság. Ez t mindenki tud ta . Et tő l füg
getlenül frontparancsriok volt, és nem birkó
zott meg azzal, amivel képtelen volt megbir
kózni. Konyev azonban — ő nem Pavlov, ő 
okos ember, ő r á még szükség lesz. 

Sztálin ekkor megkérdezte: 
— És ön mit javasol? 
Én azt mondtam, javaslom, hogy Konyevet 

hagyják ot t helyettesemnek. 
Sztálin gyanakvóan kérdezte : 
— Miért védi Konyevet? A barátja magá

nak ? 
Azt válaszoltam, hogy nem, mi Konyewel 

soha nem voltunk barátok, csak úgy ismerem, 
mint akivel együt t szolgáltunk a Belorusz 
katonai körzetben." 

Sztálin beleegyezett, és ez a beszélgetés való
színűleg alapjában meghatározta Konyev sor
sát, „mert a bizottság, amely Molotowal az 
élén utazott a frontra, biztosan más döntést 
javasolt volna. É n jól ismertem Molotovot és 
nem voltak kétségeim efelől." Konyev egyéb
ként, mint Zsukov helyettese, sikeresen birkó
zott meg a rábízott feladatokkal és hamarosan 
az akkor létrehozott Kalinyini Front parancs
noka lett. 

Az egyes személyek és az általános helyzet 
jellemzéséhez igen érdekes a következő rész
let is: 

„Két nappal azután, hogy a front parancs
noka lettem, felhívott Molotov. A beszélgetés
ben szó volt az egyik irányról, amelyben a 
németek folytatták az előrenyomulást és a mi 
csapataink folytatták a visszavonulást. Molo
tov emelt hangon beszélt velem. Látszott, 
hogy közvetlen adatai voltak a német páncé
losok előrenyomulásáról ezen a részen, én 
pedig ekkor még nem voltam teljesen tisztá
ban a dolgokkal. Egyszóval valami olyasmit 
mondott , hogy vagy megállítom ezt a Moszk
vá t fenyegető támadást , vagy agyonlőnek ! Ez t 
válaszoltam neki: 

— Ne ijesztgessen, nem félek a fenyegeté
seitől. Még nincs két napja sem, hogy elfoglal
t a m a fronparancsnok tisztét, még nem vagyok 
teljesen tisztában a helyzettel, nem tudom 
pontosan, hol, mi történik. Minden kiderül, 
miközben átveszem a csapatokat. 

Válaszul ismét felemelte a hangját és ugyan
abban a szellemben kezdte folytatni. Hogy 
lehet az, hogy két nap ala t t nem tudja tisz
tázni a helyzetet ! 

Azt válaszoltam neki, hogy ha ő képes arra, 
hogy nálam gyorsabban tisztázza a ügyeket, 
utazzon ide és vegye át a front parancsnoksá
gát . Ledobta a kagylót én pedig folytattam a 
munkámat . " 

A továbbiakban Zsukov elmondja, hogy 
1942 májusában Sztálin viszonylag enyhe ma

gatar tást tanúsított a keresi katasztrófa bűnö
seivel szemben, szemmel láthatóan azért, mert 
átérezte saját személyes felelősségót az ügyben. 
A támadás az ő unszolására kezdődött. A Fő
hadiszállás, a Vezérkar más döntést javasolt. 
Ezek azt javasolták, hogy vonják ki a csapa
tokat a Kercsi-félszigetről a Tamanyi félszi
getre és ot t építsék ki a védelmet. Sztálin 
azonban nem vette figyelembe ezeket a javas
latokat, mivel úgy vélte, hogy ezzel felszaba
dul Mannsteinneíc a Krímben harcoló 11. had
serege. Végül is Mannstein hadserege így is 
felszabadult, a szovjet csapatok pedig Keres 
a la t t súlyos vereséget szenvedtek. 

