
csolatos források tanulmányozása arra a "S? 
meggyőződésre juttatja, hogy a nyugati 3 
könyvpiacon terjesztett úgynevezett 
Hruscsov-emlékiratok szerzője nem 
Hruscsov. Igaz ugyan, hogy a fenti meg
állapítást csupán a sztálingrádi csatával 
foglalkozó fejezetekre vonatkoztatja. 

Még ma is vitatott a második világhá
ború politikai és katonai eseményei kö
zött a második front megnyitásának kér
dése. Kerr az amerikai és az angol kor
mány magatartását, amely a második 
front megnyitásának halogatásában ju
tott kifejezésre, elmarasztalja. Persze az
zal az indoklással, hogy így a nyugati 
hatalmak túl későn jutottak el Közép-
Európába, aminek eredményeként a 
Szovjetunió szükségtelenül nagy befo
lyásra tett szert a háború utáni Európá
ban. Ehhez a helytelen és a nyugati 
történetírásban nem ritka megállapítás
hoz szükségtelen külön kommentár. A 
szerző — a Szovjetunió iránti szimpátiája 
ellenére — egyszerűen figyelmen kívül 
hagyja, hogy a második front korábbi 
megnyitása megrövidíthette volna a há
borút, csökkenthétté volna nemcsak a 
Szovjetunió, hanem valamennyi, a hábo
rúban részt vevő ország emberi és anyagi 
áldozatát. 

Miben rejlik a Vörös Hadseregnek a 
fasiszta német haderő fölött Sztálingrád
nál aratott döntő jelentőségű hadászati 
győzelmének „titka"? Nem abban, hogy 
a legfelsőbb szovjet katonai vezetésnek 
sikerült az 1942/43-ban meglevő straté
giai tartalékok létét ügyesen eltitkolnia 
az ellenség, valamint a szövetségesek 
elől. A „titok" azok fejében keletkezett, 
akik a Szovjetuniót, a szocialista gazda
sági és társadalmi rendet gyengének, ros
katagnak tartották már a háború kitöré
se előtt. Ezek közé tartozott nemcsak Hit
ler és a német hadvezetés, hanem a töb
bi kapitalista ország vezetőinek döntő 
többsége is. Hihetetlennek tűnt, sőt sokak 

szemében még ma is hihetetlen, miként 
tudott a Szovjetunió az 1941/42-ben el
szenvedett súlyos katonai vereségek és 
hatalmas területi veszteségek után új 
hadseregeket felállítani, fegyverekkel el
látni, parancsnokok ezreit, katonák száz
ezreit kiképezni, az ellátást, szállítást 
stb. biztosítani. Erre nem számított sem 
az ellenség, sem a szövetséges. Annak 
idején, a Szovjetunió katonai teljesítő
képességének latolgatásakor, abból a hi
bás elgondolásból indultak ki, hogy a 
szocialista társadalmi és gazdasági rend
szer kevéssé képes a háborús erőkifejtés
sel együttjáró rendkívül komplikált fel
adatok megoldására. A történelem ennek 
az ellenkezőjét bizonyította. A Szovjet
unió népei a súlyos veszteségek, a mér
hetetlen szenvedések ellenére képesek 
voltak olyan erőkifejtésre, amely fordu
latot hozott a háború menetében. Azok 
számára, akik a szocialista társadalmi 
rendet lebecsülő befolyás alatt álltak, 
törvényszerűen titokzatosnak, hihetetlen
nek kellett, hogy tűnjön a sztálingrádi 
győzelem és a mögötte álló emberi, anya
gi erőkifejtés. 

A könyv öt fő fejezetre és számos al
fejezetre tagozódik, előszó és utószó kap
csolódik hozzá. A jegyzetapparátus és a 
névmutató megkönnyíti használatát. El
ismerésre méltó a szerző jó stílusa, a 
munka olvasmányossága. Szépséghibái 
közé tartozik viszont az orosz nevek, 
földrajzi megjelölések sok esetben hibás 
átírása. 

Kerr munkája élvezetes és hasznos ol
vasmány. Számos új történelmi adalékot 
szolgáltat a tárgyalt időszakra vonatko
zóan, megjelenésével gazdagodott a má
sodik világháború hadtörténelmi irodal
ma. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
felfogása számos politikai és hadtörténel
mi kérdés megítélésében nem egyezik a 
miénkkel. 

