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Igen örvendetes, hogy 
a második világháború tör
ténetéről egyre több ösz-
szefoglaló munka jelenik 
meg magyar nyelven. A 
Kossuth Kiadó a szóban 
levő munka kiadásával 
azért is nagy szolgálatot 
te t t a magyar történészek
nek és általában az olva
sóknak, mer t ez az első 
munka, .amely nyugati 
szerzőtől jelent meg ma
gyar nyelven. Mindjárt 
hozzá is kell tenni, hogy 
a választás jól sikerült. 

Battaglia könyve bár 
nem ta r t igényt a tudo
mányos monográfiák elé 
támasztott követelmé
nyekre, mondanivalójá
ban azonban alig marad 
el ettől. 

A könyv tar talma felöleli mindazokat a fontos - - politikai" 
és katonai — kérdéseket, amelyek alapvetően meghatározták. 
a háború menetét és kimenetelét. Elmondható, hogy az esemé
nyek — különösen a kor történészei számára — nem ismeret
lenek, de Battaglia által felsorakoztatott tények jelentősen b ő -
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vítik a történészek ismereteit egy-egy kérdésben. Különösen 
vonatkozik ez azokra az adatokra, amelyeket a szerző Olasz
országnak a második világháborúban betöltött szerepéről tár 
elénk. A könyv nyelvezete — könnyed stílusa — viszont min
den olvasó számára lehetővé teszi, hogy kellemes olvasmány
ban legyen része. Amit még a könyv érdeméről feltétlenül el 
kell mondani az az, hogy a szerző következtetéseit nem akarja 
dagályos szavakkal rákényszeríteni az olvasóra, hanem a té
nyek logikus, nagyon meggyőző felsorakoztatásával éri el azt 
a célt, hogy maga az olvasó vonja le azt a következtetést, amit 
az író akar. 

Az előzmények tárgyalásánál a szerző nagyon határozot
tan körvonalazza a háború előtti politika és diplomácia manő
vereit, valamint az egyes országok belső viszonyait. Ezután 
meggyőzően vonja le azt a következtetést, hogy a második vi
lágháborút nem a felszíni események, hanem a kapitalista or
szágok belső problémái érlelték meg. 

Nagyon megyőzőek azok a részek, amelyekkel a müncheni 
politika valódi céljait mutatja be, s azok, amelyekkel bebizo
nyítja, hogy ezzel a politikával — a nyugati hatalmak — lé
nyegében a saját maguk által teremtett helyzetnek lettek az 
áldozatai. 

A nyugati hadjárat leírásánál a szerző szembeszáll a bur
zsoá történészek azon történelemhamisításával, mely szerint 
„a kommunisták csak a Szovjetunió megtámadása után vállal
tak részt az áldozatokban és a harcokban" (158. o.). Tények 
sorozatát állítja szembe ezzel a rágalommal. 

A nyugati hadjárat egyébként részletes leírásában egy kis 
szépséghiba is becsúszott (77. o.), amikor a szerző az Eben 
Emael-i erődnek a német ejtőernyősökkel történő elfoglalá
sáról ír. Azt írja: az erődöt , , . . . valószínűleg német ejtőernyő
sök vették be . . . " Nem tartom valószínűnek, hogy Battaglia 
ne ismerné Alkmar Hove: Achtung Fallschirmjäger! c. köny
vét, amelyben Hove részletesen leírja, hogy hogyan foglalták 
el a német légideszant csapatok Eben Emael erődjét. 

A második világháború a maga teljességében a Szovjetunió 
megtámadása, s a japán fasiszták távol-keleti agressziója után 
bontakozott ki. Battaglia szakavatott kézzel rajzolja elénk azt 
a gigászi küzdelmet, amely szinte az egész világot átfogta, s 
amelynek fő terhét a szovjet nép viselte. A kommunista író 
pátosszal í r arról a gigászi küzdelemről, amelyet a szov
jet nép vívott hazája szabadságáért és függetlenségéért. Nem 
lehet — még húsz év után sem — nem legmélyebben felhábo-
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Todni azokon a gonoszságokon, amelyet a német fasiszták az 
ál taluk megszállt országokban elkövettek, s amelyre Battaglia 
nagyon sok megdönthetetlen bizonyítékot sorolt fel. 

