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Javában dúlt a polgárháború a 
Szovjetunióban, amikor 1919 őszén a 
Kuznyecov parasztcsalád siheder gyer
meke, a 17 éves Nyikolaj Grigorjevics, 
vándorbotot fogva elindult szerencsét 
próbálni. Az Észak-Dvina vidékét rót
ta, amikor vörös matrózokkal találko
zott. Ettől kezdve nem tágított mellő
lük, végérvényesen kitartott a Flottá
nál. 

A történet úgy kezdődik, akár a me
sében — és ezzel egy hallatlanul ér
dekes és színes életpálya tárul az ol
vasó elé. Több a mű, mint egyszerű 
visszaemlékezés, szinte regényszámba 
megy — regényes életrajz — a maga 
izgalmas és olvasmányos elbeszélései
vel, melyekből megtudjuk, az egyszerű 
matrózból hogyan lesz a hatalmas 
Szovjetunió „első matróza", tengerna
gya, a Haditengerészeti Népbiztosság 
vezetője. 

Az út, amelyet megtett, óriásnak 
mondható. Vasszorgalom, kitartás és 
állhatatosság kellett ahhoz, hogy a 
nulláról kiindulva a zenitre felérjen. 
Előkészítő tanfolyammal kezdte, majd 
— 1922 év végén — a leningrádi Ten
gerészeti Tiszti Iskolára került. Vala
mikor ebben az iskolában híres orosz 
nemesi családok ivadékai tanultak. Na
vigációs könyvében Kolcsak neve is 
be volt jegyezve, annak a Kolcsak ten-
gernagyénak, aki legádázabb ellensége 
volt a szovjethatalomnak. 

Kuznyecov tisztában volt azzal, hogy 
a Nagy Októberi Szocialista Forrada
lomnak köszönheti mindezt, mert előt
te egy muzsik gyermeke még álmában 

sem kerülhetett volna oda, ahol ő 
most tanul. Ugyanakkor fűtötte, haj
totta őt egy egészséges orosz patrio
tizmus is. Nem feledkezett meg soha 
arról, hogy az iskolát I. Péter alapí
totta. Ö mondotta : „ha jóhadnak lennie 
kell!" Két évszázaddal később, most 
a bolsevikok mondták ugyanezt. 

Kuznyecov minden egyes füzetén 
Gyemjan Bednij szovjet-orosz költő 
egyik versikéje állt, melynek utolsó 
sora így hangzott : 

„Tanuljatok, tengerészek, mind ké
szen ál l ja tok. . ." 

E sorokat a szerző egy életre meg
jegyezte. A tanulás és a készenlét a 
szovjethatalom védelmére, életének 
célt adott. 

Négy évet töltött az iskolán. Ezek az 
évek egybeestek a hajóhad újjászer
vezésének időszakával. A polgárháború 
alatt a Flotta csaknem teljesen tönk
rement és a fiatal szovjetállamnak 
mindent elölről kellett kezdenie. 1926 
októberében elérkezett az avatás pil
lanata és a huszonnégy éves tengerész 
tiszt a Fekete-tengeri Flottához került, 
a „Vörös Ukrajna" cirkálóra, őrpa-
rancsnoki beosztásba. Ezt úgy is fo
galmazhatnánk, hogy „mindenes"-nek. 
Mint őrparancsnoknak naponta kétszer 
kellett szolgálatban lennie. Ezenkívül 
parancsnoka volt egy tüzérütegnek, 
egy fűtőszázadnak, ő volt a rejtjelző, 
valamint a mentőcsónakok felelőse is. 
Túlterhelésre abban az időben nem 
volt szokás hivatkozni. A nap 24 órája 
szolgálati időnek számított. Itt tanulta 
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meg Kuznyecov a parancsnoki munka 
minden csínját-bínját. 

Három év sem telt el és 1929 őszén 
ismét Leningrádba került — a Hadi
tengerészeti Akadémiára. Az akadé
mián tovább tágult látóköre, bővültek 
elméleti ismeretei; elvei, elképzelései 
és nézetei még jobban kikristályosod
tak. 1932-ben, elvégezve az akadémiát, 
ismét a Fekete-tengerre került, a „Vö
rös Kaukázus" cirkálóra, első tisztnek. 
Ez, épp úgy, mint 1926-ban a „Vörös 
Ukrajna", a szovjet flotta akkori leg
modernebb hajója volt. Kuznyecov 
olyan tengerésztiszt volt, aki mindig 
szívesen választotta a nehezebb, a bo
nyolultabb feladatokat, csakhogy tu-
dásátj ismereteit növelhesse. Szorgal
mának, törekvő magatartásának volt 
az eredménye, hogy 1934-ben a „Vö
rös Ukrajna" cirkáló parancsnokává 
nevezték ki. 

