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Jártak-e punok Brazíliában?
Lehetséges, hogy már Kolumbusz előtt két évezreddel 
eljutottak felfedezők a Földközi-tenger térségéből 
Amerikába? Grüll Tibor vizsgálja meg  
a bizonyítékokat
38. OLDALMiért győzhették le  

a szövetségesek Hitlert?
Vajon Hitler beavatkozása a hadmű-
veletekbe, a szövetségesek tengeri 
fölénye vagy a Bletchley Park kódtö-
rőinek munkája volt a kulcstényező? 
Nyolc neves angolszász hadtörténész 
próbálja megtalálni az okát annak, 
hogy miért futottak zátonyra a  tengely- 
hatalmak nagy ívű tervei
14. OLDAL

A győzelem keserű 
mellékíze
Hiába ért véget a háború Európában, 
folytatódott az öldöklés, s milliók 
éheztek, maradtak fedél nélkül, tele 
testi és lelki sérülésekkel. Nem csoda, 
hogy olyan visszafogott volt az 
ünnep lés, állapítja meg Keith Lowe
26. OLDAL

Lazarett, karantén, 
vesztegzár
Ezt az egészségügyi kényszerintéz-
kedést több mint hat évszázada,  
a Raguzai Köztársaságban, majd a 
15. század elején Velencé ben léptet-
ték életbe először.  
Az intézmény törté-
netét Ádám Péter 
tekinti át
52. OLDAL

Kijózanodás
A Ku-Klux-Klan felbátorításától 
a Demokrata Párt felemelke-
déséig az Egyesült Államokban 
szinte felmérhetetlen következ-
ményei voltak a száz éve 
 kihir detett alkoholtilalomnak.  
Lisa McGirr kísérli meg bemu-
tatni, hogyan változtatta meg  
az intézkedés az amerikai társa-
dalmat
62. OLDAL

A Hunyadi-per 
Honnan, milyen családból és etnikumból 
származott, ki mindenki vallotta magáé-
nak a törökverő vitéz Hunyadi Jánost,  
s személyén keresztül a magyarok királyát, 
Mátyást? Miskolczy Ambrus vezet végig 
évszázadok és elméletek útvesztőjén
48. OLDAL
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Az éves lapterveket készítve, a májusi  
és júniusi szám címlaptémája nyilvánvaló  
volt: a nácizmus feletti győzelem 75. és 
Trianon 100. évfordulója a szerkesztő 
számára imperatívusz. A sors, a történelem, 
a helyzet – a kulcsszót mindenki a maga 
meggyőződése vagy hite szerint cserélje –  
megkerülhetetlen képzettársítást hívhatott 
elő az 1945-ös „nulladik óra” és a Covid-19  
járvány lehetséges hatásaiba elmélyedő köz-  

és magángondolkodásban. Érthető. A világháború vége óta az új 
típusú koronavírus tobzódása az első olyan fejlemény a tör té ne - 
lemben, amely a Föld népességének szinte egészét érinti, s komoly 
esély van arra, hogy – a háború utáni folyamatokhoz hasonlóan –  
olyan változásokat implikál, amelyek egy újabb történelmi idő-
szakra meghatározóan kihatnak a társadalmi és a gazdasági viszo-
nyokra.

A vírus máris alaposan átírta a gondosan kimunkált nagy ünnep - 
ségsorozatot. Európa legtöbb országában – beleértve idén Német-
országot is! – munkaszüneti napként a hosszú hétvégére soha nem 
látott háromnapos, örömteli mementót terveztek. Nos, ebből – leg-
alábbis Nyugat-Európában – semmi nem lesz:  Macron május 11-ig 
biztos nem oldja föl a kijárási tilalmat, elmarad a londoni parádé  
(a britek abban reménykednek, hogy augusztus közepén már mél-
tóan lehet emlékezni a globális háború végére), s most a Vörös téren 
sem fog 16 ezer katona masírozni, mint öt évvel ezelőtt. 

Sovány vigasz, hogy az ünnepségek elmaradása egy menet-
rendszerű diplomáciai konfliktustól mentesíti ezt a tavaszt. Orosz-
ország megszámlálhatatlanul sokszor kinyilvánította, hogy a Nagy 
Honvédő Háború – ma is ez a hivatalos és a köznapi elnevezés 
– az orosz nemzeti identitás egyik pillére, s minden relativizálást 
nemzeti sérelemnek tekint. A másik oldalon pedig Oroszország és 
az úgynevezett Nyugat viszonya mindenkor kiütközik a moszkvai 
győzelem napi részvételekben. Érdemes visszanézni az állam-  
és kormányfők látogatására.  1995-ben még Major brit miniszter-
elnök, Mitterrand, Kohl, Clinton, Csiang Cö-min és összesen  
56 ország delegációja volt ott, 2005-ben 53 ország vezetői, köztük  
Bush, Chirac, Schröder, Hu Csin-tao, 2010-ben is ott volt Moszkvá  - 
ban Merkel, Peresz, Klaus és a kínai elnök. Aztán jött a Krím 
megszállása: 2015-ben a posztszovjet térség és a Balkán országai-
nak politikusai mellett már csak a cseh és a szlovák államfő, vala-
mint Kína, India és Dél-Afrika vezetője jelent meg Moszkvában, 
2017-ben a moldovai elnök, 2018-ban a szerb Vučić, valamint 
Netanjahu, míg tavaly, úgy tudom, a posztszovjet térségen kívülről 
már senki.