Kun József 

WALTER GÖRLITZ 

MODEL. STRATEGIE DER DEFENSIVE 

(Limes Verlag, Wiesbaden, 1975. 292 o.) 

A második világháború történetével 
foglalkozó nyugatnémet szakirodalomban 
napjainkban is jelentős helyet foglalnak 
el a fasiszta német hadsereg vezető tá

bornokainak tevékenységét taglaló, ér
tékelő feldolgozások. 

A Walter Model vezértábornagy életét 
tárgyaló mű megírását számos körülmény 
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tette szükségessé. Mindenekelőtt az, hogy 
a közvélemény ítéletében Model mindig 
a Hitlernek és klikkjének leginkább elkö
telezett katonai vezetőt testesítette meg, 
aki nemcsak a megszállt területek lakos
ságával szembeni szélsőséges kegyetlen
kedésben tűnt ki, hanem saját katonái
nak százezreit is gondolkodás nélkül fel
áldozta a hitleri hadvezetés érdekeinek, 
még az elvesztett háború utolsó időszaká
ban is. A 70-es éveik szövetségi köztár
saságában a Modellel kapcsolatos eme 
ítélet egyre nagyobb tehertétel, s ennek 
az ítéletnek a revíziója, továbbá egy „tör-
ténelemhű portré" megrajzolása mind 
sürgetőbbé vált. 

Az új portré megrajzolásában nem kis 
szerepet játszik a Német Szövetségi Köz
társaságnak a NATO-ban betöltött helye 
és szerepe. A szocialista országok ellen 
létrehozott agresszív szövetség legfonto
sabb területei azok lettek, amelyeket a 
Model-féle hadseregcsoport az angol
szász inváziós haderővel szemben szinte 
az utolsókig védett, s amelyek, a hadse
regcsoportnak Model által történt önkén
tes feloszlatásával a nyugati szövetsé
gesek gyors megszállása alá kerülve, a 
szovjetellenes NATO-stratégia legfonto
sabb európai bázisává váltak. 

Nem elhanyagolandó a Model-féle ha
dászat, az ún. védelmi hadászat kimerí
tő analízise sem, helyesebben a védelmi 
hadászat összes tanulságának beillesz
tése a NATO hadászatának rendszerébe. 
Ez annál is inkább célravezetőnek tű
nik, mert Model — mint a szerző írja — 
négyszer mentette meg a keleti arcvona
lat a teljes összeomlástól, amit a nyuga
ti front stabilizálása, majd védelme köve
tett. Model esetében tehát olyan hadve
zérről van szó, aki élesen elüt a Moltke— 
Schlieffen—Mannstein-féle támadó hadá
szat iskolájától és annak képviselőitől, 
s így napjaink hadászati feladatainak 
szemszögéből nézve sokkal aktuálisabb 
és használhatóbb. 

A Walter Görlitz művének létrejöttét 
befolyásoló körülmények természetesen 
feltételezik, hogy Walter Model köztu
datban meggyökeresedett emberi vonásai 
is revízió alá kerüljenek, hiszen egyér
telműen pozitív tevékenységek hordozója 
nem lehet negatív habitusokkal terhelt 
figura. A csaknem 300 oldalas mű így 
válik a legszebb emberi tulajdonságok 
leltárává: buzgó istenfélelem, családsze
retet, művészet-, irodalom-, sportkedve
lés, bajtársiasság, következetesség, vas
akarat, odaadás, abszolút politikamentes
ség s a jó katonára leginkább jellemző 
kötelességteljesítés, nép- és hazaszeretet. 