Amikor Sztálin helytelenül döntött , ráadá
sul a Főhadiszállás olyan képviselőit küldte a 
Kercsi-félszigetre, akik biztosították a kataszt
rófát : Mehliszt és Kulikot. Ez utóbbi egyálta
lán képtelen volt arra, hogy bármit is ésszerűen 
vezessen. Ezek a képviselők Keres alatt együtt
működtek Kozlowal , a gyenge és akaratnól-
küli frontparancsnokkal. És amikor ez a Sztá
lin unszolására elkezdett és az általa személye
sen odaküldött emberek által vezetett vállal
kozás katasztrófával végződött, csak kisebb 
büntetést kaptak, mint mások kaptak volna 
ugyanazért más körülmények között. 

Ma, amikor nagy és sokszor szenvedélyes 
viták dúlnak arról, hogy Sztálin mennyiben 
volt szakember az egyes területeken, nem 
érdektelen idézni Zsukovot mint főparancsnok-
helyettest. „A háború kezdetén (ezt mondva 
a sztálingrádi csatát tekintem határvonalnak) 
előfordult, hogy meghallgatva egy jelentést, 
néha olyan megjegyzéseket t e t t , amelyek arról 
tanúskodtak, hogy elemi módon nem érti a 
helyzetet és nem kellőképpen ismeri a katonai 
ügyeket. 

í gy volt pl. 1942 nyarán, amikor jelentést 
kellett tennem a Nyugati Front egyik, Pogo-
reloje Gorodiscse elfoglalásával kapcsolatos 
hadműveletéről. Jelentettem, hogy két csapást 
fogunk mérni: jobbról a főcsapást, balról az 
elterelő csapást. A térképen jobbra volt a 
nagy, mélyre hatoló vörös nyíl, balra egy 
kisebb. Ez a második felkeltette figyelmét 
ós megkérdezte : 

— H á t ez micsoda ? 
Meg kellett magyarázni, hogy ez a kis nyíl 

mutat ja az elterelő csapást. 
— H á t még miféle elterelő csapást ? Mi az 

ördögnek dobáljuk szét az erőinket ? összpon
tosítani kell őket egy helyre, nem pedig szét
forgácsolni. 

Jelenteni kellett, hogy miért gondoltam ki 
ezt az elterelő csapást. H a két helyen mérünk 
csapást, ez bizonytalanságot kell hogy keltsen 
az ellenségben afelől, melyik irányban mér
jük a főcsapást, lekötjük a tartalékainak 
egy részét az elterelő csapás irányában, hogy 
ne tudjon manőverezni velük, amikor a had
művelet második napján rájön, hogy valójá
ban hol mérjük a főcsapást. '•<# | 

Tekintet nélkül arra, hogy a magyarázatom 
meggyőzőnek tűnt , őt nem elégítette ki* Tb-
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vább is bizonygattam a magamét. Végül is, 
bár nem értet t egyet az érveimmel, ezt mondta : 

— Magát nem lehet meggyőzni. Maga a 
frontparancsnok, és maga viseli ezért a felelős
séget. 

Kénytelen voltam azt válaszolni, hogy tu
dom, hogy én vagyok a frontparancsnok és 
kész vagyok teljes egészében felelősséget vál
lalni azért, amit javasolok. 

Ezzel végződött ez a beszélgetés, amely 
eléggé jellemző volt a háború első szakaszára." 

Sztálin katonai és emberi jellemzésére álljon 
i t t még egy hosszú, de igen érdekes idézet: 

„Sztálin katonai szakmai ismeretei nem vol
t ak elégségesek nemcsak a háború elején, de 
a háború végén sem. Az esetek többségében 
azonban nem vitathatjuk el tőle sem az észt, 
sem az ésszerű gondolkodást, sem a helyzet 
értését. A háború történetét elemezve minden 
konkrét esetben igazságosan kell megvizsgálni 
azt , hogy hogyan történt . Sztálin lelkiismere
té t terhelik olyan parancsok és utasítások, 
amelyek figyelmen kívül hagytak minden 
ellenvetést, és amelyek rosszul és károsan 
ha to t tak az ügyekre. A parancsainak és uta
sításainak többsége azonban helyes és igaz
ságos volt. 