Nincsenek illúzióim: a feszültség idén sem fog elmaradni. 
Ahol a sebek mélyek, ott gyakran az empátia is kisebb. Egy példa: 
Csehországban harminc év alatt bármikor el lehetett volna távo-
lítani a Prágába bevonuló Konyev marsall szobrát. Nem hiszem, 
hogy erre 2020 áprilisa volt a legmegfelelőbb időpont.
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Halottaink – hősök  
és nem hősök
Nagyon nehéz kérdés az, ami-
ben az elmúlt lapszámokban, 
a levelezés rovatban külön-
böző álláspontok fogalmazód-
tak meg: a történettudomány 
„fókuszában” kik hősök és kik  
áldozatok? Ennek pontos  meg - 
ítéléséhez az alapkérdésekben  
egyetértés kell. Abban például:  
ki minek alapján minősül 
 hősnek? A megfontolt válasz  
alapja – szerintem – egy pontos 
értékmegjelölés. Mi az az érték, 
amelyért valaki az életét is 
 kockára teszi?! Joggal minősül 
hősnek az, aki az égő házból – 
élete kockáztatásával – kiment 
egy másik embert, hősies csele-
kedet, ha egy katona a bajtársa 
életét sajátja kockáztatásával 
óvja. De vajon hősi halottak-e 
a Don-kanyar vérzivatarában 
elpusztult magyar katonák? 
Ennek eldöntéséhez aligha kell 
a mérlegelőnek frontharcos-
nak lennie.

A hősiességet nem legiti-
málja az állam vezetőinek elis-
merő okirata! Attól senki nem 
lesz hős, hogy az állam, ame-
lyik akarata ellenére vágóhídra  
küldte, fogalmaz a családnak  
egy levelet: „az Önök fia, férje, 
apja hősi halált halt egy idegen  
ország távoli harcmezején”!  
A nélkülözhetetlenül pontos  
válasz nyitja a következőkben  
rejlik! „A tudós, aki azt állítja, 
hogy az élete értelmes, mert 
növeli az emberi tudást,  
a katona, aki azt állítja, az élete 
értelmes, mert a hazája védel-
mében harcol, … ugyanúgy 
egy illúzió rabjai, akik ezt az 
értelmet a Szentírás olvasásá-
ban, keresztes háborúk vívá-
sában és katedrálisok felépí-
tésében találták meg… Amíg 
személyes narratívám össz-
hangban van a körülöttem 
lévő emberek narratíváival, 
meg tudom magam győzni 

arról, hogy az életemnek van 
értelme…”, írja metsző pontos-
sággal Y. N. Harari izraeli tör-
ténész.  (Sapiens. Az emberiség 
rövid története. Animus, 2018, 
348. o.) Persze részben ez köl-
csönzött gondolat. Nietzsche 
mondta: „ha van miért élnünk, 
szinte mindig elviseljük azt, 
ahogyan élünk”.

Való igaz, az Egyesült 
Államok minden, Vietnám ban  
elpusztult amerikai katona 
 családjának írt levelében  
az elpusztult fiatalt „hősnek” 
minősítette. Kegyetlen illú - 
zió. Minden amerikai katona, 
aki meghalt Vietnámban,  
egy értelmetlen háború áldo-
zata volt. Akkor is, ha konk-
rétan azért halt meg, mert  
a (sors)társa életét próbálta 
önfeláldozóan megmenteni. 
Többszörösen nehéz pillanat  
ez az áldozatok hozzátarto-
zóinak. Óriási különbség az 
elhunytra mint hősre, vagy 
mint szerencsétlen áldozatra 
tekinteni! Azonban mégiscsak 
jó lenne – akár a történettu-
domány eszközeivel is – gátat 
szabni annak az illúziónak, ami 
a történelemben eddig oly sok 
millió ember életébe került!

Dr. Valcsicsák Imre, Budapest

Jó és rossz cár
A BBC History áprilisi számá-
ban az 57. oldalon látható 
képen nem I. Pál (a „rossz”), 
hanem I. Péter cár (a „jó”) lát-
ható (a képet Jacopo Amigoni 
olasz festő festette, a címe: 
I. Péter és Minerva). A Sztyepan 
Scsukin által festett I. Pál- 
képet mellékelem.

Kőrösi Péter, Budapest

… egy kézenfekvő 
 analógiáról
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Miért győzhették le a szövetségesek Hitlert?
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Tűzzel, vassal

Vajon Hitler beavat  ko
zása a hadművele
tekbe, a szövetsége
sek tengeri fölénye 
vagy a Bletchley Park 
kódtörőinek munkája 
volt a kulcstényező? 
Nyolc neves 
angolszász 
hadtörténész 
próbálja megtalálni 
az okát annak,  
hogy miért futottak 
zátonyra a tengely
hatalmak nagy 
ívű tervei

Miért győzhették le a szövetségesek Hitlert?

