
jól összekovácsolt szervezet, melyben 
harmonikus az egyes haderőnemek és 
fegyvernemek aránya és alkalmazása. 
Külön fejezet foglalkozik a haditengeré
szeti flotta hadművészetével. A flotta te
vékenysége ebben az időszakban támadó 
jellegű volt, egyre nagyobb ellenséges 
flottakötelékeket kötött le az Északi, a 
Balti és a Fekete-tengeren, ezzel gyen
gítette az atlanti-óceáni és a földközi
tengeri térségben tervezett akcióit. Tá
mogatta ugyanakkor a szárazföldi csapa
tok tevékenységét a tengerről és segítsé
get nyújtott a szövetségesek hadiflottái
nak is a tengeri közlekedési útvonalak 
oltalmazásában és a tengeralattjáró-elhá
rításban. 

Ragyogó fejezete ennek az időszak
nak a szovjet emberek hősies küzdelme 
és ellenállása az ellenség által megszállt 
területeken. A népi bosszúállás — a há
ború előző időszakához viszonyítva — öt
szörte több különböző ellenséges objek
tumot és négyszerte több embert pusztí
tott el, semmisített meg a mögöttes te
rületeken. A partizánok és az illegális 
csoportok harci és diverziós akcióit, a la
kosság tömeges ellenállását a gazdasági, 
katonai és politikai intézkedésekkel, az 
„új rend" bevezetésével szemben a párt 
földalatti szervezetei irányították, gon
doskodtak a partizánalakulatok feltölté
séről és ellátásáról, szervezték együtt
működésüket és összehangolták tevé
kenységüket a harcoló hadsereggel. 

Kiemelve a szovjet—német arcvonal 
meghatározó szerepét, a szerzők sokré
tűen mutatják be a más hadszíntereken 
lezajló eseményeket, így az Olaszország, 

A Német Demokratikus Köztársaság 
Hadtörténeti Intézetében készült sikeres 
mű (Az első világháború. Hadtörténelmi 
áttekintés) 3. kiadását kapja kezébe az 
olvasó. Az új kiadást nemcsak a köz
vélemény fokozódó érdeklődése motivál
ta, hanem az előző kiadás óta a hadtör
téneti kutatásban megszületett számos 
új eredmény is, amely egyben a teljes 
átdolgozást és a mű dokumentációs kö-

a Csendes-óceán, a Kelet- és Délkelet-
Ázsia területén folytatott haditevékeny
séget. Bizonyítják, hogy a szovjet had
sereg győzelmeinek hatására lendült fel 
Európa népeinek nemzeti-felszabadító 
harca kommunista pártjaik vezetésével 
és ez a harc jelentősen hozzájárult a fa
siszta tömb feletti győzelem kivívásához. 

A kötet befejezésében a szerzők követ
keztetéseket vonnak le a Nagy Honvédő 
Háború tárgyalt időszakáról. Megállapít
ják, hogy ez az időszak meghatározó volt 
a második világháború történetében, mi
vel 1943 végéig befejeződött a gyökeres 
fordulat a háború menetében a hitlerel
lenes koalíció javára. A fasiszta hadve
zetés kénytelen volt az elhúzódó hadvi
selésre berendezkedni és hadászati véde
lembe átmenni. A fasiszta tömb katonai 
ereje jelentősen meggyengült, a tömbön 
belül az elmélyülő válság jelei mutat
koztak. 

A kötetet gazdagon illusztrált, bő jegy
zetapparátus egészíti ki. Az eddigiekhez 
képest új adatokat tartalmazó vázlatok 
és térképek, táblázatok és fényképek se
gítik a tárgyalt időszak eseményeinek 
jobb megértését. A szerzők számos sta
tisztikai adatot közölnek, megjegyzendő, 
hogy nem minden esetben kellő megala
pozottsággal és következetességgel, ösz-
szességében a kötet jelentős tudományos, 
megismerő és gyakorlati funkciót tölt be 
a második világháború kutatási folyama
tában; nemcsak a történészek, hanem az 
érdeklődők széles köre számára is hasz
nos segítség. 