Erről szólva nem szabad megfeledkezni azok
ról a nehéz pillanatokról sem, amelyek előfor
dultak a Sztálinnal folytatott beszélgetések 
a la t t . Egyszer nála voltam jelentéstételen 
Vasziljevszkijjel együtt . Vasziljevszkij jelen
te t t e a valós helyzetet, amely nem felelt meg 
sem a várakozásainknak, sem a szándékaink
nak. A németek pont az ellenkezőjét te t ték 
annak, amit feltételeztünk, és amit szerettünk 
volna. Sztálin emiat t a kellemetlen jelentés 
mia t t kikelt magából. Odament Vasziljevsz-
kijhez és egyenesen megkérdezte : 

— Maga kinek dolgozik, Vasziljeszkij elv
társ? 

Vasziljevszkij nem ér te t te : 
— Vagyis hogy, Sztálin elvtárs ? 
— Maga kinek dolgozik, az angoloknak vagy 

a németeknek? 
Vasziljevszkij megismételte : 
— Nem értem ö n t , Sztálin elvtárs. 
— Mit nem ért ? Olyan jelentést tesz, mintha 

nem nekünk dolgozna, hanem az angolok
nak.. . 

Vasziljevszkij elfehéredett. És amikor ez
után a hirtelen megszakadt, nehéz beszélgetés 
u tán a kocsiban utaztunk, sokáig nem tudot t 
magához térni. Másnap reggel ismét jelentés
tételen voltunk vele Sztálinnál, és Sztálin úgy 
viselkedett, mintha ez a tegnapi beszélgetés 
egyáltalán meg sem történt volna. 

A háború második szakaszában Sztálin álta
lában nem volt hajlamos arra, hogy siessen a 
kérdések eldöntésével. Rendszerint meghall
ga t t a a jelentéseket, köztük a kellemetleneket 
is, nem muta to t t idegességet, nem szakította 
félbe a jelentéstevőt, rágyújtott , járkált , fi
gyelt. 

A háború végén mint negatív vonás észre

vehetővé vált nála bizonyos féltékenység. Mind 
gyakrabban és tisztábban lehetett érezni, hogy 
azt akarja, minden győzelem és siker hoz
zá kapcsolódjék, hogy féltékeny az egyes 
parancsnokok valamely tevékenységének ma
gas fokú értékelésével szemben. Én például 
világosan éreztem ezt a győzelmi díszszemlén, 
amikor engem üdvözöltek és »Hurrá«-t kiál
to t tak nekem. Ez nem tetszett neki: lá t tam, 
hogy rángatózik az arca. 

Azt kérdezik, milyen volt Sztálin a háború 
kezdetekor, és milyen a végén? Mi változott 
benne ? Észrevehető-e a különbség 

Mindenekelőtt azt kell mondani, hogy Sztá
lin Sztálin maradt . Elvi nézetei, szokásai, a 
helyzethez és az emberekhez való viszonya 
jelentősen nem változott. Maga az emberekhez 
való viszonya a korábbi maradt , de a háború 
átértékelte az embereket. A háború menetében 
világosabbá váltak érdemeik, lehetőségeik és 
ezekhez mindinkább kötődött Sztálinnak az 
emberekhez való viszonya. A Konyevhez való 
viszonya pl. a háború elején rossz volt, levál
togat ta a frontparancsnokságokról, de később,, 
amikor Konyev a Sztyeppéi Front parancs
noka lett és az ügyei jól mentek, a sikerek és 
a sikeres hadműveletek követték egymást, 
Sztálin, látva azt, hogy hogyan harcol Konyev, 
megváltoztatta a hozzá való viszonyát. A há
ború menetében maga Sztálin tapasztalatokat 
és ismereteket gyűjtött . Sok mindent kezdett 
megérteni abból, amit korábban nem ér te t t . 
Belekerült a katonai tevékenységbe, az érté
kelései mélyrehatóbbak és igazságosabbak let
tek. Ezenkívül sokkal jobban kezdte figye
lembe venni az objektív valóságot. Az a nézet, 
hogy »amit én döntöttem, lehetséges és kell, 
hogy meglegyen«, á tad ta helyét a józanabb 
nézeteknek, amelyek az objektív valóságra 
épültek. »Csak azt lehet megcsinálni, ami 
lehetséges, azt, amit nem lehet, azt nem 
lehet.« 

Amint már említettem, azokban a Sztálin
nal folytatott beszélgetésekben, amelyek köz
vetlen kapcsolatban voltak a harci cselekmé
nyekkel, a háború alat t gyakran kellett ellent
mondanom és vitatkoznom. Ugy tűnik, mindez 
kialakított rólam egy bizonyos véleményt. 