Az óramutató járása szerint fent balról:
orosz T-34-es tankok vonulnak a csatába 1942-
ben; német csapatok fogságban a sztálingrádi 
 csatavesztésük után, 1943-ban; a brit kódtörő 
központ, a Bletchley Park egyik kódtörő gépe; 
atlanti-óceáni konvoj indul útjára hajnalban, 
léggömbzár és kísérőhajók védelmében
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2. A SZOVJETUNIÓ 
ELLENI INVÁZIÓ

Hitler csapatainak 1941 júniusában megkezdett támadása  
a Szovjetunióban (vagyis a Barbarossa-hadművelet) a háború 
döntő pillanata volt, mivel ezt követően a Vörös Hadsereg elmond - 
hatatlan emberi áldozatok árán először megállította, majd le is 
győzte a németeket. Egyesek azzal érvelnek, hogy az amerikai 
ellátmány (az alumíniumtól és a húskonzervektől kezdve,  
a bakancsokon és a teherautókon át a telefonkábelekig) jelentősen 
hozzájárult a szovjetek győzelméhez, de a keleti front kulcsfon-
tosságú első 18 hónapjában a Szovjetunióba eljutó nyugati segély 
nem igazán volt számottevő, és egészen 1943-ig, amikorra a sztálin - 
grádi csata a szovjetek győzelmével befejeződött, csak elhanyagol - 
ható mértékben járult hozzá a szovjet háborús erőfeszítésekhez.

Ahogy a jeles hadtörténész, Sir Michael Howard, az Oxfordi 
Egyetem és a Yale Egyetem 2019 végén elhunyt professzora mondta, 
ostobaság azzal játszadozni, „mi lett volna, ha”, mert ha egyva-
lami megváltozik, végtelen számú lehetőség tárul fel. Ennek elle - 
nére én úgy gondolom, hogy ha Hitler a Barbarossa-hadművelet 
elindítása helyett Rommel erejét növelte volna, és befejeztette 
volna vele a Földközi-tenger és a Közel-Kelet elfoglalását, mint 
ahogy szerintem megtehette volna, akkor Churchill kormánya 
megbukik. Ebben az esetben konzervatív kormány kerülhetett 
volna hatalomra Nagy-Britanniában, ami aztán a Német or szág - 
gal kötendő kompromisszum és béke irányába mozdult volna el. 

1. A NÁCI VEZETÉS 
ELBIZAKODOTTSÁGA

A nyugati fronton a szövetségesek ipari, ten - 
geri és légi fölényének fontos szerepe volt 
a német hadigépezet megsemmisítésé ben. 
A győzelemhez azonban elengedhetet len 
volt, hogy elfoglaljanak bizonyos területe-
ket, és megsemmisítsék védőalakulataikat. 
Ezekben a harcokban a keleti fronton mér - 
ték a Wehrmachtra a legkeményebb csapást.

Szerintem a németek vereségének leg-
fontosabb oka az, hogy Hitler és táborno-
kai alábecsülték a Vörös Hadsereget, és az 
ideológiájuknak megfelelően meg voltak 
győződve önnön felsőbbrendűségükről. 
A Szovjetunió megtámadása előtt nem 
minden parancsnok gondolkozott így, de 
sokan igen. A katonai felderítés a tények 
helyett arrogáns, rasszizmussal színezett 
feltételezéseket adott a Vörös Hadseregben 
uralkodó káoszról és inkompetenciáról. 
Ez elvakította a németeket, akik nem látták 
reálisan a Vörös Hadsereg igazi erejét és  
a saját haderejük gyengeségeit. 

A Vörös Hadsereg első, katasztrofális 
védekezési kísérlete látszólag a németeket 
igazolta. De az előrenyomuló német csa-
patok a szovjet ellenállás következtében 
egyre nagyobb veszteségeket szenvedtek, 
és a mozgékonyságukat egyre jobban csök - 
kentették a hatalmas távolságok, a kímé-
letlen időjárás és a közlekedési infrastruk-
túra elhanyagoltsága. Mire a németek 1941 
decemberében elérték Moszkvát, a Blitz-
krieg már kifulladt, és ezzel együtt foszlott 
szét a döntő győzelem lehetősége.

A következő 18 hónapban a Wehrmacht 
újra és újra megpróbálta magához ragadni 
a kezdeményezést – a legnagyobb propa-
gandával Sztálingrádnál –, de egyszer sem 

sikerült döntő fölénybe kerülniük. Ezalatt 
a Vörös Hadsereg hadereje minden tekin-
tetben nőtt. Ezt a hatalmas, brutális esz-
közök révén bővülő szovjet ipari termelés 
és az egyre nagyobb mértékű amerikai 
gazdasági segély tette lehetővé. A németek 
1943 júliusában, Kurszknál elszenvedett 
vereségét követően a Vörös Hadsereg 
megállíthatatlanul nyomult előre, és  
a Wehrmachtnak többé már esélye sem 
volt arra, hogy visszaszerezze a kezde mé-
nyezést.