A könyvben viszonylag nagy helyet kap Olaszország há
ború alatti politikájának tárgyalása. Ez érthető, hiszen a szerző 
ezzel honfitársai előtt kívánta — véleményem szerint teljes 
.sikerrel — pőrére vetkőztetni az olasz fasizmust, s azt a machi
nációt, amit az olasz burzsoázia a Duce 1943-ban történt félre
állítása után továbbra is folytatott az olasz nép ellen, amikor 
is „. . . cáupán külsőleg hajigálva el a fasiszta; j e l v é n y e k e t . . . 
Ugyanakkor azonban fenn akarták tartani a lehető legérintet-
lenebb Mussolini nélküli fasizmust". A magyar olvasó számára 
eddig nagyon kis mértékben volt ismeretes az olasz hadsereg 
németekkel szembeni magatartása az olasz fegyverszünet után. 
Battaglia adatai erről a kérdésről jelentősen bővítik ismere
teinket. It t csupán egy tényt ragadok ki, a Görögországban 
állomásozott Acqui hadosztály magatartását, amelyet a német 
fasiszták csak egy hetes igen véres harc után tudtak lefegy-» 
vérezni. S hogy a nácik példát statuáljanak a „rebellis" ola
szoknak, „ . . . 4500 tisztet és katonát lőttek agyon a helyszí
nen" (262. o.). A hadosztály vesztesége a németek elleni harc
ban összesen 8400 fő volt. 

Űj adatokkal bővíti ismereteinket Battaglia az európai el
lenállásról is. Különösen a francia és az olasz ellenállásról adott 
adatai érdekesek és újszerűek. A francia ellenállással kapcso
latban jogosan jut olyan következtetésre, hogy az angolok, 
amerikaiak normandiai partraszállását követően a francia el
lenállás ,,. . . képes volt arra, hogy csupán saját erőivel meg
akadályozza a Wehrmacht, bármilyen megmozdulásának és 
kezdeményezésének (értsd: a Führer parancsainak) megvaló
sítását a francia területen . . . Minden Normandiába irányított 
német oszlop a maquisard-okból álló rugalmas falba ütközött, s 
belegabalyodott egy tapinthatatlan és szívós hálóba, amely 
megfojtott minden megmozdulást" (283. o.). Az olasz ellenál
lási harcban. „A munkásosztály, mint új uralkodó osztály mu
tatkozott be; most már nem alárendelt szerepben, hanem olyan 
osztályként lépett fel, amely képes a vezető szerep betöltésére, 
és előre tudja lendíteni a demokratikus arcvonal küzdelmét" 
(266. o.). 

Nem kevésbé érdekesek a könyv azon részei sem, amelyek 
a háború utolsó éveinek politikai és katonai eseményeivel fog
lalkoznak. Szemelvények közlése a jaltai konferencia tárgya
lásaiból, a német fasiszták kétségbeesett puhatolódzásairól a 
nyugati hatalmak felé, s a Szovjetunió következetes kiállása 
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a szövetségesek közötti kötelezettségek teljesítéséért, nagyon 
érdekes színfoltjai az események leírásának. 

Katonák számára mindenekelőtt a nyugati és a keleti had
színtér eseményeinek szembeállítása figyelemre méltó. A szerző 
lenyűgöző erővel vetíti elénk a szovjet hadsereg hatalmas tá
madó hadjáratait. Ezzel szemben a nyugati hatalmak küzdeleméi 
Franciaországban és Olaszországban csupán vergődésnek tűn
nek. A szerző Clark tábornok véleményét idézi, aki az olaszor
szági hadjáratot a következőképpen jellemezte: „ . . . a mi ököl
csapásunk — lassan és kínosan — kimúlt, amikor már csak egy 
lépésnyire (bár hosszú lépésnyire) volt a siker. Akárcsak egy 
maratoni futó, aki már kinyújtja a kezét a célszalag után, de 
összeesik anélkül, hogy azt elérné". (291. o.) 

A könyv befejezésként a japán imperialisták fegyverleté
tel előtti helyzetét tárgyalja, s világosan rajzolja meg, hogy a 
háború kimenetele szempontjából mennyire értelmetlen volt 
az atombombák felhasználása. A szerző ezzel kapcsolatban 
P. M. S. Blacket angol tudóst idézi, aki kijelentette: „Arra a 
következtetésre kell jutnunk, hogy az atombomba ledobása nem 
annyira a második világháború utolsó katonai akciója, mint in
kább az Oroszország elleni diplomáciai hidegháború első nagy 
hadművelete." (329. o.) 

Az elmondottak csak igazolják a könyv azon pozitív vo
násait, amelyekről bevezetőmben szóltam. Csak sajnálkozni le
het, hogy egyes helyeken a megfelelő magyar katonai termino
lógia használata nem a legpontosabb. Gondolok itt az arcvonal 
helyett a front kifejezés használatára, vagy a frontvonal ül, 
lövészárok fogalmak azonosítására stb. Olyasmi is előfordul,, 
mint pl. a 212. oldalon ahol von Bock Sztálingrád felé vonuló 
déli hadtestéről van szó, a következő oldalon pedig már Bock 
hadseregéről esik szó. Ezek — bár a lényeget nem érintik — 
kétségtelen a könyv szépséghibái közé sorolhatók. Éppen ezért 
nem ártott volna, ha a magyar szerkesztők a katonai termino
lógia helyes alkalmazására nagyobb gondot fordítottak volna. 

dr. Mues Sándor alezredes 

146 