N. T. 

tettel való kiegészítését indokolta. Az új 
kutatási eredmények az utóbbi időben 
feltárt dokumentumokra, a nemzetközi 
szakirodalom legújabb termékeire és ar
ra az elmélyült kutatómunkára támasz
kodnak, amely a potsdami intézetben, 
külön munkaközösség programjaként 
folyik. A jelzett dokumentumokról 
érdemes bővebben is szólni. Ismeretes, 
hogy a két világháború közötti időben 
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a német birodalmi hadilevéltár vezeté
se a Hindenburg-Ludendorff-féle had
vezetőséggel szemben elkötelezett sze
mélyek kezében volt, akik a hitleri fa
sizmus és a német militarizmus ideológiai
politikai igényeinek megfelelően a világ
háború valós történetének bizonyító ak
táit vagy elsüllyesztették és a kutatás 
elől elzárták, vagy mondanivalójukat 
meghamisították. 

Az 1945-ös német összeomlás után a 
levéltári állagok nagy része az amerikai 
hadsereg kezébe került, majd az Egye
sült Államokba vándorolt. Az 50-es évek 
második felétől az NSZK Bundesarchiv-
ja a kérdéses anyagokat az USA-ból visz-
szakapta, s ezt követően, a 70-es évek
től kezdve — a két német állam közötti 
egyezmény alapján —, az NDK levéltá
rai folyamatosan megkapják másolatu
kat. A megállapodás nem csak a levél
tári anyagokat érinti, hanem a hagyaté
kokat, memoárokat és egyéb forrásokat 
is. Itt említendő meg, hogy az NDK ha
dilevéltárának birtokába került a világ
háborúra és a weimari időszakra nézve 
oly fontos Groener- és Seeckt-hagyaték is. 

A mű átdolgozása és kibővítése a fen
ti kedvező kutatási feltételek jegyében 
történt. Jellege változatlan maradt: a 
szerzők fő célkitűzésüknek változatlanul 
azt tartották, hogy a munka középpont
jába a háború katonai történetét állít
sák, a marxista—leninista metodológia 
alapján részletesen leírják és elemezzék 
a hadászati tervezést, a hadjáratok, had
műveletek, csaták, ütközetek lefolyását. 
A politikai és diplomáciai eseményekre 
csak annyiban tértek ki, amennyiben a 
politika, a gazdaság és a hadvezetés ösz-
szefüggései azt megkövetelik. Másik igen 
fontos célkitűzése volt a szerzőknek a 
német militarizmus katonai veresége be
következése törvényszerűségének bizonyí
tása, nemkülönben a háború és a novem
beri forradalom szoros kapcsolatának fel
tárása. 

A. terjedelmében is jelentősen megnö
vekedett mű új tudományos eredmé
nyeinek egyik legfontosabbika az első 
világháború új periodizációja. A világ
háborúval foglalkozó szakemberek régi 
problémája a mindeddig általánosan 
használt, a világháború évei szerinti pe
riodizáció, amely túlságosan is leegysze
rűsített és mechanikus ahhoz, hogy a há
ború súlypontjait, fordulóit érzékeltesse. 
Másik hibája pedig abban jelentkezik, 
hogy képtelen a világháború — s egy
ben az emberiség története — legnagyobb 
fordulatát, a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalmat kellőképpen kiemelni és a 
forradalommal kezdődő új történelmi 

korszakot a maga jeléntőségében bemu
tatni. 

Az új periodizáció létrejötte tudomá
nyos megfontolások és viták eredménye, 
melyekben a szocialista országok hadtör
téneti intézeteinek, így a budapesti Had
történelmi Intézetnek első világháború
val foglalkozó szakemberei is kifejtették 
véleményüket. Az új periodizáció az 
alábbiakban adódik. 