Elsüllyedve Az előrenyomuló Wehrmacht-csapatok húznak ki egy 
málhás állatot az orosz sárból, 1941 körül. A Szovjetunió lerohanásával, 
állítja Sir Max Hastings, Németország túl nagy fába vágta a fejszéjét

Vezérfény
A szovjet légvédelem  

a Luftwaffe támadására 
készül Moszkvában, 

1941-ben. A nácik alá-
becsülték ellenfelüket

Ben Shepherd, hadtörténész, a glasgow-i Kaledóniai 
Egyetem docense, a német hadseregről szóló számos 
publikációja közé tartozik a Hitler’s Soldiers: The German 
Army in the Third Reich (Yale, 2016) című könyve
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Az első világháború tapasztalatai után 
nem hiszem, hogy a britek (a franciák-
hoz hasonlóan) hajlandóak lettek volna 
elviselni a borzalmas küzdelmet, ami a 
keleti fronton a németek megállításá hoz 
kellett. Nem valószínű, hogy lett volna 
egyszerű út a háború megnyeréséhez, 
ahogy bármelyik más esetben sem léte - 
zett, amikor két, nagyjából hasonló erejű 
modern ipari állam háborúzott egymással. 

Talán elgondolkozhatunk azon is, 
hogy mi lett volna, ha a nyugati szövetsé - 
gesek addig nem csinálnak semmit, amíg 
ki nem fejlesztik az atombombát, és ezt 
vetették volna be Németország ellen. De 
ez feltételezi az Egyesült Államok hábo-
rúba lépését, és még sok más egyebet 
is. Végezetül, rengeteg embernek kellett 
meghalnia, mire legyőzték a nácikat,  
és bár ez legtöbbször nem így tűnt a nyu-
gati szövetségeseknek és hátországaik-
nak, de utólag láthatjuk, hogy a munka 
oroszlánrészét a szovjetek végezték el.

A történészek általában a stratégiai 
döntések és a frontharc szemszögéből 
nézik a második világháborút, de talán 
fontosabb kérdés, hogy hadviselő felek 
hogyan képesek hasznosítani az erőfor-
rásaikat. Mostanában láttam egy fény-
képet, ezen a szövetségesek 1943 júliu-
sában a szicíliai invázió előtt helyezik el 
tankjaikat a partraszálló hajókon (fent). 
Pontosan azt mutatja, amire gon do - 
lunk: hatalmas mennyiségű hadianya-
got és katonai erőt. Igazán az a lenyű-
göző, hogy a háború elején sem Nagy-
Britannia, sem az Egyesült Államok 
nem rendelkezett nagy hadsereggel, 
és mindkét ország légiereje is kicsi volt 
– az amerikaiaké egészen apró. Ezek 
négy év alatt azonban exponenciálisan 
megnőttek, és képesek voltak az egész 
világon harcolni szárazföldön, vízen és 
a levegőben is, sőt még a Szovjetunió 
számára is tudtak ellátmányt küldeni. 

Közismert, hogy az Egyesült 
Államok lett a szövetségesek fegyver-
gyára, de a sebesség, amellyel azzá vált, 
korántsem ismert. Az sem köztudott, 
hogy a brit hadiipar növekedése is 
hasonlóan lenyűgöző volt – például 

132 500 repülőgépet gyártott, emellett 
az Egyesült Államok teljes ellátmányának 
31 százalékát adta az európai hadszínté-
ren. A szövetségesek hadianyaggal való 
ellátását biztosító 1941-es kölcsönbérleti 
törvény mindkét félre érvényes volt.

A leglényegesebb a fontossági sorrend 
meghatározása volt, amelyet egy nagyon 
világos cél vagy végjáték diktált, és a kuta - 
 tást, fejlesztést és a termelést állította 
közép pontba. Ezzel szemben Német  or-
szág és Japán a kezdeti terjeszkedés után 
egy termelési spirálba zuhantak, amely-
ből nem tudtak kilábalni. Az élelmiszer- 
és üzemanyag-ellátás terén szenvedtek 
legnagyobb hiányt, de az ellátmány hiá-
nya majdnem minden területen jelent - 
kezett. Japán nem süllyesztette el a repülő - 
 gép-anyahajókat Pearl Harbor nál, és 
Németország sem nyerte meg az angliai 
csatát, ezért amíg Nagy-Britannia és  
az Egyesült Államok háborúban marad - 
tak, a gazdasági erejük biztosította szá-
mukra a győzelmet. 

Erődemonstráció 
Szövetséges tankokat hajóznak be 

Tunéziában, 1943 júliusában,  
két nappal a szicíliai invázió előtt. 

Négy év alatt az Egyesült Államok és 
Nagy-Britannia szárazföldi, légi  

és vízi ereje exponenciálisan nőtt

3. A SZÖVETSÉGESEK HADMŰVELETI 
KAPACITÁSA

Sir Max Hastings, hadtörténész, újságíró, 
15 hadtörténeti kötet szerzője, ezek közül 
a legutóbbi: Chastise: The Dambusters Story 
1943 (William Collins, 2019)

James Holland, történész, író, a második 
világháború szakértője, tíz második világháborúról 
szóló szakkönyv szerzője
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A szövetséges hatalmak a náci Német-
ország és az oldalukon harcoló más 
csapatok fölött aratott győzelmének 
legfontosabb tényezője az volt, hogy 
Hitler határozta meg, milyen offenzí-
vákat indítsanak a németek és mikor. 
Döntései több alkalommal helytelen-
nek bizonyultak. Bár a politikusok 
 általában befolyásolni szokták orszá -
guk katonai tevékenységét, Hitler 
 gyakran hagyta figyelmen kívül a 
vezérkar tanácsait, és rendelt el jelentős 
hadműveleteket, amelyek súlyos követ-
kezményekkel jártak, és esélytelenné 
tették, hogy Németország elkerülje  
a vereséget. 