Walter Model életpályája, amely a 

könyv lapjain az olvasó előtt megeleve
nedik, a szerző akarata ellenére meg
győző cáfolata a fenti koncepciónak. Mo
del 1891-ben született Genthinben egy 
evangélikus kántortanító második gyer
mekeként. Szülei polgári pályára szán
ták, ami annál is inkább reális célkitű
zés volt, mert az átlagosnál gyengébben 
fejlett ifjú a katonai követelmény éknek 
nem felelt volna meg. Az érettségi leté
tele után Model mégis a katonai pályán 
indult el, amiben nagy része volt nagy
bátyjának, a porosz hadsereg tartalékos 
századosának. A világháború megnyitotta 
előtte a katonai karrier útját. Mint fia
tal tiszt, a nyugati fronton számos beve
tésben vett részt s többször meg is se
besült. 1917. július 7-én a Legfelső Had
vezetőség Bad-Kreuznach-i főhadiszállá
sára vezényelték, ahol Hindenburg és Lu-
dendorff közelsége rendkívüli hatással 
volt rá. A Versailles-i békeszerződés után 
Model a 100 000 főre redukált hadsereg 
tagja maradt s feltétel nélkül magáévá 
tette v. Šeeckt tábornoknak, a „Reichs
wehr atyjának" koncepcióját, amely a 
későbbi revansháborúna való felkészülést 
és a weimari köztársaság megdöntését 
tűzte ki célul. Model akkori életében csu
pán egy esemény jelentett némi megráz
kódtatást: a Kapp-puccsot követő német
országi általános sztrájk felszámolásában 
egysége komoly szerepet vállalt, ami el
vezetett a Ruhr-vidéki Vörös Hadsereg
gel, a sztrájkoló német munkásság fegy
veres szervezetével való összecsapáshoz. 
Model alakulata a harcokban alulmaradt 
s kénytelen volt a francia megszállási 
övezetbe menekülni. Modelt egységével 
együtt internálták, majd hosszabb idő 
múltán szabadon bocsátották. Az ezután 
következő szürke tiszti élet csak 1930-ban 
szakadt meg a Truppenamt fedőnéven 
működő hadügyminisztérium 4. osztályá
ba való átvételével. 1932-ben az ifjúsági 
mozgalom irányítását vette át és kapcso
latba került a náci mozgalommal. Ezt a 
megbízást 1935-ig látta el, majd a Blom-
berg vezette hadügyminisztérium 8. osz
tályának élére állították, immár ezredesi 
rangban. Model Guderian lelkes támo
gatói közé tartozott, figyelme azonban 
nemcsak a harckocsiépítésre irányult, 
hanem a rohamtüzérség felállításának 
kezdeményezője is lett. Nevéhez fűződött 
a német rohamlöveg kialakítása s annak 
kipróbálása a spanyol polgárháborúban. 
A rohamlöveggel kapcsolatos tapasztala
tokat Model Spanyolországban személye
sen ellenőrizte. 

A Csehszlovákia elleni agresszió ter
veiben Modelt (akkor már vezérőrnagy) 
mint a 7. hadsereg vezérkari főnökét 
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vették számításba. Ez a hadsereg a West-
wallban sorakozott fel, hogy egy esetle
ges francia betörést elhárítson. Később a 
drezdai katonai körzet vezérkari főnöké
vé nevezték ki. Model tüstént megkezdte 
a csapatok készenlétbe helyezését a Cseh
szlovákia elleni invázióra. Az akcióra 
azonban nem került sor, inert a nyugati 
hatalmak Münchenben Hitler kezére ját
szották Csehszlovákiát. 

Model azokban a hónapokban már tel
jesen tisztában volt a háború elkerülhe
tetlenségével. 

Megkönnyebbülten vette tudomásul a 
szeptember l-re elrendelt támadást Len
gyelország ellen. Az általa vezetett IV. 
hadtest Alsó-Sziléziából tört be Lengyel
országba és Lublinig jutott el. Ekkor Mo
delt a nyugati frontra helyezték, ahol a 
Busch tábornok vezette 16. hadsereg ve
zérkari főnöke lett. 

A 16. hadsereg a Compiègne-i fegyver
szünet megkötése után Anglia elözönlé-
sére készült fel, de az események más
képp alakultak. A hitleri hadvezetés 
végképp a Szovjetunió megrohanását ha
tározta el, és a csapatokat fokozatosan 
keletre csoportosították át. Model — tel
jesen váratlanul — a 3. páncélos had
osztály élére került. A hadosztály az ún. 
Guderian csoport részeként a Szovjet
unió elleni támadást követően egészen 
Moszkváig jutott, miközben állománya 
csaknem felmorzsolódott. A felbomlás 
szélére jutott csapatok rendbe szedése 
Model minden energiáját igénybe vette. 
Ennek viszonylagos sikere Modelre vonta 
Hitler figyelmét, aki 1942. január 15-én 
a katasztrofális állapotba került 9. össz-
fegyvernemi hadsereg élére állította. 

