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A második világháborúról, a fasizmus 
térhódításáról és az ellene folytatott vi
lágméretű harcról szóló irodalom könyv
tárnyi munkát ölel fel, de a már megírt 
események új szempontokból való feldol
gozása, vagy csoportosítása korántsem te
kinthető lezártnak. 

A szerzők által újra összefoglalt téma 
a Hitler elleni merénylet gyökereit, a 
szervezkedést és a merénylet okait tag
lalja, amelyek nem egy történetírót fog
lalkoztattak már. Munkájuk, bár nem lép 
fel oknyomozó igénnyel, mégis rávilágít 
az összefüggésekre. Az olvasót a munka 
nem hagyja kétségben: az újraéledő né
met nagytőke a kommunizmus kísérteté-
től rettegő Nyugattal szövetkezve pénzel
te a Kelet irányába terjeszkedni vágyó 
német militarizimust, amelynek szolgála
tában ideológiát is alkotott a felsőbbren
dű faj jogáról, a szolganépek sorsáról, 
Európa, sőt a világ újrafelosztásáról. A 
Führer rikácsolta ideológiát szajkózták a 
goebbelsi propaganda, a harmadik biro
dalom politikusai, tollnokai, a csatlósor
szágok Quislingjei, hogy a leigázottak 
hullarablóivá váljanak. 

A könyvet olvasva felmerül a gondo
lat: mégis mi lett volna, ha sikerül? 
Hiszen a véletlenen múlott, hogy az idő
zített bombát Hitler személyi segédtiszt
je odébb rúgta az asztal alatt. Erre 
a könyv nem ad, nem is adhat választ. 
A rémuralomtól megcsömörlött arisztok
rata-junker katonatiszti csoport, viszony
lag szűk rétegű polgári és szociáldemok
rata politikussal együttműködve, békére 
és félelem nélküli életre áhítozva, csak 
abban értett egyet, amit nem akart foly
tatni. A véres háborút, a koncentrációs 
táborokat, az egymástól való rettegést. 
Együttműködni azonban csak a nyugati 
tőkés hatalmakkal akart fenntartás nél
kül. A Szovjetunióval, a kommunistákkal 
való kapcsolat megteremtésére még ko
rántsem voltak kidolgozott elképzeléseik. 
Pedig hát a Szovjetunió nélkül akkor, 
1944-ben ez már nem mehetett volna, 
így a válasszal magunknak is adósak va
gyunk. Mindez nem von le semmit a me
rényletet kitervelők személyes bátorságá
ból. A világ addig legördögibben szerve
zett és konspirált szervezete az SS, a 
Gestapo; az SD egymást is többszörösen 
ellenőrző hálózatát áttörve kellett volna 

sikerülnie a zsarnok végleges elhallgatta
tásának. Akik vállalkoztak rá, tudták, 
hogy bukás esetén mi lesz a sorsuk. így 
is lett, Hitler még haláltusájukat is látni 
akarta, mint Néró gyönyörködött pusztu
lásuk láttán. Ezért vétette filmre a vész
bírósági pert, az ítéletet és a kivégzés 
végrehajtását. 

Hitlert, az első világháborús kis őrve-
zetőt, a félbemaradt festőt a nagytőke 
vezérei és az arisztokrácia, a tiszti kaszt 