Hitler 1941. június 20-án hagyta jóvá 
véglegesen a Szovjetunió megtámadását, 
és a náci invázió két nappal később meg is 
indult. A korai sikerek ellenére a hadjárat 
hónapokon belül kifulladt. Ahelyett, hogy 
a terveik szerint gyorsan legyőzték volna 
a szovjeteket, a németek felébresztették 
az alvó medvét, amely nem volt hajlandó 
mozdulni Moszkvából és Sztálingrádból. 
Rengeteg német katona halt meg vagy 
esett fogságba Sztálingrádnál, Leningrád-
nál és Moszkvánál. A keleti front, ez  
a hatalmas húsdaráló, emberek millióit  
őrölte fel. 1941. december 11-én, három 
nappal azután, hogy bejelentette a téli  
hadjárat végét, Hitler csatlakozott 
Mussolinihoz, és hadat üzent az Egyesült 
Államoknak, annak ellenére, hogy még 
nem sikerült legyőzniük a szovjeteket. 

1943 tavaszán, a Wehrmacht megalázó 
sztálingrádi veresége ellenére Hitler 
továbbra is bízott a németek győzelmében. 
Jóváhagyta a Citadella-hadműveletet  

5. A T-34-ES TANK
1941 és 1945 között a Szovjetunió 58 681 darab 
T-34-es tankot gyártott. Nem ezek voltak a legna-
gyobb tűzerejű vagy a leggyorsabb tankok, de hatal-
mas számbeli fölényük miatt a Vörös Hadsereg egy-
más után nyerte a csatákat. „Végül – ahogy Sztálin 
állítólag közölte a T-34-esről – a mennyiség minő-
ségbe csap át.” Bár a német páncélosok az egymás 

4. HITLER KÉZI-
VEZÉRLÉSSEL 
IRÁNYÍTOTTA A 
HADMŰVELETEKET

Hitler a szovjet invázió térképét tanulmá-
nyozza 1941-ben. A Führer beavatkozása 
sokat rontott a helyzeten

A mennyiség legyőzi a minőséget
T-34 tankok és a Vörös Hadsereg gyalog-
sága támadják a német állásokat a keleti 
fronton. A Szovjetunió hatalmas mennyisé-
get volt képes gyártani ebből a modellből

a kurszki frontvonalnál, ami a keleti front 
utolsó nagy offenzívája volt, és teljes 
katasztrófába torkollott. A Wehrmacht 
veresége után a szovjet hadsereg a front 
teljes hosszában nyugatra, Németország 
felé kezdett nyomulni. 1944 nyarára a nyu-
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Több lengyel matematikus, amikor 
1939 szeptemberében a szülőhazájukat 
elfoglalták, nyugatra menekült a német 
„Enigma” kódológép titkaival. Ez a gép 
úgy működött, hogy egy előre meg ha - 
tározott, naponta változó kulcs szerint 
összekeverte az ábécé betűit. Francia or-
szág 1940. májusi lerohaná sá tól kezdve 
a német jelentéseket, amelyek gyakor-
latilag az Enigma által generált zagyva-
ságok voltak, a szövetségesek röptében 
elfogták. Ezeket azután átjátszóállomá-
sok segítségével a buckinghamshire-i 
Milton Keynes melletti Bletchley Parkba 
továbbították, amely az Egyesült Király-
ság Kód és Titkosírás Iskolájának és az 
„Ultra” néven ismert kódtörő program-
nak adott otthont.

Bletchley-ben több zseniális elme 
segített megalkotni a „bombáknak” neve - 
zett elektromechanikus gépeket, ame-
lyeket arra terveztek, hogy a segítségük-
kel kitalálják az Enigma gépek aznapi 
beállításait. 1940 márciusától kezdve ezek 
a gépek meggyorsították a német üze - 
netek dekódolását, lefordítását és kato - 
nai hasznosságuk elbírálását. Az Enigma- 
üzenetek megfejtése hozzájárult az ang - 
liai csata megnyeréséhez, az Angliát 
fenyegető német inváziós erő felméré-
sé hez, és különösen fontossá vált az 
atlanti-óceáni csatában, aminek kime-
netelén múlott a britek túlélése 1941–
1942-ben.

Az Enigma készülékekből szerezhető 
taktikai információ általában csak rövid 
távon volt hasznos. A hosszú távú német 
stratégiai döntésekbe 1941 közepétől 
lehetett belelátni; innentől a német főpa - 
rancsnokság a „Lorenz” vezeték nélküli 
távíró segítségével kezdett kódolt üze-
neteket küldeni. Ez lehetővé tette a stra - 
tégiai célokhoz való hozzáférést, bár 
kezdetben pusztán emberi erővel törték 
fel, egészen 1944 februárjáig, amikor fel - 
találták a „Colossus” nevű kódtörő gépet, 
amely a világ első programozható digi-
tális elektronikus számítógépe volt.