Az első nagy fejezet felöleli a háború 
előkészítésének problematikáját, így rész
letesen kifejti a gazdasági és politikai 
okokat, az imperializmus korszaka há
borúinak sajátos jegyeit, a központi, 
majd az antant hatalmak konkrét há
borús előkészületeit, illetve felkészülését. 
A második fejezet 1914 végéig tárgyalja 
a háború történetét, amelyet összefoglaló 
címmel „a rövid háború illúziójának 
megsemmisülésével" jelöl. A fejezet két 
nagy alfejezetre oszlik. Az első alfejezet 
témaköre a központi hatalmak villám
háborús koncepciójának kudarca, mely
nek kapcsán a német hadsereg nyugat
európai of f enzí vajának meghiúsulása és 
az osztrák—magyar haderőnek az Orosz
országgal és Szerbiával szembeni arcvo
nalon elszenvedett nagy veresége kerül 
bemutatásra. (Itt jegyzendő meg, hogy a 
német marxista hadtörténetírás a villám
háború fogalmát az első világháborúra 
vonatkozólag is következetesen használ
ja, holott az utóbbi években a fogalom 
más országok történetírásában a máso
dik világháborúra szűkül le. A német fel
fogás hívei Bernhardira és Ludendoffra 
hivatkoznak, akiknél a fogalom először 
felmerült, sőt olyan jelek is vannak, hogy 
azt maga Schlieffen is többször használ
ta.) A második alfejezet a világháború 
1914 végéig terjedő hadműveleteivel, a 
mozgóháború állásháborúvá merevedésé
nek problémájával, továbbá a tengeri 
hadműveletekkel foglalkozik és egy ál
talános katonapolitikai kitekintéssel zá
rul. 

A mű igen fontos részét képezi az ez
után következő második fő fejezet, 
amelynek időhatárai 1915 eleje és 1916 
nyara, és „A katonai erők viszonylagos 
egyensúlya" címet viseli. A fejezetcím 
kétségkívül jól átgondolt és a hadtörté
neti események menetét, jellegét jól ér
zékelteti ; lehetővé teszi 1915 és az 1916-os 
év második feléig húzódó hadműveletek 
elfogulatlan leírását. (A háború súly
pontjának keletre helyezése, Olaszország 
hadba lépése, a nyugati front antant ál
tal való áttörésének kísérletei, az antant 
Dardanellák elleni vállalkozása, Bulgá
ria beavatkozása, Szerbia, Montenegro 
meghódítása; ezek a központi hatalmak 
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legsikeresebb esztendejének jelentékeny 
katonai eredményei, amelyeket azonban 
1916 első felének kudarcai — Verdun, 
Dél-Tirol — beárnyékolták, a központi 
hatalmakat defenzívába szorították és ál
landósították az állásháborút.) 

A harmadik fő fejezet 1917. október 
végéig tárgyalja a háború menetét, cí
me: Az alapvető katonai fordulat kez
dete az antant hatalmak javára. A jel
zett periódus a szemben álló felek offen
zív-defenzív harci cselekményeinek ál
landó váltakozását, a központi hatalmak 
által elért taktikai győzelmek plasztikus 
bemutatását tartja szem előtt, s választ 
ad arra is, miért nem tudták ellensú
lyozni az antant lassan nyomasztóvá váló 
anyagi és élőerő fölényét, még akkor 
sem, amikor a februári orosz polgári de
mokratikus forradalmat követő Kerensz-
ki j-offenzíva látványos kudarca után 
Oroszország gyakorlatilag kiesett a há
borúból; okát, gazdag bizonyító anyag
gal, a központi hatalmak ellen hadba lé
pő Amerikai Egyesült Államok anyagi 
és élőerejében adja meg. Az e periódus
ban színre lépő totális háború a szél
sőségesen agresszív német nagytőkés és 
nagybirtokos imperializmus exponensei
nek, a Hindenburg-Ludendorff-féle ún. 3. 
hadvezetőségnek a hatalomra jutásával 
magyarázható, amely a német és szövet
séges erőtartalékok kíméletlen mozgósí
tásával végül a német népet nemzeti ka
tasztrófába sodorta, s gyakorlatilag te
vékeny szerepet játszott az Osztrák—Ma
gyar Monarchia felbomlásának folyama
tában is. Külön említésre méltó a kor
látlan tengeralattjáró háborúról szóló 
rész, amely meggyőzően érzékelteti a 
Hindenburg-Ludendorff-féle hadvezető
ség már akkor megnyilvánuló hazárdjá
tékát és a saját lehetőségeit messze túl
becsülő német imperializmus kétségbe
esett versenyfutását a katonai győzelem 
délibábja után. 

