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Az utóbbi években a szovjet had
történetírás — a Nagy Honvédő Há
ború történetének részletes feltárása
és mind mélyrehatóbb elemzése mel
lett — nagy figyelmet fordít a máso
dik világháború többi hadszínterein
lejátszódott
hadműveletek
tanulmá
nyozására. Ezt a imunkát mindenek
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előtt az a tudatos és tervszerű, tudo
mányos köntösben elkövetett történe
lemhamisítás teszi szükségessé, mely
a burzsoá szakemberek és politikusok
műveiben mindinkább tapasztalható. E
kritikai vizsgálat egyik figyelmet ér
demlő eredménye Sztrelnyikov és Cserepanov ezredesek könyve.
A szerzők az amerikai—angol csa
patok harctevékenységét tárgyalják a
szicíliai partraszállás előkészítésétől az
európai háború befejezéséig terjedő
időszakban. Munkájukhoz a szovjet
csapatok által zsákmányolt iratokat, a
kiadott dokumentumokat, emlékirato
kat és más feldolgozásokat, valamint a
korabeli sajtó anyagát használják fel.
Mondanivalójuk tehát széles forrásbá
zisra épül fel.
A könyv öt fejezetből áll. Az első
a földközi-tengeri medencében 1943
nyarára
kialakult
katonai-politikai
helyzetet tárgyalja; a második a szi
cíliai partraszállás körülményeivel és
a szigeten végrehajtott támadással fog
lalkozik. A harmadik Olaszország fegy
verletételét és a harccselekményeknek
az Appennin-félszigetre történt kiter
jesztését kíséri nyomon; a negyedik az
1944. évi hadműveleteket ismerteti,
melyeket a szövetségesek Róma elfog
lalásáért és Itália középső területei
nek birtokbavételéért folytattak; az
ötödik pedig az észak-olaszországi har
cok lefolyását és a háború befejezé
sének körülményeit tárja fel.
Ez a szerkezeti felépítés megfelel a

* Háború kockázat nélkül.
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hadműveletek periodizációjának és elő
segíti, hogy a tényleges katonai-poli
tikai és hadászati összefüggéseiben is
merjük meg a szövetséges főparancs
nokság és csapatai tevékenységének
szerepét a háború egészén belül.
A második világháborús amerikai—
angol katonai vezetők tagadják, hogy
a szovjet hadsereg hadműveletei te
remtettek kedvező hadászati helyzetet
a szövetséges csapatok partraszállására
Szicíliában és az Appennin-félszigeten.
Ügy állítják be saját tevékenységüket,
mint amely nagy kockázat vállalását
jelentette számúkra, és kizárólagos
szerepe volt Olaszország kapituláció
jában.
Sztrelnyikov és Cserepanov könyve
mindenekelőtt ezekben az alapkérdé
sekben ad egyértelmű, világos képet
és határozott állásfoglalást. Cáfolha
tatlan adatokkal és tényékkel bizo
nyítják, hogy a német hadsereg Sztá
lingrádnál elszenvedett hatalmas vere
sége, erői zösmének a szovjet—német
arcvonalon való lekötöttsége teremtett
kedvező feltételeket az amerikai—an
gol csapatok tevékenységének kiter
jesztéséhez a Földközi-tenger meden
céjére. E hadjárattal a szövetséges fő
parancsnokság kettős célt kívánt el
érni, egymással szoros összefüggésben.
Először: olyan európai mellékhadszíntéren folytatni hadműveleteket, amely
nek eseményei nem befolyásolják lé
nyegesen a hadászati helyzet alakulá
sát és lehetővé teszik, hogy továbbra
is a Szovjetunió viselje a Németország
elleni háború fő terheit. Ez a katonaipolitikai cél logikusan következett az
amerikai—angol vezető köröknek a
nyugat-európai második front létre
hozásával
kapcsolatos
alapállásából.
Másodszor: az Itáliában végrehajtott

partraszállás a burzsoá rend megmen
tését célozta, s azt a reményt táplálta
az angol imperialista körökben, hogy
a harctevékenység további kiterjeszté
sével megőrizhetik befolyásukat Dél
kelet-Európában.
Ismeretes, hogy Churchill egészen
1944 őszéig nem adta fel ezt az elgon
dolást, amelyből a görög monarchofasiszta rezsim visszaállítását sikerült
is megvalósítania.
A könyv szerzői részletesen ismer
tetik és elemzik az amerikai—angol
politikai és katonai vezetés koncep
cióját és erőfeszítéseit árunak realizá
lására. A hadműveletek tárgyalása so
rán pontosan felmérik a szembenálló
felek erőviszonyait, helyzetét és lehe
tőségeit. Meggyőzően bizonyítják, hogy
a szövetséges főparancsnokság a ter
vezés során került minden kockázatot,
túlbiztosította magát, s tevékenységét
nem a céltudatosság és határozottság
jellemezte. A háború teljesen indo
kolatlanul öltött hosszadalmasan el
húzódó jelleget Olaszországban, és fe
lesleges áldozatokat követelt a szö
vetséges, csapatoktól. A szerzők alapos
szákmai felkészültséggel adják meg a
harctevékenység tervezésének, előké
szítésének és végrehajtásának kritiká
ját. Eközben nem merülnek el a rész
letekbe, lényegre törő módon ábrá
zolnak és értékelnek.
A mű tehát mondanivalójának meg
alapozottsága, elemző tárgyalásmódja
és szakmai színvonala következtében
eredményesen száll szembe a nyuga
ton terjesztett legendákkal, amelyek
az olaszországi háborút valóságos öszszefüggéseikből
kiragadva
jelenítik
meg.
Tóth Sándor
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