A moszkvai vereség mély válságba jut
tatta a fasiszta német hadsereget. A 9. 
hadsereg különösen nehéz helyzetben 
volt: legjobb hadosztályai elvéreztek, 
anyagi ellátottsága a hátában kialakult 
erős partizántevékenység miatt mély
pontra zuhant, amellett az ún. rzsevi ki
szögel lést kellett tartania. Model, a hit
leri hadvezetés elkötelezettjeként — nem 
törődve a szörnyű anyagi és véráldoza
tokkal — több mint egy évig tartotta a 
rzsevi hídfőt. A veszteségteljes harcokkal 
egyidőben szervezte meg a hírhedt par
tizánvadász akciókat, amelyek során fal
vak-városok százait töröltette el a föld 
színéről és mérhetetlen szenvedést zú
dított a szovjet polgári lakosságra. 1943 
elején már vezérezredes és a legmaga
sabb náci kitüntetések tulajdonosa. A 
„Führerrel szembeni odaadása" pedig 
egyenesen gúny tárgya még saját törzse 
körében is. 

A rzsevi hídfőért hozott áldozatok vég

eredményben hiábavalónak bizonyultak, 
amellett, hogy a hídfő a sztálingrádi ese
ményekre gyakorlatilag semmiféle teher
mentesítő funkcióval nem rendelkezett. 
A hídfő 1943 tavaszán a szovjet hadsereg 
megújuló támadásai nyomán összerop
pant s végképp elveszett. 

1943—44 szovjet támadó hadműveletei 
Model személyiségét még inkább reflek
torfénybe állították: egyre inkább a „tűz
oltó" szerepét töltötte be. A válságba 
került arcvonalak ideiglenes „stabilizá
lódása" javarészt neki volt köszönhető. 

Az időközben tábornaggyá lett Model 
az 1944. július 10-i Hitler-ellenes tábor
noki összeesküvést mélységesen elítélte. 
Pályafutása 1944. szeptemberében a nyu
gati arcvonalon folytatódott tovább. Kü
lönleges SS különítménnyel jelent meg 
Kluge főhadiszállásán, mivel biztos érte
sülései voltak annak kapcsolatairól az 
összeesküvőkkel. Saját stábját SS tisztek
kel és Gestapo tiszviselőkkel „hígította 
fel" és nemcsak szabad teret engedett a 
véres megtorlásoknak, hanem segítette is 
azokat. A Model-féle rendcsinálás ugyan
akkor szörnyű következményekkel súj
totta a polgári lakosságot. 

1944 őszére a nyugati arcvonal a foko
zatos stabilizálódás jeleit mutatta, amit 
Walter Görlitz kizárólagosan Model mes
teri vezetésének, helyesebben kiváló de
fenzív hadászatának tulajdonít. A való
ságban az angolszászok előrejutásának 
lelassulásában számos, itt aligha tárgyal
ható tényező játszott szerepet. Minden
esetre az arcvonal stabilizálódása csak 
növelte Model tekintélyét: főhadiszállá
sa hemzsegett a vezető náciktól, maga 
Göbbels is személyes megjelenésével tün
tette ki. 

A modeli életpálya még néhány hó
napig nyomta rá a náci Németországra 
bélyegét. Ez alatt a tábornagy vakon vég
rehajtotta Hitler legtöbb parancsát. Né
hány kivétel azonban akadt: így, első
sorban Speer hadfelszerelési miniszter 
befolyására, a nyugat-németországi üze
meket, közlekedési hálózatot stb. nem 
pusztították el. Az összeomlás szélére ju
tott Model-hadseregcsoport 1945. áprili
sában a Ruhr-katlanban várta sorsa be-
teljesedését. Közben Model többször is 
felszólítást kapott a tisztességes kapitu
lációra a szövetségesektől, amit azonban 
mereven elutasított. A hátralevő időben 
két jelentős tettével vonta még magára 
a figyelmet: az ellenállás kilátástalansá-
gának felismerése után feloszlatta had
seregcsoportját, s ezzel voltaképpen be
szüntette a harcot, A hitleri főhadiszállás 
vele kapcsolatos utolsó jelentése a né
met nép árulójának bélyegezte. A másik 
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tette április 21-én következett be: a jel
zett napon 14—16 óra között a főhadiszál
lása melletti kis erdőben főbe lőtte ma
gát, 

A tragédiába fulladó egyéni sors senkit 
sem ment fel a történelem ítélete, ez 
esetben kedvezőtlen ítélete alól. Model 
tábornagy típusa volt azon katonai veze
tőknek, akik a német fasizmusnak s az 

KÜLFÖLDI 

Voenno-isztoricseszkij Zsurnal 
(Szovjetunió) 1977. 1—6. szám 

Az első félévi számokban megjelent 
cikkek sokrétűek, kitekintenek a szövet
ségesekkel való együttműködés, valamint 
a háború utáni katonai fejlődés kérdései
re is. 