Amikor már leváltottak a miniszterségről es 
a katonai körzet parancsnoka voltam Szverd-
lovszkban, Abakumov, Berija vezetésével, elő
készített egy egész ügyet egy katonai össze
esküvésről. Sok tisztet le tar tóztat tak és felve
tődöt t az én letartóztatásom is. Berija és Aba
kumov megengedett magának egy olyan osto
baságot és aljasságot, hogy igyekeztek engem 
olyannak beállítani, aki ezeknek a letartózta
tot t t i sz teknek az élén összeesküvést szervezett 
Sztálin ellen. Sztálin azonban — amint a 
beszélgetésnél jelen volt emberek később el
mesélték nekem — meghallgatta Berija javas
latát az ón letartóztatásomról, ezt mondta : 

— Nem, Zsukovot nem engedem letartóz
ta tn i . Nem hiszem ezt az egészet. É n őt jól 
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ismerem. A háború négy éve a la t t jobban meg
ismertem, mint saját magamat. 

így közölték velem ezt a beszélgetést, amely 
titán Berijának az a kísérlete, hogy végezzen 
velem, kudarcba fulladt." 

A folyóirat 12. száma közli a feljegyzések 
utolsó részét (40—46. o.). Ez szintén tar tal
maz igen érdekes beszélgetéseket Zsukovval. 
Ezek közül is kiemelkednek azok a részletek, 
különösen egyes emberekre vonatkozóan, ame
lyek nem kerültek bele Zsukov önéletrajzába. 

Igen nagyra értékelte a tragikus sorsú Ubo-
revicset és Tuhacsevszkijt, habár szerinte sem 
hasonlítottak egymásra. „Tuhacsevszkij front-
hadműveletek tapasztalataival rendelkezett, 
Uborevics pedig a polgárháborúban hadsere
get vezényelt, akkor nem emelkedett maga
sabbra. Tuhacsevszkij ismertebb személyiség 
volt, de én nem helyeztem volna Uborevics elé. 

Gondolkodásuk jellegét tekintve, és általá
ban a gyakorlati tapasztalat alapján, Tuha
csevszkij inkább hadászati kérdésekben volt 
szakértő. Sokat foglalkozott ezekkel a kérdé
sekkel, sokat gondolkodott rajtuk, és sokat 
írt róluk. Mélyreható, nyugodt, elemző elme 
volt. 

Uborevics inkább a hadműveleti művészet 
és a harcászat kérdéseivel foglalkozott. Mind
ke t tő t kiválóan ismerte és a csapatok felül
múlhatat lan nevelője volt. Ilyen tekintetben 
szerintem három fejjel magasabb volt Tuha-
csevszkijnól, akire bizonyos nagyúri magatar
tás volt a jellemző, nem fordított kellő figyel
met a napi aprómunkára. Ebben kiütközött a 
származása és neveltetése. 

Leggyakrabban 1936-ban találkoztunk vele, 
amikor a Harcszabályzaton dolgoztunk. Meg 
kell mondani, hogy Vorosilov, az akkori nép
biztos^ ebben a szerepben kevéssé volt szak
ér tő. O végig dilettáns maradt katonai kérdé
sekben, soha sem ismerte ezeket mélyrehatóan 
és komolyan. Magas tisztséget tö l töt t azonban 
be, népszerű volt, és olyan pretenciói voltak, 
hogy teljes egészében katonának ta r to t ta ma
gát , olyan embernek, aki mélyrehatóan ismeri 
a katonai kérdéseket. Gyakorlatilag azonban 
a nópbiztosságon a munka jelentős része Tuha-
csevszkijre nehezedett, aki valójában katonai 
szakember volt. Voltak összeütközései Voro-
s i lowal , és általában a viszonyuk kellemetlen 
volt. Vorosilov nagyon nem szerette Tuha
csevszkijt, és amennyire én tudom, amikor 
felvetődött a gyanú Tuhacsevszkijjel kapcso
latban, majd felmerült a letartóztatásának 
kérdése, Vorosilov az ujját sem mozdította 
azért, hogy megmentse." 

