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A Nemzetközi Hadtörténeti Bizottság 
október 8—12 között tartotta 33. tudo
mányos ülését Freiburgban a Militär-
geschichtliches Forschungsamt szerve
zésében. Az ötvenedik évforduló a té
maválasztáson is látszik: a konferen
cia címe: „Unternehmen «-Barbarossa.« 
Zum historischen Ort der deutsch-sow
jetischen Beziehungen von 1933 bis zur 
Wende vor Moskau 1941" volt. 

Az ülés székhelyéül a francia tiszti 
kaszinó épületét választották, a nyitó 
és záró előadást a Dóm téren álló, mű-
vészettörténetileg is jelentős XVI. szá
zadi úgynevezett Historisches Kauf-
haus-ban tartották. 

A nagyszámú, kb. 160 résztvevő alap
vetően két csoportra oszlott, egyrészt 
történészekre a világ számos országá
ból, másrészt a háborút végigharcolt 
tisztekre. Ez utóbbi csoport jelenléte 
különösen a hozzászólások alkalmával 
vált megfoghatóvá. Magyarországot dr. 
Rázsó Gyula a történelemtudomány 
kandidátusa, a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum főigazgatója, dr. Szakoly Sán
dor a történelemtudomány kandidátu
sa, a Hadtörténeti Intézet osztályveze
tője, Markó György őrnagy, a Hadtör
ténelmi Levéltár igazgatója, illetve Ke
resztes Lajos egyetemi hallgató képvi
selte. 

A konferencia 45 perces előadásokból 
és 30 perces vitákból álló egységekből 
tevődött össze. 

Az első előadást a Historisches Kauf
haus Császár-termében Prof. Dr. Eber
hard Jäckel a stuttgarti egyetem pro
fesszora tartotta. Hitler kettős hadicél
jait elemezte. Előadásában a gazdasági 
és politikai célok mellett ideológiai és 
világnézeti okokra hívta fel a hallgató
sága figyelmét. 

A második előadó, Prof. Dr. Gott
fried Schramm, a Freiburgi Egyetem 
Kelet-Európai tanszékének vezetője, a 
német keleti politika kurzusváltásait 

vizsgálta, Hitler hatalomra jutásától 
1941. június 22-ig. Előadásának fő érde
kessége — a már jól ismert külpolitikai 
iránymódosítások ismertetése mellett — 
azon okok felsorolása volt, amelyek a 
hagyományosan nem túl jó német—len
gyel, illetve német—szovjet kapcsola
tok időnkénti felmelegedését segítették. 
Elsőként, ellentétben a Weimari Köz
társaság porosz származású politikusai
éval, Hitler osztrák származását emelte 
ki, amely valamelyest csökkentette a 
lengyelek előítéleteit Németországgal 
szemben. A másik fontos okot a tekin
télyelvű rendszerek hasonlóságában vél
te felfedezni. A mindhárom oldalon 
megjelenő nacionalizmus, az „erős em
ber" mítosza is könnyebbé tette a dik
tátorok egyezkedését. Harmadrészt a 
locarnói biztonsági rendszer kihívását 
említette. 

A harmadik előadó, Prof. Dr. h. c. 
Günther Rosenfeld, a berlini Humboldt 
Egyetemről, a Hitler—Sztálin paktum 
létrejöttét és kihatásait elemezte. Sze
rinte Sztálin esetében a Nyugattól való 
elfordulást a müncheni csalódás okoz
ta. A Szovjetunióhoz való német köze
ledést megkönnyítette viszont az, hogy 
a két diktatúra csak színében különbö
zött. A fordulatot Sztálinnak a XVIII. 
kongresszuson elhangzott beszéde tette 
egyértelművé, majd Litvinov felváltá
sa Molotovval a Külügyi Népbiztosság 
élén. Német részről a Fall Weiss 1939 
óta folyó előkészítése értékelte fel n 
Szovjetuniót. A lengyel elutasítás után 
a Szovjetunió véglegesen elhatározta, 
hogy érvényesítési katonapolitikai ér
dekeit. A szerződéssel és titkos záradé
kával Hitler és Sztálin szabad kezet 
kaptak hódító törekvéseik megvalósítá
sához. A sok vodka mellett összeková
csolt kapcsolat fénypontjaként a nyu
gati támadás időszakát értékelte záró
szavaival Rosenfeld professzor. 

