
VALÓ VILÁG
Negyven éve békében
„Győzelem! Az emberiség megkönnyebbülten fellélegezhet. Ma már nem
dörögnek az ágyúk". — ezekkel a szavakkal fejeződött be az az utolsó hadi-
tudósítás, melyet a fronton levő szovjet katona újságírók küldtek a Pravdának
1945. május 9-én hajnalban. S a világ még aznap délután értesült a várva várt
hírről: „Európában béke van! A hitleri fasizmus teljes vereséget szenvedett.
Az emberiség történetének legpusztítóbb háborúja Európában véget ért!"

Hogy ez akkor mit jelentett, négy évtized távlatából — ma már szinte le-
hetetlen átérezni. Európa ujjongott, mert az itt élők számára ez a nap a rette-
gésektől és pusztításoktól terhes hat iszonyú esztendő végét, s az új, békés élet
kezdetét jelentette. Milliók ujjongtak és sirattak, esküt tettek és reményked-
tek. Ujjongtak, hogy vége az iszonyatnak; siratták a 44 millió elesettet, akikből
12 millió a koncentrációs táborokban pusztult el; esküvel fogadták, hogy min-
dent megtesznek azért, hogy ez a szörnyűség ne ismétlődhessen meg soha töb-
bé; és reménykedtek a békés jövőben, a jobb életben. Pedig akkor a többség
még nem is tudta igazán, inkább csak sejtette, hogy milyen gigászi küzdelem-
ben és áldozatok árán sikerült a Vörös Hadseregnek és a Szövetséges Haderők-
nek legyőzni a fasizmust és feltétel nélküli kapitulációra kényszeríteni a hit-
leri Németország fegyveres erőit.

— 1945. május 9-én —
Martin Merzsanov azok között a szerencsésnek nevezhető szovjet haditudósítók
között volt, akik szemtanúi és hű krónikásai lehettek a negyven év előtti karl-
horsti eseményeknek. Többek között visszaemlékezéseiből nyerhetünk hiteles
képet, hogyan zajlott le a fegyverletételről szóló okmány aláírása. Filmszerűen
részletes tudósítása megőrizte az utókor számára azt a történelmi pillanatot,
amely a rémségek végét és a béke kezdetét jelentette 1945 tavaszán Európában.

„Pontosan 24 órakor belépett a terembe G. K. Zsukov, a Szovjetunió mar-
sallja, Arthur W. Tedder, a brit légierő főmarsallja, Carl Spaatz tábornok, H.
Barrow tengernagy, de Lattre de Tassigny tábornok, A. Visinszkij és V. Szo-
kolovszkij.

Zsukov az elnöki székbe ült. Tőle jobbra foglalt helyet Tedder, balra pedig
Spaatz. Azután Zsukov felállt, körülnézett a teremben, mintha ellenőrizné,
rendben van-e minden, s ezt mondta:

— Bennünket, a szovjet Legfelsőbb Főparancsnokságnak és a Szövetséges
Expedíciós Erők Főparancsnokságainak képviselőit felhatalmaztak a Hitler-
ellenes koalíció kormányai arra, hogy átvegyük a Német Főparancsnokság kép-
viselőitől a Németország feltétel nélküli fegyverletételéről szóló okmányt.

Majd oldalt fordulva hozzátette:
— Hívják be a terembe a Német Főparancsnokság képviselőit.
Egy pillanatra csend támadt. Minden tekintet a bejárati ajtóra meredt.

Odaszegeződtek a filmfelvevők és a Leicák objektívei is; az operatőrök és a
fotóriporterek le sem vették a szemüket gépük keresőjéről, nehogy elszalasz-
szák a nagy pillanatot."
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— 0 óra 17 perckor —
A szemtanú így rögzítette azt a pillanatot, melyet Thomas Mann a „sötétség
birodalma végének" nevezett:

„Keitel lassan aláírja az öt példányt; mindegyik után pózolva hátratámasz-
kodik karosszékében, és várja, míg a titkár odafekteti elé az újabb példányt.

Aláírta hát mind az öt példányát ennek az okmánynak, amely a következő
szavakkal kezdődik: ,,Mi, alulírottak, a német véderő-főparancsnokság nevében
ezennel kijelentjük, hogy az összes ez idö szerint német parancsnokság alatt
álló szárazföldi, tengeri és légi erők feltétel nélkül kapitulálnak..."

A tábornagy feláll, tekintetét végigjártatja a termen, aztán leveszi monok-
liját, s visszaül a helyére a német küldöttség asztalához. Mindenki megvetően
nézi. Ebben a teremben most sincs közömbös ember, mint ahogy most sincs
közömbös ember sehol a világon, de kiváltképpen nincs a mi országunkban".