; mélységesen lenézték. Az első világhábo
rút követő gazdasági nehézségek miatt, a 
kommunista párt befolyásának vissza
szorítása érdekében, a sztrájkok megaka
dályozására, a nagyipar fellendülésére és 
a munkásság szociális nemzeti jelszavak
kal való ködösítésére — felfigyeltek Hit
ler programjára. A marxizmus gyűlölete 
egyesítette őket és nyitotta meg a nagy
ipari monopóliumok urai, a Tthyssenek, 
Vöglerek, Kirdorffok, Schröderek mil
lióinak az utat a náci pártkasszába, az 
SA megszervezésére. Nem volt csoda te
hát a náci párt, a NSDAP előretörése, 
amely még az agg elnök-marsall, Hin
denburg kapuját is kinyitotta a söpredék 
előtt. A német tőke vállán és az SA szu-
ronyain így lett Hitler kancellár, majd 
egyszemélyben vezérkancellár, Führer, 
elevenek és holtak ura. Ilyen hatalom 
nem tűri meg az osztozkodást, le kellett 
számolni az SA vezérkarával, akiket a 
„hosszú kések éjszakáján" program sze
rint likvidáltatott. Volt harcostársai fü
rödtek vérben ezen az éjszakán, 1934. jú
nius 29-én. Ezrek hulltak el, mint lelep
lezett összeesküvők, homoszexuális orgiák 
részvevői stb. A puccs végrehajtói azon
mód meg is szervezték a még félelmete
sebb terrorszervezetet, az SS-t, Himmler-
rel az élén. Létrejött az igazi állam az 
államban, a fekete egyenruhás gyilkosok 
hada, akik céljaik érdekében mindig és 
mindenkivel, még korábbi főnökeikkel is 
hajlandók voltak leszámolni. A nyers 
pogromoktól az úri rétegek iszonyodtak 
ugyan, de a versaillesi békeszerződés 
semmibe vétele, a nyílt fegyverkezés és 
hadseregépítés bejelentése megnyitotta a 
militarista német karriert. A tábornokok 
erős hadseregnek akartak parancsolni, a 
tisztek tábornokok akartak lenni, erre 
Hitler programja lehetőséget adott. Hit
ler hazárd játékos volt, a nyugati halogató 
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politikusok és az agressziót a Kelet irá
nyába tolni akarók lapjára tett és nyert, 
legalábbis egyelőre. Minden agresszióját 
tudomásul vették. Ennek tudatában a 
Führer igyekezett megválni azoktól a ka
tonai és polgári vezetőktől, akiknek fenn
tartásaik voltak politikájával és módsze
reivel szemben, de még azoktól is, akik 
karrierjüket nem neki köszönhettek és 
bizonyoís fölénnyel szemlélték az alulról 
jött embert. Ezért kellett mennie pl. 
Blomberg marsall, honvédelmi minisz
ternek, akiről kiderítették, hogy ifjú fele
sége korábban prostituált volt. Kényesek 
lettek a náci urak, pedig a Blomberg-
esküvőn a tanúk Hitler és Göring voltak. 

Az újjáépített Wehrmacht, a Birodal
mi Véderő immár támadó erővé felsze
relve és kiképezve, Hitler kegyeiért ver
sengő tábornokok parancsnoksága alatt 
és Himmlertől ellenőrizve, egymás után 
csapott le áldozataira. A Ruhr-vidék visz-
szacsatolása után, amely a főpróba szere
pét töltötte be, 1938 márciusában Auszt
ria, 1938 októberében Csehszlovákia Szu-
déta-vidéke, 1939 márciusában Prága kö
vetkezett az áldozatok listáján. Megannyi 
bevonulási induló és még több áldozat és 
koncentrációs fogoly. 

Ezek az események az óvatos polgári 
közvélemény előtt is megvillantották a 
csúfos bukás lehetőségét. Churchill Ang
iiában már készülődött ellenakcióra. Carl 
Goerdeler, Hjalmar Schacht, Ulrich von 
Hassel a polgáriak közül, Ludwig Beck. 
Erwin von Witzleben marsallok kezdték 
keresni a háborúból való kilépés lehető
ségét. Nagyszámú követőjük nem akadt. 
Az Abwehr, a katonai elhárítás, élén 
Canaris tengernaggyal, tudott puhatolód-
zásukról, de félelmük és óvatosságuk sa
ját szervezetük felszámolásához is veze
tett. 

Az események a hitleri koncepció meg
döntésére nem voltak kedvezőek. 1939-
ben Lengyelország számítóan kiagyalt 
megsemmisítése, 1940 tavaszán Dánia és 
Norvégia lerohanása, ugyanebben az év
ben a Compiègne-ben színpadiasan meg
rendezett fegyverletétel, az első világhá
borús német kapitulációknak fordítottjá
ra írt színjáték a francia ellenállás meg
félemlítésére a temetők csendjét ered
ményezte. Ilyen körülmények között a 
vezérkar mindenféle fantázianévvel ellá
tott „Fali" terveket dolgozott ki a brit 
szigetek megszállására, Gibraltár, Portu
gália, Franciaország addig meg nem 
szállt területeinek meghódítására stb. 
Ezek között megkülönböztetett súlya volt 
a Fali Barbarossának, a Szovjetunió elle
ni háború tervének. A sok elejtett terv 
közül sajnos az utóbbiból valóság lett, a 
nem sokkal korábban megkötött barátsá