Nehéz pontosan felmérni, hogy a 
Bletchley-ben folytatott kódtörő tevé - 
kenység mekkora hatással volt a háború 
kimenetelére, hiszen az olasz és japán 
kódokat is itt törték fel. Amit tudunk, az 
az, hogy 1945. július 12-én Eisenhower 
tábornok és későbbi elnök egy titkos 

köszönőlevelet írt Sir Stewart Menzies-nek, 
aki mind Eisenhowert, mind Churchillt 
mindennap ellátta „Ultra” fordítással. 
Eisenhower azt írta: „Az információ, melyet 
Ön nyújtott nekem, felbecsülhetetlen értékű 
volt… Brit és amerikai katonák ezreinek 
életét mentette meg, és komoly mértékben 
hozzájárult, hogy ilyen gyorsan megfuta-
mítottuk és megadásra kényszerítettük 
az ellenséget.”

Ezt Sir Harry Hinsley is megerősítette, 
aki maga is Bletchley-ben dolgozott, és 
később az angol titkosszolgálat második 
világháborús tevékenységéről szóló 
hivatalos kiadványok írója lett. Szerinte 
az Ultra nélkül „a háború nagyjából két, 
talán három, esetleg négy évvel hosszabb is 
lehetett volna”.

gati szövetségesek által egyre inkább 
fenyegetett Németország komoly 
problémákkal találta magát szemben 
Olaszországban, Franciaországban, 
Belgiumban és Hollandiában. Hitler 
nem akarta föladni, és jóváhagyta  
a nyugati front utolsó ellentámadását,  
az Őszi köd hadműveletet, ami az 
ardenneki offenzíva néven is ismert,  
és szintén vereséggel végződött; ez lett 
az utolsó szög a németek koporsójában. 
Németországnak a továbbiakban esé-
lye sem volt a győzelemre. Bár a szov-
jet, brit, amerikai és kanadai seregek 
győzték le Németországot, Hitler hibás 
döntései komoly szerepet játszottak a 
szövetségesek győzelmében Európában.

elleni küzdelemben jobbak voltak a T-34-
eseknél, de nem tudtak felülkerekedni  
a szovjetek által a döntő csatákban bevetett 
háromszoros, négyszeres vagy esetenként 
ötszörös túlerőn, ahogy például Kurksznál 
történt, 1943 július–augusztusában. 

A második világháború egyik alapvető 
statisztikai adata, hogy minden öt, harc-
ban elesett német katonából négy (a szö - 
vetségesek kombinált légi offenzívájában 
meghalt civileket nem számolva) a keleti 
fronton esett el. Bár mi Nyugaton szere-
tünk az olyan eseményekre koncentrálni, 
mint a D-nap, az arnhemi vagy az arden-
neki csata, Keleten sokkal nagyobb hadmű - 
veletek folytak, amelyek lehetővé tették, 
hogy a Vörös Hadsereg elfoglalja Berlint, 
öngyilkosságra kényszerítve Hitlert. Pél - 
dául az 1944 július–augusztusában lezaj lott 
Bagratyion-hadműveletben, Fehér orosz - 
országban a német Közép Hadsereg cso port 
mintegy 450 ezer főnyi veszteséget szenve-
dett el. Ezért volt a T-34-es (amely magá-
ban foglalja két fő variánsát, a T-34/76-ost 
és a T-34/85-öst) a legfontosabb tényező 
a nácizmus legyőzésében.

6. A BLETCHLEY PARK KÓDTÖRÉSE

Intelligens dizájn
A „bombának” nevezett elektromechanikus gép, 
amit Bletchley Park kódtörői építettek, hogy meg-
fejtsék a német Enigma üzeneteit. Eisenhower 
tábornok „felbecsülhetetlennek” nevezte az „Ultra” 
segítségével megszerzett információkat

Mary Kathryn Barbier, hadtörténész, 
a Mississippi Állami Egyetem professzora, 
legutóbbi könyve a második világháborúról: Spies, 
Lies, and Citizenship: The Hunt for Nazi Criminals  
in America and Abroad (Potomac Books, 2017)

Andrew Roberts, hadtörténész, a King’s College 
London professzora, 20 önálló kötet szerzője, leg - 
utóbbi könyve: Leadership in War (Allen Lane, 2019)

Peter Caddick-Adams, hadtörténész, a Cranfieldi 
Egyetem professzora, legújabb könyve a Sand and 
Steel: A New History of D-Day (Arrow, 2020) címmel 
jelent meg
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8. A NÁCIK 
HÁTRÁNYBÓL 
INDULTAK

Az európai tengelyhatalmak (és Japán) 
alapvetően azért veszítettek, mert 
sokkal gyengébbek voltak, mint  
a szövetségesek. A tengelyhatalmak 
vezetői szerint mind a tengerentúli, 
mind az eur ázsiai erőforrások egyen-
lőtlenül és az ő részvételük nélkül 
lettek elosztva az 1919-es versailles-i 
béke során, sőt már azelőtt is. A ten - 
gelyhatalmak 1940. szeptemberi 
háromhatalmi egyezményét idézzük: 
„a hosszan tartó béke előfeltétele, 
hogy a világ minden népe megkapja 
azt a terüle tet, ami őt illeti”. Ezek az 
erőforrások hiányoztak 1939-ben, 
ráadásul Németország hadseregének 
nagysá gát az 1930-as évek közepéig 
a béke szerződés szabta meg.