Az ebédszünet után Alexander Orlov 
szolgálaton kívüli ezredes, a moszkvai 
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Hadtörténeti Intézet munkatársa, a 
szovjet—német kapcsolatokról beszélt 
1939 szeptemberétől 1941 júniusáig. Az 
előadás mind szóhasználatában, mind 
megfogalmazásában, mind szemléleté
ben igen konzervatívnak hatott. A több 
évtizede megszokott leckét mondta a 
fasiszta és nyugati imperialista fenye
getésről és arról, hogy a Szovjetunió 
védekezésből és hogy időt nyerjen a 
háborúra való felkészülésben, volt kény
telen a paktumot megkötni Hitlerrel és 
„felszabadítani" a balti államokat, Ke
let-Lengyelországot, Moldáviát, Észak-
Bukovinát, továbbá hadat viselni Finn
ország ellen. A hallgatóság hozzászó
lásaiból egyértelműen kiderült, hogy 
messzemenően nem értenek egyet az 
előadó gondolataival, melyben jó szov
jet hazafiként apologizálta a korabeli 
szovjet lépéseket. 

Érdekes ellenpontja volt e felfogás
nak Prof. Dr. Szergej Szlucs, a moszkvai 
Tudományos Akadémia munkatársa, aki 
azt ecsetelte, miért volt szüksége Hit
lernek egy meg nem támadási szerző
désre Sztálinnal. Előadása első felében 
a szovjet kutatók nehézségeiről beszélt, 
arról, milyen áldatlan állapotok ural
kodnak a szovjet levéltárakban, hogy 
eleddig a történelem az ideológia szol
gálólánya volt és egyetlen feladatának 
a rendszer hibátlan külpolitikája iga
zolását tekintették. Leszögezte, a Szov
jetunió ugyanolyan agresszív imperia
lista politikát folytatott, mint Németor
szág, Nagy-Britannia stb. Így tehát 
Lengyelország két diktátor áldozatává 
vált. Sztálin rettegett attól, hogy való
ban a népre támaszkodjon, félt a tár
sadalom önszerveződésétől, inkább volt 
hajlandó Hitlerrel szerződést kötni és 
különféle, elsősorban gazdasági enged
ményeket tenni. Értékelése szerint az 
1939—1941 közötti időszak a politikai 
visszavonulások sorozata volt. Szlucs 
szerint Hitler örült, hogy Sztálin — 
osztozva vele a koncon — a cinkosává 
vált. Elkerülte ezzel a kétfrontos há
borút, melytől mindig is rettegett. 

Másnap Prof. Dr. Hans-Erich Volk-
mann-nak a freiburgi Militärgeschicht
liches Forschungsamt tudományos igaz
gatójának előadásával folytatódott a 
konferencia. Előadásának címe „A 
Szovjetunió a Harmadik Birodalom 
gazdasági kalkulációjában 1939—41 kö
zött" volt. Vázolta a hitleri fajelmélet
ből következő német lépéseket. A né
met faj szükséges életterét Lengyelor

szágban és elsősorban Ukrajnában vél
te megtalálni, annak hatalmas nyers
anyagtartalékaival ellensúlyozva Né
metország korlátozott készleteit. Hitler 
a gazdasági mélyponton vette át az 
ország vezetését. A súlyos valutáris 
helyzet miatt elsősorban az árucserét 
helyezte előtérbe, a Szovjetunióból a 
gyorsított fegyverkezési program 
nyersanyagbázisát biztosította, lehető
séget teremtve ezáltal a Népszövetség 
szankcióinak a kijátszására. 1936—39 
között a gazdasági kapcsolatok terén 
a német igény csökkenése miatt 
visszaesés volt tapasztalható. Az 1938 
végén tető alá hozott gazdasági szer
ződés (melynek alapján befektetés és 
technológia fejében nyersanyagot és 
élelmiszert kapott Németország) új di
menziókat nyújtott. A gazdasági terve
zés azonban, éppen úgy mint a kato
nai, lebecsülte a Szovjetunió gazdasági 
erejét. Az előadó Hitler végső gazda
sági céljait egy Németország vezette 
autark kontinentális Európában fogal
mazta meg. 