A második világháború utáni katonai 
fejlődés egyik jelentős kérdését dolgozza 
fel V. Margelov „A légideszant csapatok 
alkalmazásával kapcsolatos elmélet fej
lődése a háború utáni időszakban" című 
írása. (1977. 1. szám, 53—59. o.) 

A háború alatt kb. 50 különböző mére
tű és rendeltetésű légideszantot vetettek 
be a szovjet csapatok, többek között a 
moszkvai csatában, a Kaukázusért, a 
Dnyeperért folytatott harcokban, Mand
zsúriában. A háború befejező szakaszá
ban a deszantcsapatokat külön légide
szant hadseregbe vonták össze, amelyet 
később a 9. összfegyvernemi gárdahad
sereggé alakítottak át. 1946. júniusában 
a légideszant csapatokat közvetlenül a 
honvédelmi miniszternek rendelték alá. 

A szervezeti átépítésekkel egyidejűleg 
végbement a légideszant csapatok új 
fegyverekkel való felszerelése is. Jelen
tősen nőtt az automata lövészfegyverek, 
a tüzérség, az aknavetők, a páncéltörő 
és légvédelmi tüzérségi eszközök meny-
nyisége. Míg a háború alatt csak 45 mm-
es lövegekkel, 52 és 82 rnm-es aknavetők
kel rendelkeztek, most kaptak A£ZU— 
57-es önjáró lövegeket, 120 rnm-es akna
vetőket, 85 mm-es ágyút és 122 mm-es 
tarackot. Ennek következtében 1953-ra 
lényegesen megnőtt a deszanthadosztaly 
tűzereje. Jelentősen megnőtt a páncélos
elhárító eszközök hatékonysága is. 

A háború alatt a deszant leszállás után 
lényegében védtelen volt az ellenséges 
légierővel szemben. Csak a háború utáni 

emberiség ellen elkövetett bűnöknek ha
lálukig elkötelezték magukat. Minden 
olyan kísérlet, amely az ítéletet kétség
bevonni igyekszik, heves elutasításra ta
lál, még akkor is, ha ilyen kísérletre ép
pen Walter Görlitz, az elismert történet
író vállalkozik. 

F. M. 

FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE 

első években kaptak légelhárító lövege
ket, 

A deszant alkalmazása nagy mértékben 
függ a szállító gépek mennyiségétől és 
minőségétől, ezért ezen a téren is nagyot 
kellett előre lépni, kezdtek megjelenni 
a nagy teherbírású, jó harcászati-techni
kai adottságokkal rendelkező IL—12 és 
IL—14-es gépek, valamint a személyi ál
lomány és technika szállítására szolgáló 
vitorlázógépek. A vontatáshoz és nehéz 
terhek szállításához a légierőktől kivont 
TU—2 és TU—4 bombázókat kezdték al
kalmazni. Tökéletesítették az ejtőernyősö
ket is. Míg korábban a deszant kiszállítá
sa maximálisan 160—180 km/ó sebesség
gel történt, most ez a határ — különböző 
(nyitást késleltető) szerkezetek beépítése 
következtében — 280—300 km-re emelke
dett. A többernyős rendszerek és új vi
torlázógépek bevezetése lehetővé tette a 
deszantcsapatok akkori fegyverzetében 
volt összes eszközök leszállítását. 

Mindezek a változások növelték a de
szantcsapatok harci és manőverezési ké
pességét, és ez szükségessé tette a régi 
alkalmazási elvék felülvizsgálását, újak 
kidolgozását. Az alkalmazás terén a kö
vetkezők voltak a legaktuálisabb kérdé
sek: a feladatok jellege, a deszantműve-
let végrehajtása, az ellenség hátában 
folytatott harctevékenység előkészítése és 
folytatása. Feltételezték, hogy a deszant
csapatokat a szárazföldi csapatokkal 
együttműködve kell alkalmazni a támadó 
hadműveletek kifejlesztésének meggyor
sításához, az ellenséges erők bekerítése, 
tartalékainak megsemmisítése céljából. 

» Ügy vélték, a deszantcsapatoknak se
gíteniük kell a támadó csoportokat a 
nagy vízi akadályok leküzdésében. Meg 
kell akadályozniuk a védelem kiépítését, 
el kell foglalniuk a hidakat. Ha az ellen
ség a védelmet már kiépítette, hátulról 
kellett csapást mérni rá. 
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