Itt nincs hely arra, hogy megvizs-
gáljuk Olaszország vagy a tengely - 
ha talmak kisebb csatlósállamainak 
helyzetét; ők is úgy érezték, hogy 
töb bet kellene kapniuk, de Német  - 
or szág nélkül sosem győzhettek 
volna. Hitler úgy gondolta, hogy 
elbánhat a bevett nagyhatalmakkal, 
ha egyenként iktatja ki őket, és ha 
eközben egy olyan nyersanyag bázist 
épít ki Eurázsiá ban, amit nem lehet 
blokád alá venni. Ehhez kapcsoló-
dott a porosz–német katonai hagyo-
mány, ami arra alapozott, hogy a 
jobb parancsnokokkal rendelkező 
hadsereg „mozgó háborúban” gyor-
san érhet el győzelmet az elhúzódó 
„anyagháború” helyett. Ez nem 
sikerült: 1941 végére Hitler szembe-
sült azzal, hogy nem tudta elfoglalni 
Nagy-Britanniát, és csak a Szovjet-
unió határzónáját birtokolhatja. 
Ahogy Hitler fogalmazott a poli tikai 
végrendeletében, amelyet az ost-
romlott Berlinben írt: „A németek 
tragédiája, hogy sosincs elég időnk.” 
A tengelyhatalmak történelmi 
késésben voltak, és egy gyengébb 
pozícióból próbáltak meg felka- 
paszkodni. Mivel gyenge helyzet - 
ből indultak, elbuktak.  

7. A TENGEREKET IS 
A SZÖVETSÉGESEK 
URALTÁK

Alapvetően a szövetségesek tengeri fölé-
nye biztosította be a náci Németország 
vereségét. 1940 és 1941 legsötétebb nap-
jaiban szövetséges hadihajók és egyéb 
tengeri járművek mentettek meg több 
hadsereget a biztos pusztulástól azzal, 
hogy evakuálták őket Norvégiából, majd 
Franciaországból a híres dunkerque-i 
mentőakcióval, és végül Görögországból 
Krétán át, bár az ellenség mindent meg-
kísérelt, hogy megakadályozza ezeket. 
Miután Franciaország elbukott, a Brit-
szigeteket a Királyi Haditengerészet men-
tette meg az inváziótól.

Hadihajók kísérték az Egyesült Államok - 
ból és Kanadából a nélkülözhetetlen után-
pótlást szállító teher- és kereskedelmi 
hajókat, ugyanis a tengelyhatalmak min-
dent megtettek, hogy elfogják ezeket a 
konvojokat. Ez segítette Nagy-Britanniát, 
majd a Szovjetuniót is abban, hogy kitart-
sanak a németekkel szemben. Miután 
1941 decemberében az Egyesült Államok 
belépett a háborúba, a tengeri fölény 
garantálta az európai kontinens vissza-
foglalásához szükséges, mindent elsöprő 
amerikai szárazföldi és légierő felépítésé-
hez kellő időt és a nyersanyag-utánpótlást.

A tengeri fölény miatt tudták a Brit 
Nemzetközösség hadseregei folytatni 
a harcot Észak-Afrikában a földközi- 
tengeri megsemmisítő ellenséges táma  - 
dá sok és a veszélyesen hosszú, Afrika 
körüli ellátási vonalak ellenére is. Később 
a szövetségesek ennek köszönhették, 
hogy a világ bármely pontjára el tudták 
juttatni a csapataikat, magukhoz ragadva 
a kezdeményezést, ott támadva az ellen-
ségeiket, ahol azok a legsebezhetőbbek 
voltak, Madagaszkártól kezdve Marokkón 
és Algérián át Szicíliáig és Dél-Olasz or-
szágig. A nyugati szövetségesek számára 
a második világháború főleg tengeri 
háború volt, amelyet expedíciós had-
erőkkel vívtak. 

Végül pedig a kimagasló tengeri 
fölénynek volt köszönhető, hogy 1944. 
június 6-án hétezer hajó és egyéb tengeri 
jármű elsöprő erővel tette partra a hatal-
mas szövetséges haderőt Normandiában, 
ezenkívül ellátta őket naponta több ezer 
főnyi erősítéssel, járművekkel, élelem-
mel, üzemanyaggal, lőszerrel és minden 
egyébbel. A D-nap kétfrontos háborúba 
kényszerítette Németországot, amelyet 
nem tudott megnyerni. Ez volt a szövet-
ségesek végső, elsöprő erejű diadala,  
ami véget vetett a háborúnak Európában.