gi és megnemtámadási szerződés ellenére. 
Az eredményes villámháború korszaka 
után a fasiszta hadseregnek meg kellett 
ismerkednie a szovjet nép honvédő had
viselésével. A hátország partizánjai a 
Vörös Hadsereggel szorosan együttmű
ködve védték ki az agresszor csapásait és 
gyűjtötték erejüket a leszámolásra. 

A moszkvai csata sikertelensége miatt 
Hitler több régi gondolkozású marsallt, 
így Rundstedtet, Ritter v. Leebet, Bockot 
és Listet leváltott, de a megbízhatóbbnak 
tartott utódok is tehetetlennek bizonyul
tak a szovjet haderő csapásaival szem
ben. Paulus tábornagy sztálingrádi fegy
verletétele után megkezdődött az agresz-
szor agóniája. 

A katonai események bomlasztó hatá
sa a fasiszták hátországában sem maradt 
következmények nélkül. A kommunisták, 
koncentrációs táborban sínylődtek. Veze
tőik likvidálását meggyorsítottak, de íté
let nélkül is sokat kegyetlenül legyilkol
tak. Minden elnyomás ellenére mégis 
megkezdődött a céltalan háborúból a kiút 
keresése. A szövetségesek kémszolgálata 
megtalálta a kapcsolatot Németország 
becsületesebb rétegeivel, akik szerették 
volna utódaik előtt lemosni a fasiszták 
gyalázatát. 

Goerdeler, Lipcse volt főpolgármestere 
kapcsolatokat igyekezett kiépíteni egy 
későbbi összeesküvés hátterének biztosítá
sára. A hadseregben megnőtt a kiváló 
katonai vezetőkként ismert Rommel, 
Witzleben, Kluge marsallok befolyása, 
irányvonalukat követték Stülpnagel, 
Fallgiebel, Falkenhausen, Ulbricht, Wag
ner és Treschkow tábornokok, az utóbbi 
vállalta magára a legfőbb parancsnokok 
megnyerését az esztelen háborúból való 
kilépésre, ami csak Hitler merénylet út
ján való félreállításával látszott elérhető
nek. Kétszer megkíséreltek Hitler külön-
repülőgépébe ajándék konyakdobozba 
tett angol szerkezetű időzített bombát el
helyezni (ez nem ketyegett, a gyújtózsi
nór nem sistergett), de robbanás nem 
történt, rosszul szerelték össze. Végül 
Stauffenberg gróf, a háborúban többször 
és súlyosan megsebesült, félszemű, félke
zű ezredes vállalta magára a merénylet 
végrehajtását. A régi arisztokrata csa
ládból származó katona, aki kezdetben 
lelkesedett Hitlerért, kiábrándulva, az el
lenállók legradikálisabb csoportjához 
sodródott. A végrehajtás sikere hajszálon 
múlott. Tragikomikusnak tekinthető 
Himmlerék magatartása, akik tudván a 
merényletről, abból is saját maguknak 
akartak tőkét kovácsolni az esetleges si
ker esetén, kudarcnál pedig megtorlási 
tervüknek engedtek szabad folyást. Hit
ler legfelsőbb tájékoztatóját az utolsó pil-
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lanatban a bunker helyett fabarakkban 
tartották meg, mely már nem adott a tel
jes sikerre lehetőséget. Az adjutáns által 
továbbrúgott bomba pedig arra volt jó, 
hogy mások haljanak meg Hitler helyett. 
A barakkból kijutott összeesküvők a rob
banás hallatán azt hitték, minden sike
rült, a hatalom átvételére tett lépéseik 
csak arra voltak jók, hogy a hóhérok 
még több információ birtokába jussanak. 
A megtorlás ezrek életét követelte. 

