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Csujkov marsallt, a Nagy Honvédő Há
ború legendás hírű hadvezérét aligha kell 
bemutatni a memoárirodalom iránt ér
deklődő olvasóknak. A hazai fordításban 
is megjelent emlékirataiban (Erőd a Vol
ga partján, A harmadik birodalom buká
sa, Az évszázad ütközete) átfogó képet ad 
a Sztálingrád alatt vívott hősies harcok
ról, valamint a 62. hadsereg későbbi 
hadműveleteiről. 

Csujkov marsall ezúttal negyedik me
moárját ajánlja az olvasónak. A „Sztá
lingrádtól Berlinig" című emlékirat egy
felől szerves folytatása a szerző korábbi 
memoárjainak. Másrészt — s ezt jól tük
rözi az emlékirat valamennyi fejezete — 
Csujkov ezúttal számvetésre is készült. 
Több mint hatvan esztendőt töltött a 
hadseregben. A polgárháború éveiben 
— tizenkilenc éves ezredparancsnokként 
— a fiatal Szovjetköztársaságért harcolt. 
1942-ben — mint ismeretes — a 62. had
sereg élére került, és neve egybeforrott 
a későbbi 8. gárdahadsereg harci útjá
val és hősies küzdelmeivel. 

A Vojenizdat gondozásában megjelent 
emlékiratban Csujkov marsall ezt írja: 
„Elmúltam nyolcvan esztendős. Ebben a 
korban már nem bűn, ha valamit elfe
lejt az ember, vagy nem emlékezik pon
tosan a régmúlt évek apró részleteire. 
Ám a Sztálingrádi csata eseményei és a 
8. gárdahadsereg Volgától a Spree-ig 
megtett útja — Berlin ostromával be
fejezve — kitörölhetetlen emléket ha
gyott bennem. És nekem úgy tűnik, hogy 
mindez pusztán tegnap történt, s nem 
pedig harmincöt esztendővel ezelőtt." 

Csujkov marsallról — éppen korábbi 
emlékiratainak ismeretében — eddig is 
tudtuk, hogy a Nagy Honvédő Háború 
harccselekményeinek pontos és hűséges 
krónikása. Legújabb memoárjában — 
eddig fel nem dolgozott adatokkal ki
egészítve— jelentős fejezeteket szentel 

a sztálingrádi csata eseményeinek. Meg
szólaltatja a harcostársait, egykori beosz
tott parancsnokait, politikai munkásait és 
meleg szavakkal ír emberi tulajdonsá
gaikról, harcvezetői — irányítói tevé
kenységükről. De idéz a hitleri hadse
reg tábornokainak visszaemlékezéseiből, 
az ellenség tisztjeinek háborús naplóiból 
és a korabeli német katonai folyóiratok
ból is. Ezzel teljesebbé és hitelt érdem
lőbbe teszi emlékiratát. . 

Csujkov több adattal bizonyítja, hogy 
a sztálingrádi csata eseményei a had
történészek korábbi állításait is megdön
tötték. Egyebek között azt a tételt, mely 
szerint nagy ütközetekben a hadvezérek
nek gyakran csak egy zászlóaljra volt 
szüksége a döntő győzelem eléréséhez. 
Ügy gondolom, Paulusnak azokban a 
napokban számos tartalékzászlóalja volt 
— mondta Csujkov —, hogy kettévágja 
a 62. hadsereget és kijusson a Volgához. 
Ám a szovjet harcosok kemény helyt
állása minden kísérletet meghiúsított. 

Ami a Sztálingrádban folyó harcokat 
illeti — úgy tűnik — ma már nehéz erről 
közhelyek nélkül szólni. Hiszen számos 
emlékirat — egyebek mellett Csujkov 
marsall tollából is — foglalkozott a Vol
ga-parti városért folyó ádáz küzdelmek
kel. Ám újkori történelmünk e felejthe
tetlen harccselekményeiről nem lehet 
elégszer írni! Különösen akkor, amikor 
napjainkban a nyugati hadtörténészek a 
második világháború eseményeit — egye
bek mellett a sztálingrádi hadművelete
ket is — eltorzítva jelenítik meg a fel
növekvő nemzedék előtt. 

À nyugati hadtörténészek — több té
nyező együttes hatását figyelembe véve 
— ma a sztálingrádi vereség fő okát 
Paulus 6. hadseregének bekerítésében 
látják. Ugyanakkor a Vörös Hadsereg 
támadó hadműveletei során — írja Csuj
kov — az ellenségnek mintegy további 
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öt hadserege semmisült meg — jólehet 
azok nem voltak körbezárva! Ez utóbbi 
öt hadsereget teljesen nyitott hadműve
leti térségben, mindkét fél számára azo
nos harctéri körülmények és feltételek 
közepette tették ártalmatlanná a szovjet 
csapatok. A városért folyó harcokban és 
a sztálingrádi hadműveletekben az ellen
ség hadseregeinek széles körű manőve
rezési lehetőségei voltak, továbbá meg
felelő mennyiségű lőszerkészlet és tech
nikai eszköz állt rendelkezésükre. Egy
szóval: itt nem pusztán a bekerítés té-
nyéről volt szó ! 