A következő előadó Prof. Dr. Wilhelm 
Deist a freiburgi Militärgeschichtliches 
Forschungsamt vezető igazgatója volt, 
aki a „Barbarossa" hadművelet katonai 
tervezéséről beszélt. Már a Mein 
Kampf-ban lefektetett élettér-koncep
cióból következett az, hogy a Szovjet
unió egyes területeinek megszerzése 
szükséges a Birodalom számára. Maga 
Hitler a háborút gazdasági és ideoló
giai küzdelemként definiálta: Francia
ország legyőzése után született meg a 
döntés a Szovjetunió elleni hadműve
letek előkészítéséről. Megerősítette a 
döntést Anglia határozott ellenállása és 
az Egyesült Államok elérhetetlensége. A 
Hitler—Sztálin paktum titkos záradéka 
a német oldalra taszította Finnorszá
got és Romániát. Megdöbbentő viszont, 
hogy komoly német—japán egyeztetés
re a szövetségi szerződések ellenére sem 
került sor. Az 1940 decemberében ki
dolgozott terv fő stratégiai célként azt 
jelölte meg, hogy a határ menti har
cokban meg kell törni a Szovjetunió 
katonai erejét, majd gyors csapásokkal 
megsemmisíteni az ország életerejét, 
amelyet először két, majd három had
seregcsoporttal kívántak megvalósítani. 
Különös hangsúlyt kaptak az előadás
ban a logisztikai hiányosságok, melyek 
az előkészítést megnehezítették és ká
rosan befolyásolták az első év hadi ese
ményeit is. 
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Délután pihentető kiránduláson ve
hettek részt a jelenlévők. A Gutach 
melletti Vogtsbauernhöfe skanzenjét te
kintették meg, szakszerű vezetés mel
lett. Este közös vacsorát szerveztek a 
résztvevők tiszteletére. Dr. Günther 
Roth dandártábornok, a Militär-
geschictliches Forschungsamt főnöke, a 
konferencia vezetője pohárköszöntőjé
ben külön kiemelte és köszöntötte a 
magyar vendégeket, hangsúlyozva Ma
gyarország tevőleges résztvételét a ke
let-európai kommunista diktatúrák 
megszüntetésében. 

Október 11-én Dr. Marcel Spivak, a 
francia szárazföldi haderő vincennes-i 
történeti szolgálata levéltárának igaz
gatója tartotta az első előadást. Témá
jául Vichy-Franciaország hírszerzési 
tevékenységét választotta a szovjet 
konfliktus előestéjén. Bemutatta azokat 
a nehézségeket, amelyek a titkosszol
gálat létrehozásában felléptek. Ábrá
zolta e tevékenység problémáit és mód
szereit a megszállt területeken, illetve 
kapcsolatait a brit titkosszolgálattal. 
Némi maliciával azt mondhatjuk, hogy 
a Vichy-i hírszerzés valamit sejtett a 
„Barbarossa'' hadműveletről, de idejé
ben és a német támadás méretében na
gyot tévedtek. 

Prof. Dr. G. Horkov vezérőrnagy, a 
moszkvai Hadtörténeti Intézet munka
társa a háború 194l-es kezdeti fázisát 
vizsgálta. A szovjet felső vezetés soro
zatos hibáit az egyszerű katonák töme
ges hősiességével állította szembe. Szólt 
a csapatok hiányos feltöltöttségéről, a 
nem kellően kiépített állásokról a po
litikai és katonai vezetés hibás hely
zetmegítéléséről, a meglepetés okozta 
nehézségekről. Az elkövetett hibákon 
és egyéb nehézségeken a szovjet kato
nák önfeláldozó hősiessége úrrá tudott 
lenni. Ragyogó példaként említette 
Breszt erődjét. Itt hatalmas vesztesé
get okoztak a német hadseregnek és 
megakadályozták a Vörös Hadsereg 
megsemmisítését a határ mentén. 

Ehhez az előadáshoz elsősorban a volt 
Wehrmaoht-tisztek szóltak hozzá. Kis
sé indulatosan említették a hősi ellen
állás fokozását „segítő" intézkedéseket, 
a GPU garázdálkodását, a hadifogság
ba esettek rokonainak deportálását, a 
komisszárok szigorú ellenőrzését. Hiá
nyolták ennek említését az előadásban, 
s felhívták a figyelmet, hogy félreérté
sekre vezet, ha összekeverik a hősies
séget a kilátástalanság elkeseredettsé
gével. 

Az egyik legszínvonalasabb előadást 
Dr. Jürgen Forster, a Militärgeschicht
liches Forschungsamt tudományos főta
nácsadója tartotta, melynek címe „A 
háború másik arca : a »-Barbarossa« had
művelet, mint megsemmisítő háború." 
Hangsúlyozta a háború világnézeti jel
legét, számos Hitler-idézettel támaszt
va ezt alá, melyekben a Führer tisz
tán világnézeti háborúról, belső front
ról beszél, amelyen a hazában kell 
győzni. A harc során például a Lengyel 
Főkormányzóságot Németország sze
méttelepévé szándékozta átalakítani. Az 
ideológiai harc célja Hitler szerint 
egyes káros elemek, alacsonyabbrendű 
fajok (szlávok, zsidók, kommunisták), 
baloldaliak, liberálisok stb.) kiirtása volt 
az „élettérből". Förster szerint ezzel a 
céllal a Wehrmacht vezetése azonosult 
s mivel gyors győzelmet akartak, s ta
karékosságot a német vérrel, minden 
támogatást megadtak a Sonderkomman-
dóknak, segítették az ún. komisszár-pa
rancs végrehajtását. 