A fájdalmas tanulságokat a túlélők már 

A második félévi számokban közölt 
cikkek közül először M. Kipjan: „Néhány 
tanulság és következtetés azokból a had
műveletekből, amelyeket az Egyesült Ál
lamok és Anglia fegyveres erői folytattak 
a második világháborúban." c. tanulmá
nyát említjük meg (1979. 7. sz. 70—77. o.) 
A tanulmány természetesen csak a leg
fontosabb hadműveletekkel foglalkozik, 
s emellett ezeknek a hadműveleteknek 
az értékelése vitákat vált ki a hadtörté
nészek körében. 

Az El-Alamein térségében lefolytatott 
hadművelet. 1942. október végén—no
vember elején a brit csapatok két hétig 
tartó támadás folyamán szétverték a né
met—olasz hadseregcsoportot és kiűzték 
őket Egyiptomból. A következő három 
hónapban elfoglalták Kireneikát, Tripo-
litániát és elérték Tunisz határát. A hely
zet Észak-Afrikában és a Földközi-ten
geren a szövetségesek javára változott 
meg. Különös figyelmet érdemel a várat
lanság biztosításának. módja. Mivel a 
nyílt sivatagi terepen az álcázás nehéz 
volt, a főcsapás irányát és a támadás idő
pontját nehéz volt titokban tartani. A 
balszárnyon folytatott építkezésekkel, is
mételt erő- és anyiagösszpontosítással el
vonták a figyelmet és a főcsapást a jobb
szárnyon mérték, ahol jelentős erőfölényt 
biztosítottak. 

Az áttörés 9 km-es szakaszán több 
mint ezer löveget összpontosítottak, ame
lyeknek több mint fele 76 mm-es és en
nél nagyobb kaliberű volt. A támadást 
okt. 20—23. között nagyerejű légi előké
szítés előzte meg. Ugyanakkor a 20 perces 
tüzérségi előkészítés nem volt elég haté-

csak az emlékirataikban fejthették ki. 
Csakis a legfelsőbb katonai vezetők let
tek volna képesek Hitlert félreállítani, 
ők ehelyett majdnem az összeomlásig az 
esküjükkel összeegyezhetetlennek tartot
ták a szakítást a tömeggyilkossal. 

A meghiúsult kísérlet megmutatta, 
hogy Hitler jóval korábbi félreállítása 
embermilliókat szabadíthatott volna meg 
az iszonyú pusztulástól, a hiábavaló vér
áldozattól. 

Windisch Aladárné 

kony. A védelem tűzrendszerét nem zi
lálta szét kellően, a támadó csapatok el
maradtak a tűzhengertől, a műszakiak a 
támadás időpontjáig nem fejezték be az 
átjárók elkészítését az aknazáron. Mindez 
lassította a támadás ütemét. A siker ki
fejlesztéséhez túl korán vetették be a 
páncélosokat, amikor még az elhárító tü
zérség nem volt megsemmisítve, s ennek 
következtében nagy veszteségeket szen
vedtek. Mindez azt eredményezte, hogy 
a támadást le kellett állítani, s csak no
vember 2-án kezdődött újra, amikor is a 
4. indiai hadosztálynak sikerült beékelőd
ni az ellenséges védelembe 8 km mélyen. 
A résbe törtek be a főerők a siker kifej
lesztése céljából. 

Az El-Alamein alatti hadműveletet a 
polgári történetírásban hallatlanul túlér
tékelik. Egyes hadtörténészek szerint ez 
volt a „szövetségesek legjelentősebb szá
razföldi hadművelete", sőt azt is állítják, 
hogy azonos jelentőségű a sztálingrádi 
csatával. Valójában a támadást itt egy, a 
légierőktől és a flottától támogatott had
sereg folytatta viszonylag keskeny, 60 km 
széles part menti sávban. Rommel had
serege mindössze 80 ezer emberből állt, 
míg a Sztálingrád alatti hadseregcsoport 
több mint 1 millióból. A német—olasz 
csapatok vesztesége El-Alamein alatt 
55 ezer embert, 320 páncélost és kb. ezer 
löveget tett ki, míg Sztálingrád alatt több 
mint 800 ezer embert 2000 páncélost, 
10 ezer löveget és aknavetőt, 3000 katonai 
repülőgépet. 

Az 1943. július-augusztusi szicíliai de-
szanthadművélethez egyesített angol— 
amerikai erőket hoztak létre. 1943. július 
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