A negyedik fő fejezet a háború utolsó 
periódusát, a német imperializmus és 
szövetségesei végleges katonai vereségét 
vázolja fel a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom győzelmétől a Hohenzollern 
és Habsburg monarchiát megdöntő for
radalomig és a fegyverszünetek aláírá
sáig. A fejezettel szemben joggal emel
hető az a kifogás, hogy a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom csak alfeje
zetként szerepel benne s így akaratlanul 
is egy kissé elhomályosul nemcsak a vi
lágháborúra, hanem az emberiség egye
temes történelmének alakulására gyako
rolt óriási hatása. Kárpótlás viszont, 
hogy szerzők minden eddigi feldolgozás
nál részletesebben tárják fel a közpon

ti hatalmak szovjetellenes agressziójá
nak történetét. A negyedik periódus súly
pontját a munka az 1918-as nagy német 
offenzívában jelöli meg, amellyel a 
szélsőséges német imperialista körök öt
ször kísérelték meg a katonai győzelem 
kiharcolását. Ennek meghiúsulása, majd 
az antant hadászati ellentámadása, a há
ború nagy hadászati fordulata után ki
bontakozó események, köztük a szövet
ségesek elvesztése, illetve összeomlása, 
majd magának a német katonai össze
omlásnak a tagolása mintha kissé szűk
markúan kerülne az olvasó elé: a pusz
tulás szélére jutott német imperializmus 
haláltánca és kétségbeesett erőfeszítése a 
puszta fennmaradásért elmélyültebb tár
gyalást igényelne még egy ilyen kimon
dottan hadtörténeti-hadművészettörténeti 
összefoglalóban is. 

Kétségtelen, hogy az új periodizáció a 
világháború eseményeinek sokkal gazda
gabb, árnyaltabb ábrázolását teszi lehető
vé, mint a korábbiak. Gyengéi a további 
kutatások és feldolgozások menetében 
valószínűleg kiküszöbölhetők lesznek. 
Mindez azzal a következménnyel is jár
hat, hogy a katonapolitika erősebb hang
súlyt kap a minden részletre kiterjedő 
hadművészettörténeti ábrázolással szem
ben, ami mindenképpen kívánatos is. A 
kívánalom jogosságát egyébként aláhúz
za A háború mérlege c. zárófejezet egy
oldalúsága, amely bár az előző kiadások
hoz mérten kibővített általános politikai 
és katonapolitikai értékeléssel indul, 
súlypontja azonban a háború hadművé
szettörténeti értékelésére helyeződik. 

A mű az NDK olvasóközönsége igé
nyeinek kielégítésére készült. Az első né
met munkás-paraszt állam szocialista épí
tőmunkája menetében az emberek szo
cialista tudata alakításának, formálásá
nak sajátos feladatait szolgálja, annak a 
világháborúnak elmélyült marxista ábrá
zolásával, amelynek emlékei, következ
ményei az emberek gondolatvilágában 
napjainkban is jelen vannak, s amely 
emlékeket a világháború után újjáéledő 
német imperializmus, majd fasizmus nép
es nemzetellenes, más népeket pusztu
lással fenyegető ideológiájának és poli
tikájának megfelelően meghamisított és 
a második világháború előkészítésében 
sikeresen felhasznált. A mű németcent-
rikussága éppen ezért válik érthetővé 
még a külföldi olvasó számára is. Sze
retnénk remélni azonban, hogy a munka 
további kiadása során a koalíciós hábo
rú szövevényes problémájának részle
tes ábrázolására is sor kerülhet. A ma
gyar olvasót a mű ilyen jellegű kiegé
szítése annál is inkább örömmel töltené 
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el, mivel a szerzők a munka címéül „az 
első világháborút" választották. A mű je
lenlegi formájához ugyanis inkább ez a 
cím illene: „Németország és az első vi
lágháború", annak ellenére, hogy a had
műveletek ábrázolása során több-keve
sebb részletességgel a császári Németor
szág szövetségeseinek hadműveleteire is 
sor került. 