A volt Wehrmacht-vendégek egymás 
után álltak fel és védték meg az egyen
ruha becsületét, hangsúlyozva, hogy az 
ő alakulatukban a Wehrmacht nem haj
totta végre az ilyen értelmű parancso
kat. Érdekes esemény volt, hogy a fran
cia Marcel Spivak is felszólalt, védel
mébe véve a német hadsereget, figyel
meztetve egyúttal a szovjet hadsereg 
bűneire. Végül csak az intézet főnöké
nek, Günter Roth dandártábornoknak 
türelemre és az eltérő vélemények el
fogadására intő szavai tudták a kedé
lyeket lecsillapítani. 

Dr. Theo Schulte egyetemi docens a 
kanadai kormány bevándorlási szakér
tője, a Wehrmacht és a nemzetiszocia
lista megszállási politika összefüggése
it vizsgálta a Szovjetunióban. Előadása 
elején arról beszélt, milyen nehézsé
gekbe ütközik a kutató munkája, nin
csenek pontos szovjet veszteségi ada
tok, nincs pontosan elkülönítve, az ál
dozatok melyik oldalon haltak meg. Mi
vel a Wehrmacht szoros ideológiai el
lenőrzés alatt állt, így magáévá tette 
a bolsevizmus elleni keresztes hadjárat 
eszméjét. Részt vettek a kollektív erő
szakban, ami a lengeyelországi hadjá
rat óta csak növekedett. Dr. Theo 
Schulte szerint a harci események előtt 
nem volt átgondolt megszállási politi
kája a német hadseregnek, ezért igen 
sok volt a rögtönzés. Kevés volt a ren
delkezésre álló katona, kialakult a ma
gányosság érzése, ez igen durva elret-

206 — 



tentő akciók végrehajtására ösztönöz
te a megszálló erők vezetését. Ebben a 
törvényen kívüli helyzetben a legsöté
tebb indulatok szabadultak el. 

A konferencia záró előadására ismét 
a Historiisches Kaufhaus történelmi fa
lai között került sor. Prof. Dr. Gerhard 
Weinberg, a University of North Caro
lina tanára elsőként köszönetet mondott 
a Militärgeschichtliches Forschungsamt-
nak és vezetőjének, illetve Freiburg vá
rosának és főpolgármesterének a konfe
rencia kiváló megszervezéséért, majd 
összefoglalta az addig elhangzott elem
zéseket. Előadása „A Szovjetunió elleni 
támadás Hitler diplomáciai és katonai 
tervezésével összefüggésben" címet vi
selte. Érdekes elmélettel állt elő, mely 
szerint Hitler végső és fő ellensége nem 
a bolsevizmus és az azt megjelenítő 
Szovjetunió volt, hanem a „liberális 
zsidó plutokracia" fellegvára, az Egye
sült Államok. Ezt a „zsidó plutökráci-
át" és ennek „Egyesült Államát" vélte 
Hitler felfedezni Nagy-Britannia és 
Franciaország mögött is. Weinberg pro
fesszor szerint Hitler azért fordul a 
Szovjetunió ellen, mert az Egyesült Ál
lamokat, haditechnikai okok miatt, kép
telen volt megtámadni, illetve a végső 
támadás nyersanyag- és élelmiszerszük
ségletét kívánta így biztosítani. Érvként 
hozta fel az 1940 júliusában elrendelt 
flottaépítési programot, továbbá azt, 

hogy a Wehrmacht fegyverei nem a ke
let-európai harctér számára készültek 
(például a harckocsik keskeny lánctal
pai is bizonyítékok erre). 

Hitler még 1940 őszén akarta megtá
madni a Szovjetuniót, de ezt a táma
dását lefújta. Csak részfeladatnak te
kintette a „Barbarossa" hadműveletet 
és rögtön utasítást adott folytatásának 
kidolgozására. Ezeket a jelzéseket ér
tette félre Sztálin és csapata és azt hit
ték, Hitler nem kívánja a Szovjetuniót 
megtámadni — belátható időn belül. 

Az 1941. június 6-a után gyártásra 
került páncélosok sokkal inkább a nyu
gati utakra voltak alkalmasak, mintsem 
a keletiekre. Az USA elleni hadműve
letek előkészítését látta az előadó ab
ban is, hogy Hitler igen fokozott sze
repet szánt a tengeralattjáró fegyver
neminek, illetve, hogy bukásakor is Dö-
nitzet nevezi ki utódjául. 

Zárszavában Dr. Günter Roth, a Mi
litärgeschichtliches Forschungsamt ve
zetője örömének adotthangot, hogy kor
rekt, tárgyilagos vita folyt amelyre az 
egyéniség és az egyéni vélemény meg
őrzése és tisztelete volt jellemző. 

A konferencia legfontosabb előnyét 
abban összegezhetjük, hogy ugyan kor
szakalkotó felfedezéseket nem hozott, de 
bemutatta a kutatás legfrisebb ered
ményeit, a legjelentősebb egyéniségek 
véleményét. 
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