Az is valószerű — állapítja meg Csuj-
kov marsall a továbbiakban —, hogy 
Hitler kifejezetten harcászati és hadmű
veleti meggondolásokból hagyta Paulus 
hadseregét a szovjet csapatok gyűrűjé
ben. Tette ezt azzal a céllal, hogy a csa
patai körül kiépített erős gyűrű jelentős 
szovjet erőket köt le. Ily módon akart 
időt nyerni a kaukázusi zsákból való 
menekvéshez — egyfelől. Másrészt re
ménytkeltőnek tartotta magát a tényt, 
mely szerint a Volgánál számottevő szov
jet erőt és eszközt köthet le. így pró
bálta elkerülni a már végzetesnek ígér
kező katasztrófát — vagy legalábbis húz-
ni-halasztani a sztálingrádi haláltusa ide
jét. Hitler célkitűzései megvalósításában 
hűséges társakra talált tábornokai sze
mélyében. Az események további alaku
lása már ismert az olvasó előtt. 

A 62. hadsereg és a későbbi Lenin 
renddel kitüntetett 8. gárdahadsereg Ber
linig megtett útját számos harci siker 
fémjelezte. Sztálingrád, Dnyepropet-
rovszk, Odessza. Kisinyov, Varsó, Poz
nan, Berlin;... A puszta felsorolás is mu
tatja, hogy az újabb és újabb harci fel
adatokat kapó — és többnyire a főirá
nyokban támadó — hadsereg nem kis 

A folyóirat ez évi első száma megem
lékezik K. E. Vorosilov, a Szovjetunió 
marsallja születésének századik évfordu
lójáról. (1981. 1. sz. 52—54. o.) 

Vorosilov 1881. február 4-én született 
vasúti munkás gyermekéként, a mai Vo-
rosilovgrádi terület egyik kis falujában. 
Hatéves korában kezdett dolgozni, ti
zenhét évesen kezdte forradalmi tevé-

nehézségek árán jutott el a német biro
dalom fellegvárába. Csujkov marsall — 
korábbi visszaemlékezéseit kiegészítve — 
újabb tényadatokkal bizonyítja, hogy er
re a — számos esetben lehetetlennek tű
nő — feladatra csak a politikailag szi
lárd és a győzelem reményében remélni, 
bízni tudó csapatok voltak képesek. 

,.Ha valamennyi lövészárkot, fedezéke
ket összekötő árokrendszert, erőltetett 
menetek útvonalait és a megkerülő ma
nőver útjaink hosszát egy egyenesre fek
tetnénk — írja a legendás hírű hadvezér 
—, akkor ez az egyenes az egyenlítő 
hosszával lenne azonos. Én büszke va
gyok, hogy ezt a távolságot a hadsereg 
katonáival együtt tettem meg — ellensé
ges tűzhatás, folyóakadályok és akname
zők leküzdése közepette." 

Csujkov marsall újabb emlékirata tár
gyilagos számvetés a múlttal. Olyan had
vezér tollából származik, aki életének 
több mint 80 esztendejéből hat évtizedet 
töltött egyenruhában. A Vojenizdat gon
dozásában megjelent legújabb memoár
ja még teljesebbé teszi az egykori had
seregparancsnok harcos életútját és az 
általa vezetett gárdahadsereg Berlinig 
tartó harci történetét. Bizonyosak va
gyunk abban, hogy a szerző legújabb 
memoárja hasznos olvasmány lehet az 
emlékiratok iránt érdeklődő olvasók szá
mára. Másfelől a „Sztálingrádtól Ber
linig" című könyv — Csujkov marsall 
korábbi három emlékiratával együtt — 
hűen mutatja be egy hadvezér teljes 
emberi nagyságát. 

Reméljük, hogy Csujkov legújabb me
moárja — magyar fordításban — hama
rosan a hadtörténelem iránt érdeklődők 
könyvespolcára kerül. 

Deák Mihály 

kenységét. A cári rendőrség hétszer tar
tóztatta le és zárta börtönbe, háromszor 
küldték száműzetésbe. 1903-ban lépett a 
bolsevikok sorába, részt vett az 1905-ös, 
az 1917. februári és a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalomban, a polgárhá
borúban. 1925-től 1934-ig hadügyi és ten
gerészeti népbiztos, a Forradalmi Kato
nai Tanács elnöke, 1934-től 1940-ig vé-
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