Hajója fedélzetén olyan szovjet ál
lamférfiak fordultak meg, mint Ord-
zsonikidze, Vorosilov, Zsdanov és má
sok. 1935-ben a „Vörös Ukrajna" flot
taelső lett, s ezért 1936. január végén 
Kalinyin kezéből vette át a Vörös Csil
lag Érdemrendet. 

Az 1936-os esztendőt kemény kikép
zéssel kezdték. Igyekeztek harckészült
ségüket tovább fokozni: állandóan ké
szenlétben kellett lenni a szovjet ten
gerek védelmére. Ugyanakkor nyugta
lanította őket a fasizmus térhódítása 
Európában. Július 18-ának hajnalán 
Spanyolországban a fasiszta lázadók 
azzal a jelszóval kezdték felkelésüket, 
hogy „Egész Spanyolország felett fel
hőtlen az ég !" 

Valójában sötét viharfelhők gyüle
keztek. A Szovjetunió számára nem 
volt közömbös, mi fog történni Európa 
szívében. A fasiszta államok, Németor
szág, Olaszország és Portugália, min
den segítséget megadtak a spanyol fa
sisztáknak, Francóéknak. A világ ha
ladó népei szolidárisak voltak a spa
nyol néppel, a Spanyol Köztársaság
gal. Ennek a szolidáris mozgalomnak 
a vezető ereje a Szovjetunió volt. 

Míg a magukat demokratáknak ne
vező államok — a be nem avatkozás 
címén — minden támogatást megta
gadtak a spanyol néptől, a Szovjetunió 
diplomáciai kapcsolatra lépett vele, 
fegyvert, lőszert és katonai specialis
tákat, tanácsadókat küldött a vérző 
spanyol földre. 

1936 augusztusában Kuznyecovtól is 
megkérdezték, mi a véleménye — ha
ditengerészeti attasé lesz Spanyolor
szágban ! 

örömmel vállalta ezt az újabb meg
bízatást. 

Könyvének e fejezete a „Compaňero 
ruso" címet viseli, és egyik legér
dekesebb része a memoárnak. Kár, 
hogy a spanyol szavak, nevek átírása 
az oroszból nem mindig pontos — így 
a címszóban szereplő „RUSSO" is 
hibás. Ez a nagyszerű munka több fi
gyelmet érdemelt volna szerkesztőtől 
és kontrollszerkesztőtől egyaránt. 

Kuznyecov egy évet töltött Spanyol
országban, mint haditengerészeti at
tasé. De e tisztség több volt, mint az 
attasé szerepköre. Tulajdonképpen a 
köztársasági flotta főtanácsadója volt. 

Spanyolországból visszatérve a Csen
des-óceáni Flotta parancsnokának első 
helyettese, majd parancsnoka lett. 
Kuznyecov egész pályáján egy sor ki
váló katonai vezetővel találkozott. Az 
ezekkel folytatott beszélgetések — do
kumentumszerűen — emberközelségbe 
hozzák e katonai kádereket. A Csen
des-óceáni részben leírtak különösen 
érdekesek és fontosak, mert olyan sze
mélyekkel ismerkedhetünk meg, mint 
Blujer vagy Stern és szemünk elé tá
rulnak a Haszan-tó eseményei is. 

1939-ben Kuznyecov feljutott a csúcs
ra, öt , aki 1925-ben, huszonhárom éves 
korában lett a párt tagja, 1939-ben, 
a XVIII. pártkongresszuson, a Köz
ponti Bizottság tagjává választották, 
majd a Haditengerészeti Népbiztos el
ső helyettesévé, nemsokkal rá pedig 
népbiztossá nevezték ki. Itt jutunk el 
könyvének legérdekesebb lapjaihoz, 
amikor mint az egyik legilletékesebb 
szovjet katonai vezető, a Nagy Hon
védő Háború előtti napok, hónapok 
pattanásig feszült légkörét, a háború 
kitörésének napjait ismerteti. 

A könyv egy ember emlékirata, 
mégis a szovjet emberek millióinak 
helytállásával, hősiességével ismertet 
meg. Ha rajtam múlna, a katonai fő
iskolák hallgatóinak kötelező olvas
mányává tenném, mert a legjobb tan
könyv lenne a katonai hivatásra való 
nevelés terén. 

Kár, hogy a kiadó megfeledkezett 
a tartalomjegyzékről és egy-két térkép 
sem ártott volna az illusztrációk mellé. 

Györkéi Jenő 
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