Zászlójelek
Egy tengerész jelez egy kereskedelmi hajónak 

a Temze torkolatánál, 1939-ben. A szövet-
ségesek tengeri ereje volt a végső győzelem 

elérésének legfontosabb tényezője

Nick Hewitt, a Királyi Haditengerészeti Múzeum 
gyűjtemény- és kutatásvezetője, a haditengerészet 
történetével foglalkozó számos könyv szerzője

Evan Mawdsley, hadtörténész, ruszista, 
a Glasgow-i Egyetem kutatóprofesszora

Fordította Rindó Klára
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ordított: »Az egész pince le van tartóz-
tatva, mindenkit azonnal lelövünk!«  
Azt a pánikot! Ötven ember volt a pin-
cében. Mozdulni sem tudtam. Az utolsó 
pillanatban érkeztek az ameri kaiak,  
és kiszabadítottak minket ebből a rémes „R

ÉMÜLETÜNKRE 
KORÁN reggel a falunk 
ágyúlövésekre ébredt.  
Fél tíz felé lementünk 
a pincébe […], de csak 
három gránát csapódott be, 

károkat nem okoztak. Aztán beállt a  tűz - 
szünet. A parasztok úgy gondolták,  
a német katonák elmentek, s a paplakra 
kitették a fehér zászlót. Én a pince bejára-
tánál ültem, amikor egy SS-katona bejött, 
a fegyverét a mellemnek szegezte és rám 

75 éve

NÉMETORSZÁG, 
NULLA ÓRA

Romok, a résekben elbújó, majd makulátlan múlttal előmászó nácik, 
kétségbeesett menekültek, bosszúszomjas hódítók – a második 
világháború végén így festett a dicstelen Harmadik Birodalom. 

Bihari Péter az új kezdetet ígérő apokalipszist festi le

Trümmerfrauennek nevezett 
német romeltakarító  
nők  dolgoznak a Reichstag 
közelében, 1946 elején



22 BBC History – 2020. május

kerülést. Hitler és a náci vezérek foly-
ton arról szónokoltak, hogy az 1918-as 
összeomlás még egyszer nem ismétlőd-
het meg. Igazuk lett, mert 1918 – amikor 
a legtöbb német elutasította a vereség 
tudomásulvételét – gyerekjáték volt az 
1945-ös katasztrófához képest. Vége van, 
„Deutschland kaputt!” – mondogatták.

„Hitler azzal, hogy a berlini bunkerben 
főbe lőtte magát, minden téren kudarcot 
vallott. A világbirodalom eszméjével is, 

és azzal is, hogy a németeket a bukásba 
hajszolja. A zsidóság megsemmisítésének 
terve is kudarcba fulladt, hiszen létrejött  
Izrael állam. Az antibolsevizmusa is 
kudarcot vallott, mert ettől kezdve a szov-
jet csapatok az Elbánál állomásoztak, és  
a Szovjetunió elindult a nukleáris szuper-
hatalommá válás útján” – írta Michael 
Stürmer német történész.

Romok
Német ország romokban hevert, elsősor-
ban a nagyobb városok. Berlint holdbéli  
tájhoz vagy a barbár inváziók utáni 
Rómához hasonlították. Köln belvárosá-
nak 93 százalékát pusztították el a bom-
batámadások; a 770 ezer lakos közül 
mindössze húszezren maradtak a törme-
lékek között – fő foglalatosságként főzés-
hez és vízforraláshoz szükséges tűzifát 
keresgéltek. A mindösszesen 18 milliós 
lakásállományból 3,5 millió elpusztult,  
30 százalékuk súlyosan megrongálódott, 
50 százalékuk viszonylag épen maradt 
(főleg falun és kisvárosokban). Frankfurt 
„épp annyira emlékeztet egy városra, 
amennyire egy mezőn heverő csonthalom 
és egy szétvert koponya emlékeztet egy 
nagydíjas Hereford bikára. De a megtisz-
tított utakon már járnak a villamosok  
és a megmaradt órák mutatják a pontos 
időt.” A német lakosság „pincékben és 
bunkerekben zsúfolódott össze, megtört 

helyzetből. Nem akartunk meghalni,  
élni akartunk! Élni! Élni!” – írta egy 
ismeretlen diák 1946-ban, iskolai fogal-
mazásként.

A német lakosság 1945 tavaszán remény-
vesztetten várta a háború végét, amely 
Hitler öngyilkossága után tíz  nappal 
következett be. „A Német Véderő az óriási  
túlerővel szemben végül dicső séges [?!]  
küzdelemben alulmaradt” – szólt az 
OKW, a hadsereg-főparancsnok ság utolsó 
jelentése 1945. május 9-én. A Német or-
szág által kirobbantott második világhá-
ború 55 millió áldozata közül mintegy  
7,5 millió volt német. Négymillió katona, 
legalább félmillió lebombázott civil, 
közel másfél millió keleti menekült halt 
meg (s az áldoza tok többsége a háború 
utolsó évében); 300 ezer embert gázkam-
rákban, 140 ezret koncentrációs táborok-
ban és börtönökben végeztek ki. A Szovjet-
unióba került hadifoglyok közül több 
mint egymillióan sohasem tértek haza. 

Nem ismerünk még egy országot  
a modern történelemben, amelyik eny-
nyire totális vereséget szenvedett volna.  
Az 1914-ben még önbizalommal teli, 
sikeres és gazdagodó német társadalom 
egyetlen nemzedék életében megta-
pasztalhatta két világháború elvesztését, 
három rendszer összeomlását, minden 
idők egyik legsúlyosabb inflációjának, 
majd gazdasági válságának pusztítását, 
a világhatalmi helyzetből a páriasorba C
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A berlini birodalmi 
 kancellária egyik impozáns 
 csillárjának maradványait 
szemléli egy amerikai tiszt

Egy túlélő nézi az 1672-ben 
alapított, 1943-ban elpusztított 
berlini Grosse Hamburger 
Strasse-i régi zsidótemető 
sírköveit
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