A beszélgetés közben felmerült Tyimosenko 
neve, akit főként az idősebb generáció ismer 
a második világháborús hadijelentésekből. 
Róla a következőket mondta: „Tyimosenkót 
az egyes művek teljesen helytelenül ábrázol
ják, mint csaknem akaratnélküli embert, aki 
hajbókolt Sztálin előtt. Ez nem igaz. Tyimo

senko öreg és tapasztalt katona volt, követke
zetes, erős akaratú és képzett mind harcászati, 
mind hadászati szempontból. Mindenesetre, 
mint népbiztos, összehasonlíthatatlanul jobb 
volt, mint Vorosilov, és az a la t t a rövid idő 
alatt , míg népbiztos volt, valamelyest sikerült 
neki a hadsereget jó irányba fordítania. Az 
törtónt, hogy a harkovi katasztrófa után töb
bet nem bízták meg frontparancsnoksággal, 
habár mint frontparancsnok, sokkal jobb lett 
volna más frontparancsnokoknál, olyanoknál 
pl., mint Jerjomenko. Sztálin azonban hara
gudott rá, Harkov után is, és általában is, és 
ez megmutatkozott a sorsán a háború alat t . 
Kemény ember volt, és éppen hogy sohasem 
hajbókolt Sztálin előtt. H a ezt te t te volna, 
lehet, hogy kapot t volna egy frontot." 

A Zsukov visszaemlékezések befejezéséül 
még megemlítjük azt a részt, amit arról mon
dott , ami már Hruscsov időszakában törtónt 
vele, és arról, hogy hogyan vészelte át ezeket 
a napokat: „Amikor ötvenhétben kizártak a 
K B elnökségéből és a KB-ból, én ezek után 
hazamentem, szilárdan elhatároztam, hogy 
nem vesztem el a fejem, nem török össze, nem 
savanyodom meg, és bármilyen nehéz is, nem 
vesztem el az akaraterőmet. 

Mi segített rajtam ? A következőt csináltam. 
Miután hazamentem, al tatót vet tem be. Alud
tam néhány órát. Felébredtem. Et tem. Alta
tót vettem be. Ismét elaludtam. Ismét feléb
redtem, megint al tatót vet tem be, ismét el
aludtam.. . Ez így folytatódott tizenöt napon 
keresztül, amelyeket rövid szünetek kivételé
vel átaludtam. És így éltem át mindent, ami 
kínzott engem, ami megragadt az emlékeze
temben. Mindazt, amiről gondolkodtam volna, 
amivel bensőleg vi tatkoztam volna, ami bán
to t t volna éber állapotban, ezt én, úgy tűnik, 
álmomban éltem át . Vitatkoztam, bizonygat
tam, elkeseredtem — mindezt álmomban. Ké
sőbb, amikor eltelt ez a tizenöt nap, elutaztam 
horgászni. 

Csak ezután írtam a KB-nak, kértem enge
délyt, hogy elutazhassam gyógykezeltetni ma
gam. 

így éltem át ezt a súlyos időszakot." 

A háború egyik súlyos szakaszával foglal
kozik A. N. Griljev: „Az 1942. évi nyári-őszi 
hadjárat tervezésének egyes sajátosságai" c. 
tanulmánya: 1987. 8. sz. (20—20. o.). 1942 
márciusában sok hónapig ta r tó súlyos harcok 
után a szovjet—német arcvonalon viszonyla
gos csend állt be, habár egyes körzetekben még 
súlyos harcok folytak. Az áprilisban stabilizá
lódott arcvonal tükrözte azt a hatalmas erő
feszítést, amelyet a tél folyamán mindkét fél 
tanúsí tot t . Mindkét irányban törések és kiszö-
gellések voltak rajta. A Nyugati Front sávjá
ban az ellenség hátában harcoltak P. A. Belov 
vezérőrnagy csapatai. Ilyen körülmények kö
zött mindkét fél eltérő módon, de energikusan 
készült az 1942. évi nyári-őszi hadjáratra. 
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A németek gyors ütemben szedték össze 

egész Európából a használható alakulataikat, 
minek következtében erőik 20 hadosztállyal 
gyarapodtak. 