— Győzelem napja —
Alexander Werth, a második világháborút a Szovjetunióban végigélő angol
újságíró az „Oroszország nagy háborúja" című könyvében így emlékezik 1945.
május 9-ére: „Felejthetetlen nap Moszkvában. Még sohasem láttam, hogy az
a két- (de lehet, hogy három-) millió ember, akik aznap este megtöltötték a
Vörös teret, a Moszkva folyó partjait és az egész Gorkij utcát, ilyen őszintén
és közvetlenül fejezte volna ki örömét. Az emberek énekeltek és táncoltak az
utcákon, a katonákat és a tiszteket ölelgették és csókolták... Olyan látványos
tűzijátékot, mint aznap este. még sohasem láttam..."



Az egész világ ünnepelt. Moszkvában ezer ágyú harminc lövése köszöntötte
az európai háború befejeződését. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnök-
sége állami ünneppé, a Győzelem Napjává nyilvánította május 9-ét. Szinte
hihetetlennek, de annál nagyszerűbbnek tűnt, hogy vége a háborúnak, hiszen
alig 20 nappal azelőtt sorakoztak fel Berlin előtt a végső összecsapás résztvevői:
egymillió német katona, 8 ezer löveg és aknavető, 1300 harckocsi és 3300 repülő-
gép; és velük szemben a Vörös Hadsereg két és fél millió harcosa, 40 ezer löve-
ge, 6300 harckocsija és 7300 repülőgépe... És május 1-én már a Reischtagon
lengett a csillagos vörös zászló; május 9-ére virradó éjszaka pedig a legfelsőbb
német hadvezetés képviselői aláírták a feltétel nélküli kapitulációt! És Euró-
pában ettől a pillanattól — immár negyven éve — béke van!

— Törékeny béke —

A fasizmus felett aratott győzelem időtállónak bizonyult, de az eredmény
végülis egy megosztott Európa és egy kettéosztott világ lett. A fasizmus böl-
csőjét, a kapitalizmust Európának csak azon a felén sikerült felváltania a szo-
cializmust építő, új népi demokratikus társadalmi rendszereknek, ahol a Szovjet-
unió támogatása és védelme segítette a népek akaratának szabad érvényesülé-
sét. Az Elbától nyugatra azonban az Egyesült Államok, Anglia és Franciaor-
szág erejüket és anyagi befolyásukat a tőkés rendszer újjáélesztésére fordították.

Ezért a második világháború befejeződése után alig egy évvel már sebet
kapott a törékeny béke. Churchill 1946-os Fulton-i beszéde a hidegháború kez-
detét jelentette, amely az '50-es évek második felétől mindinkább esztelen mé-
retű fegyverkezési versennyé, egy újabb és minden korábbinál pusztítóbb há-
ború valós veszélyévé vált. Napjainkra pedig olyan periódusba jutottunk, ami-
kor az USA európai rakétatelepítései és űrháborús tervei alapjaiban fenyege-
tik az egész emberiség létét.

Európában negyven éve béke van, de a világon mindenütt nincs az. Négy
évtized alatt a Földön több mint 140 háborút vívtak — közöttük olyanokat,
mint a koreai, a szuezi, vagy a vietnami —, és közel húszmillió ember pusztult
el a harcokban. Az oly távolinak tűnő háborúk többsége az afrikai kontinen-
sen és Közép-Amerikában zajlott le, mégsem lehetünk közömbösek a legkisebb
feszültséggel szemben sem, mert a jövőnkről van szó.

Létérdekünk tehát, hogy harcoljunk a békéért, az emberiség biztonságáért.
De azon is el kell gondolkodni, hogy milyen békéért harcoljunk. Mert tény,
hogy legfontosabb a pusztulás megakadályozása, de az nem mindegy, hogy
milyen áron, milyen békét sikerül megőriznünk, vagy megteremtenünk. Az el-
múlt négy évtized is azt bizonyítja, hogy a békének is van minősége, illetve
a békének több alternatívája lehetséges. Mert a békét nem tekinthetjük pusz-
tán a háború hiányának ugyanúgy, mint ahogyan nem épülhet egyoldalú en-
gedményekre sem. Számunkra a Szovjetunió békepolitikája és a Varsói Szer-
ződés ereje a garancia a békére. Emellett azonban minden békeszerető erő, va-
lamennyi dolgos és jószándékú ember összefogására is szükség van az emberi-
ség legnagyobb értéke, a tartós béke megvédése, illetve megteremtése érdeké-
ben. S a béke ügyét a legeredményesebben tettekel lehet szolgálni: alkotó mun-
kával, példás helytállással, szolidaritással, összefogással.

DR. LÁSZLÓ GYULA
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