Szólni kell a mű rendkívül világos, 
közérthető stílusáról, szép nyelvéről. Ha 
a német nyelven publikáló szerzőkkel 
szemben gyakorta elhangzik az a jogos 
szemrehányás, hogy nyelvük túlságosan 
bonyolult, a szerzők esetében éppen az el
lenkezőjéről van szó. Az egyszerű, vilá
gos, mindenki által könnyen érthető 
nyelvhasználatot náluk nemcsak a tudo
mányos népszerűsítés követelménye in
dokolja, hanem olyan céltudatos törek
vés is, hogy könnyen érthető módon szól
janak a társadalom minden osztályához, 
rétegéhez a legbonyolultabb problémák
ról. 

A mű második része terjedelmes ok-

Franz Conrad von Hötzendorf tábor
nagy, az Osztrák—Magyar Monarchia 
hadseregének 1906-tól 1917 elejéig vezér
kari főnöke (e tevékenységet csak az 
1911—12. év szakította meg), 1921 és 1925 
között, immár nyugállományban, az Oszt
rák Köztársaság nyugellátását élvezve, 
visszaemlékezésszerű „magánfeljegyzé-
seícben"kísérelte meg élete művét saját 
ref lektor j ának fényébe állítani. 

Az egykori Habsburg-Monarchia egyik 
legnagyobb hatalommal rendelkező em
berének ama szándéka azonban, hogy 
feljegyzései kinyomtatott formában rövi
desen az olvasó közönség kezébe kerül
jenek, a két világháború között nem való
sult meg. A feljegyzések Conrad 1925 
augusztusában bekövetkezett halála után 
családja birtokában maradtak, majd vé
gül a bécsi Hadilevél tár tulajdonába 
mentek át. 

A Levéltár egyik vezetője, Kurt Pe-
ball, az első világháború történetének el
ismert kutatója, a hetvenes évek elején 
vállalkozott arra, hogy a feljegyzéseket 

mánypublikáció. Jórészt ismeretlen le
véltári és egyéb források szerencsés kéz
zel történt válogatásával a szerzők jól 
alátámasztják mondanivalójukat és a ku
tató szakember, de a történelmet tanítók 
számára is hasznos segítséget adnak. 
Megemlítendő, hogy a források néhány 
darabját a szerzők a budapesti Hadtörté
neti Levéltár anyagából vették. Ezek az 
akták részben az osztrák—magyar had
sereg belső politikai fejlődésébe enged
nek bepillantást, részben a két szövet
séges hadsereg hadvezetőségének viszo
nyát érintik. Igen hasznos a dokumen
tumkötet végén közölt szinkronisztikus 
áttekintés a háború történetéről, nem
különben a hely- és személynévregiszter. 

A kétkötetes munka az NDK Hadtörté
neti Intézetében folyó elmélyült marxis
ta—leninista kutatómunka sikeres alko
tása, melyet a magyar hadtörténészek és 
történészek is nagy haszonnal forgathat
nak. 

Farkas Márton 

kiadásra előkészítse és megjelentesse. 
Vállalkozása annál is inkább üdvözlen
dő volt, mivel Conrad tábornagy monu
mentálisra tervezett műve, az „Aus 
meiner Dienstzeit 1906—1918", befejezet
len maradt (5 kötete jelent meg, ezek 
1906 és 1914. decembere közötti tevékeny
ségét fogják át), egy kisebb lélegzetű 
munkája pedig, a „Mein Anfang. Kriegs
erinnerungen aus der Jugendzeit 1878— 
1882", (megjelent Berlinben, 1925-ben) 
csupán pályakezdését tárgyalja. Conrad-
nak a katonai összeomlást és a dualista 
állam szétesését követően néhány kisebb 
dolgozata is megjelent ugyan, de azok 
részkérdéseket tárgyaltak csupán és tar
talmuk, hangvételük inkább polemikus 
jellegű volt. A kor kutatói mindig is igé
nyelték azt a magának Conradnak a tol
lából származó művet, amely hosszú élet
pályájának, s különösen az első világ
háborúban kifejtett működésének, tettei
nek okait, körülményeit mozgató rugóit 
tárja fel. A kiadvány ezt az óhajt, elvá
rást többé-kevésbé kielégíti. 

CONRAD VON HÖTZENDORF 

PRIVATE AUFZEICHNUNGEN 
(Amalthea-Verlag, Wien—München, 1977. 352 o.) 
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