A szovjet fél lázas ütemben gyűjtötte a 
hadászati tartalékokat. A háború folyamán 
először alkalmazták azt a módszert, hogy a 
Főhadiszállás tar talékait a hadrakelt seregből 
vonták ki, bár ezen kivont alakulatok száma 
még nem volt nagy. A hadászati tartalékok 
létrehozásának alapvető módszere továbbra is 
az maradt , hogy új alakulatokat állítottak fel. 
I t t is voltak azonban elvileg új jelenségek: á 
hadászati tartalékokba nemcsak összfegyver-
nemi egységeket soroltak be, hanem egyes 
tüzér- és harckoesiegységeket is. 

Az 1942. évi téli hadjárat befejezése u tán a 
vezérkarnak olyan véleménye alakult ki, hogy 
a szovjet frontok alapvető feladata tavasszal 
és a nyár elején az ideiglenes hadászati véde
lem lesz. A célja az volt, hogy amellett, hogy 
meghiúsítja az ellenség csapását, az előre elké
szített védelmi állásokban szilárd védelemmel 
felőrölje az erőit, ós a lehető legkisebb veszte
séget szenvedve megfelelő körülményeket ala
kítson ki a döntő támadáshoz. 

A Legfelsőbb Főparancsnok egyetértett a 
vezérkar következtetéseivel, de parancsot 
adot t , hogy a hadászati védelembe való átme-
néssel egyidejűleg egy sor irányban hajtsanak 
végre helyi támadó hadműveleteket, egyes 
helyeken azzal a céllal, hogy megjavítsák a 
hadműveleti helyzetet, más helyeken pedig 
azzal, hogy megelőzzék az ellenség támadó 
hadműveleteinek kibontakozását. 

A védelembe való átmenet, a különböző irá
nyokba mért egyidejű csapásokkal, messze 
nem a legjobb változat volt, mivel az erők 
szétforgácsolását és a szovjet parancsnokság 
figyelmének megosztását eredményezte. Ez t a 
kettősséget azzal lehet magyarázni, hogy nem 
eléggé pontosan értékelték az erőviszonyokat 
ós túlzottak voltak az ellenség veszteségeiről 
szóló adatok. 

Egy realistább értékelés születik meg május 
elején, amikor a Főhadiszállás célirányosabb 
döntést hoz: a Leningrádi, az Északnyugati és 
a Délnyugati Front kivételével minden front 
parancsot kapot t a szilárd védelem kiépítésére. 
Csak az említett három frontnak kellett végre
hajtani az eltervezett támadó hadműveleteket 
Lubany, Gyemjanszk és Harkov térségében. 
Bár ez a terv már jobban megfelelt a valós 
helyzetnek, még i t t is jobb lett volna lemon
dani a Lubany és a Harkov ala t t i támadásról, 
vagy jobban kellett volna megszervezni a 
hadászati biztosítást, különösen a csapásmérő 
csoportok szárnybiztosítását. 

A szovjet csapatok támadó hadműveletei 
Harkov és Lubany alat t , valamint a védelmi 
hadművelet a Krímben kudarccal végződött. 
Ennek több oka van : az ellenség fölényben 
volt emberben és technikában, a szovjet csa
patok rosszul voltak felszerelve és kevés volt 

a harci tapasztalatuk, elszámítások történtek 
a hadműveleti és a harcászati vezetés szintjén. 

Következményeit tekintve különösen súlyos 
volt a Harkov alat t i kudarc. A délnyugati 
irány parancsnoksága, amely aktívan köve
telte a támadás végrehajtását ebben a körzet
ben, egy sor hibát vétet t . Rosszul biztosította 
a front támadó csoportjának szárnyait, késve 
vetet te be a harekoesihadtesteket. Amikor az 
ellenség csapást mért a támadó csoportok 
szárnyaira, késve döntöt t a védelembe való 
átmenésről. 

Körülbelül ugyanilyen hibák történtek a 
Lubany alat t i hadműveletnél is. Nem sikerült 
megsemmisíteni az ellenséget Gyemjansz a la t t 
sem. 

Az ellenség, miután sikert ért el a Krímben 
és Harkov alat t , hatalmas támadást tudo t t 
kibontakoztatni az egész délnyugati irányban. 
A szovjet csapatok kénytelenek voltak át
menni védelembe. A parancsnokság kénytelen 
volt rendkívüli intézkedéseket foganatosítani. 

