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A Szovjetunió elleni fasiszta agresz-
szió kezdetétől a Moszkva alatt indí
tott szovjet ellentámadás befejezéséig 
— időben 1941 júniusától 1942 áprili
sáig — terjedő periódus talán a legiz
galmasabb és legfeszültebb a második 
világháború történetében. Akkor tel
jesedik ki a változás a háború jelle
gében, válik világméretűvé a fegyve
res küzdelem s jön létre az antifa
siszta koalíció, akkor tolódnak el az 
erőviszonyok a Hitler-ellenes szövet
ség javára és szenvedi el első veresé
gét az addig győzhetetlen Wehrmacht 
— hogy csak a legjellemzőbb tartalmi 
meghatározókat említsük. 

Ezt az időszakot fogja át a szovjet 
történettudomány reprezentatív vállal
kozásaként készülő sorozat negyedik 
kötete, melynek magyar nyelven tör
ténő megjelentetésére már minden elő
készületet megtett a Zrínyi Katonai 
Kiadó. 

A kötet szerzői kollektívája jól hasz
nosítja a kutatások legújabb eredmé
nyeit, teljességre törekvő módon ad 
képet az események menetéről, gondo
san elemzi és értékeli a lezajlott fo
lyamatokat. Különös figyelemmel vizs
gálják a szerzők a háború kezdeti sza
kaszának jellemzőit, hangsúlyozva an
nak nagy hatását a háború menetére, 
sőt kimenetelére is. Pontos és részletes 
adatokkal érzékeltetik, hogyan alakul
tak a felek erő- és eszközviszonyai a 
háború előestéjén, s milyen volt a 
helyzet a határokon. Részletesen is
mertetik a szovjet kormány és had
vezetés védelmi intézkedéseit, határo
zottan cáfolva azt az álláspontot, mely 

szerint a Szovjetuniót készületlenül ér
te a hitleri agresszió. Gazdagon doku
mentálják, hogy a szovjet párt- és ál
lami vezetés idejekorán felismerte a 
háborús veszélyt és jelentős erőfeszí
téseket tett a fasiszta támadás meg
felelő fogadtatására. Tények sokasá
gával bizonyítják a hadiipar feszített 
ütemű fejlesztését, a fegyveres erők 
létszámának növelését és más védelmi 
intézkedések foganatosítását. Ugyanak
kor arra is rámutatnak, hogy az ag
resszió várható kezdetének hibás meg
határozása nem tette idejében lehetővé 
a népgazdaság átállítását, a hadsereg 
átszervezésének és korszerű harci tech
nikával történő átfegyverzésének be
fejezését. A védelmi képesség fejlesz
tése terén bekövetkezett hibák és hiá
nyosságok tárgyalásakor a kollektív 
felelősséget hangsúlyozzák, s nem egy 
személy vagy néhány ember tévedését, 
mulasztását, helytelennek bizonyult 
nézetét okolják a helyzet kedvezőtlen 
alakulásáért. 

A hadműveletek tárgyalása során jól 
érzékeltetik, hogy a szovjet csapatok 
kezdeti balsikerei ellenére kalandor 
számításokra épültek a „Barbarossa-
terv" célkitűzései és a szovjet embe
rek önfeláldozó hősiessége kárhoztatta 
kudarcra az előző hadszíntereken be
vált „Blitzkrieg"-stratégiát. Ebben az 
összefüggésben adják reális magyaráza
tát Hitler döntésének a Moszkva elle
ni támadás ideiglenes leállításáról és 
a fő erőkifejtésnek Kijev elfoglalására 
történő összpontosításáról. Számos új 
adat fényében tárgyalják Ogyessza, 
Szevasztopol, a Krím-félsziget, Lenin-
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grád és Moszkva védelmét, a szovjet 
hadászati ellentámadás előkészítését és 
lefolytatását. Mindezek kapcsán a had
vezérek tevékenységének, az egyéni és 
a kollektív hősiesség példáinak bemuta
tására egyformán gondot fordítanak. 

Jelentőségének megfelelően, méltó 
helyet kap a kötetben a szovjet em
berek nagyszerű helytállásának ábrá
zolása az arcvonalakon, a munka front
ján és az ellenség hátában egyaránt. 
Különösen megragadó az a kép, amely 
a Szovjetunió népgazdasága átszerve
zésének és a veszélyeztetett területek 
ipara egyidejű áttelepítésének gigászi 
feladatáról tárul elénk. A korábbi fel
dolgozások és memoárok sokat el
mondtak már e roppant erőfeszítések
ről, melyek eredményeként példátlanul 
rövid idő alatt egységes katonai tá
borrá vált a szovjetek országa. Ež a 
kötet azonban most már a teljesség 
igényével, pontos adatok tömegére tá
maszkodva számol be a párt- és álla
mi ,vezetés intézkedéseiről, a dolgozó 
milliók éjt-nappallá tevő áldozatos 
munkájáról, amely barátnak és ellen
ségnek mindennél meggyőzőbben bizo
nyította a szocialista rend erejét, szer
vezőképességét és fölényét, a szovjet 
emberek mélységes hazafiságát és a 
szocializmus ügyével való egybefor-
rottságát a legválságosabb időben is. 
Ugyanezt igazolja a fasiszta megszál
lás alá került területeken kibontako
zott partizánmozgalom, melynek kez
deti tevékenységét szintén bőségesen 
dokumentálja a kötet. 

Alapos és mélyreható elemzést ka
punk a könyvben az antifasiszta koa
líció kialakulásának folyamatáról is. 
A szerzők gondosan tisztázzák a kü
lönböző osztályok és államok politikai 
céljait, kimutatják a háború jellegé

ben bekövetkezett változást a Szov
jetuniót ért agresszió után és sorra 
veszik annak politikai következmé
nyeit, a leegyszerűsítést kerülve érté
kelik a Hitler-ellenes szövetséget ösz-
szetartó erőket és érdekeket. 

Tényleges szerepüknek és jelentősé
güknek megfelelő helyet és ábrázolást 
nyernek a kötetben a háború más had
színterei, a szövetségesek és ellenfe
leik tevékenysége. Kiemelést érdemel 
mindenekelőtt a japán és az amerikai 
uralkodó osztály politikája - alakulásá
nak árnyalt bemutatása a tárgyalt idő
szakban, valamint a japán haderő 
csendes-óceáni és délkelet-ázsiai gyors 
sikereinek elemzése. Itt kell megemlí
teni, hogy a szerzők több új adattal 
gazdagítják ismereteinket a japán hó
dítók elleni népi felszabadító harc ki
bontakozásáról és kezdeti eredményei
ről is. 

Az antifasiszta ellenállási mozgalom 
problematikájával a kötet több feje
zete is foglalkozik. Ezek megvilágítják 
a mozgalom jellegét, országonkénti sa
játosságait, kezdetének körülményeit, 
a hatékonyságát befolyásoló tényező
ket. Meggyőzően dokumentálják a 
kommunista pártok vezető szerepét a 
mozgalomban és áldozataik méreteit a 
megszállók elleni küzdelemben. Emel
lett arról is képet adnak, milyen mun
kát végzett az angol és amerikai kom
munista párt az antifasiszta koalíció 
népi bázisának állandó szilárdítása ér
dekében. 

Tematikai gazdagsága, adatbősége, 
teljességre törekvő tárgyalásmódja kö
vetkeztében a kötet méltán tarthat 
igényt a legszélesebb érdeklődésre, 
melyet magas színvonalon képes is ki
elégíteni. 
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