Május 25-ón parancsot adtak az 5. harckocsi
hadsereg felállítására, amelybe beletartozott a 
2. és a 11. harckocsihadtest, a 340. lövészhad
osztály, a 19. önálló harckocsidandár, könnyű 
tüzér- és gárda-aknavető ezredek, légelhárító 
tüzérosztály és más csoportok, valamint a 3. 
harckocsihadsereg felállítására, amelybe bele
tar tozot t a 12. és 15. harckocsihadtest, az 1. 
gárda-gépesített lövészhadosztály, a 164. és 
264. lövészhadosztály, a 179. harckocsidandár, 
egy sor tüzér és más alakulat. 

Május 28-án parancsot adtak ki, amelynek 
megfelelően június 10-ig fel kellett állítani a 4., 
5., 6., 7., 8. és 9. tartalókhadsereget. 

Május 30-án parancsot adtak ki, amelynek 
értelmében a távolsági bombázók, a Lenin
grádi, az Északnyugati, a Kalinyini, a Nyu
gati, a Brjanszki, a Délnyugati, a Déli, az 
Észak-Kaukázusi Frontok, valamint a Fekete
tengeri Flot ta és az Azovi Flottilla légierői 
május 30. és június 9. között nagyméretű légi 
hadműveleteket haj tot tak végre azzal a céllal, 
hogy megsemmisítsék az ellenség repülőterein 
a technikai felszereléseket és a kifutópályákat. 
Ez a szovjet csapatok védelmét biztosította, 
különösen a délnyugati irányban. 

Július első napjaiban a helyzet a Brjanszki, 
Délnyugati és Déli Front sávjában tovább 
bonyolódott, mert az ellenség a Harkov a la t t 
elért siker után jelentősen aktivizálódott. Ez 
arra késztette a Főhadiszállást, hogy még át
fogóbb intézkedéseket foganatosítson a dél
nyugati irányban tevékenykedő frontok hátá
ban. 

Június 4. és 7. között a 3., 5., 6. és 7. ta r ta 
lékhadsereg azt a feladatot kapta , hogy fog
lalja el a harcászati szempontból kedvező 
Zadonszk—Voronyezs—Pavlovszk—Kletsz-
kaja—Verhnye-Kurmojarszkaja vonalat. Jú
nius 7-én az Észak-Kaukázusi Front parancsot 
kapot t , hogy az 61. hadsereg erőivel védje a 
Don bal partját Verhnye-Kurmojarszkajától 
Azovig. A fronthoz csatolták a 14. harckocsi-
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hadtestet) amelynek, mint fronttartaléknak, a 
diszlokációja Szalk, Bela j a Glina és Tyihoreck 
körzetében volt. A front tartalékában kellett 
még lenni két hadosztálynak, az egyiknek 
Kropotkin, a másiknak Krasznodar térségé
ben. 

Ilyenképpen létrejött a tartalékhadseregek 
védelme, amely a Donra támaszkodik. Ezen
kívül emögött a vonal mögött összpontosítot
ták az 1., 8. és 9. tartalékhadsereget Tula, 
Szaratov és Gorkij körzetében. A Brjanszki 
Front mögött létrehoztak egy erős harckocsi
csoportot, amelybe beletartozott az 5. harc
kocsihadsereg, a 4. és 16. önálló harckocsihad
test . 

Június 7-én fontos utasítást kapot t a Kau
kázuson túli Front, amely megkapta a Fő
hadiszállás tartalékából a 44. hadsereget. En
nek a hadseregnek kellett fedeznie Bakut észak 
felől. A Kaukázusi főgerincen átvezető u tak 
védelmére kijelöltek ha t lövész- és lovashad
osztályt, valamint a szuhumi katonaiskolát. 

Ezeket a nagyméretű hadászati intézkedé
seket, mint látható, igen előrelátóan és céltu
datosan hajtják végre. Ez a szervezés bősége
sen szolgált olyan tapasztalatokkal, amelyeket 
a szovjet parancsnokságok a későbbiek folya
mán jól tud tak hasznosítani. 

Lengyel István 


