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A vörös ötven árnyalata  
– Szex a Szovjetunióban
A teljes tagadástól a lassú ernyedésen át a borzalmas 
melléfogásokig Fedinec Csilla tekinti át a szovjet–
orosz történelemben a hatalomnak a szexualitással 
kapcsolatos politikáját a cárizmus végnapjaitól  
a peresztrojkáig
70. OLDAL

A földi pokoltól  
az atombombáig
A második világháború végéről és  
az új világrend kialakulásáról szóló, 
átfogó összeállításunk nyitócikke  
a csendes-óceáni hadszíntér legvére-
sebb ütközetéről, az okinavai csatáról 
szól, amelyben 250 ezren vesztették 
életüket. Saul David szerint ez győzte 
meg Truman elnököt arról, Japán 
inváziója helyett inkább az atom-
bombát vesse be
18. OLDAL

A Lusitania-ügy  
magyar szereplője
A brit Lusitania megtorpedózása 
az első világháború egyik leg-
nagyobb, polgári áldozatokat  
követelő incidense volt, amely  
az Egyesült Államok hadba 
lépését is ösztönözte. Az óceán-
járó elsüllyesztéséhez vezető 
 eseménysort kiterjedt kémtevé-
kenység kísérte, amelynek az  
egyik szereplője – derítette fel  
Balogh Tamás – magyar volt
60. OLDAL

Kereskedőkből 
megszállók
A közkeletű elképzelések szerint 
a rómaiak és a kelták állandó 
konfliktusban álltak egymással. 
Pedig – állítja Barry Cunliffe –  
a két nép viszonyát a kereskede-
lem, a kulturális cserekapcso-
latok és az együttműködés több 
mint egy évszázadon át ugyan-
úgy meghatározta
42. OLDAL

A világ legnagyobb 
látványossága
Eredetileg a békét akarták ünnepelni,  
de amikor 500 évvel ezelőtt VIII. Henrik 
angol és I. Ferenc francia király első ízben 
találkozott, fő céljuk az volt, hogy bemu-
tassák egymásnak és a világnak önnön 
nagyszerűségüket. Glenn Richardson 
hivalkodó tobzódásként írja le az Arany-
brokát mezején lezajlott eseményt
53. OLDAL



2020. AUGUSZTUS
Tartalom

A CÍMOLDALON: Gombafelhő Nagaszaki 
felett 1945. augusztus 9-én. A kép előte ré- 
 ben: atombomba-kísérlet megfigyelői  
a Marshall-szigetekhez tartozó Eniwetok-
atollon, 1951. április 7-én

ROVATOK 
N5  Levelek
N8  Naptárlapok
N14 Tallózó – A fasizálódó Olaszország
N15 Még rövidebben – Történelmi kishírek a nagyvilágból
N16 Múzeum – A megújult Erzsébet királyné 
 emlékkiállítás
N17 Vélemény – Élet a járvány után
N76 Ki gondolná?
N81  Ajánló – 100 év – 100 kép – 100 gondolat

KOSSUTH (36-1) 225-8400, 225-8401
VEVŐSZOLGÁLAT vevoszolgalat@kossuth.hu

SZERKESZTŐSÉG (36-1) 888-9153
 bbchistory@kossuth.hu
 BBC History, 1327 Budapest, Pf. 55

 Kiadja a Kossuth Kiadó Zrt.
 Felelős kiadó: Kocsis András Sándor
 elnök-vezérigazgató
 Főszerkesztő: Papp Gábor
 Szerkesztők: Győrffy Iván, Litván Dániel
 Művészeti vezető: Kiss Áron
 Tördelőszerkesztő: Bahurek Gabriella
 Korrektor: Török Mária
 www.historymagazin.hu

ELŐFIZETÉS belföldre és régebbi számok  
 Fejtő Ferenc Könyvesbolt   (36-1) 888-9120
 Örkény István Könyvesbolt (36-1) 782-1712
 Toldy Ferenc Könyvesbolt   (36-1) 225-8400
 A digitális lapszámok megvásárolhatók  
 és előfizethetők: www.digitalstand.hu,
 www.dimag.hu, iPad, iPhone: Újságosstand

 külföldre
 Color Interpress Kft.
 (36-1) 243-9232
 e-mail: info@colorinterpress.hu

HIRDETÉS LifeTime Media Sales House
 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/A.
 Tel.: (36-1) 316-4556
 email: ertekesites@lam.hu 

 Készült az Ipress Center Central  
 Europe Zrt.-ben. 2600 Vác, Nádas utca 8. 
 Felelős vezető: Borbás Gábor
 (36-27) 518-990

 ISSN 2062-5200

 A brit kiadás főszerkesztője: Rob Attar; 
 művészeti vezető: Susanne Frank; képszerkesztő: Sam Nott; 
 kiadói igazgató: Andrew Davies; ügyvezető igazgató: Andy Marshall

 Immediate Media Co Ltd
 Chairman – Eckart Bollman
 Deputy Chairman – Peter Phippen
 CEO – Tom Bureau
 Director of International Licensing and Syndication – Tim Hudson
 International Partners Manager – Anna Brown  

 BBC Studios, UK publishing
 Director of Editorial Governance: Nicholas Brett
 Director of Consumer Products and Publishing: Andrew Moultrie
 Head of Publishing: Mandy Thwaites
 UK Publishing Co-ordinator: Eva Abramik
 UK.Publishing@bbc.com
 www.bbcstudios.com

 Licenctulajdonos:  
 BBC Worldwide Limited, 101 Wood Lane, London W12 7FA 
 A History- és a BBC-logó a British Broadcasting Corporation  
 bejegyzett védjegye. 
 © Immediate Media Company (Bristol/London) Limited. 
 Minden jog fenntartva. A magazin tartalma szerzői  
 jogvédelem alá esik.

Kedves Olvasónk!

Most a megszokott lapjánál karcsúbb számot tart a kezében. A járványhelyzet miatt 
rákényszerültünk a takarékosságra: átmenetileg kénytelenek vagyunk 16 oldallal 

csökkenteni a terjedelmet. Arra törekszünk, hogy ez minél kevésbé menjen  
a tartalom rovására – visszafogottabban bánunk az illusztrációkkal, s néhány kisebb  

rovatunkat is szüneteltetjük. Kérjük kedves Olvasónk megértését!

A szerkesztőség

12 Az első dokumentált 
meteorit-haláleset
Bár a bibliai időktől híreszteltek ilyet,  
most sikerült először bizonyítani, 
hogy meteorit  végzett egy emberrel 
a 19. század végén

26 A vég nélküli háború
A szövetségesek már 1943 végén 
 tudták, hogy megnyerik a háborút,  
de hogy mikor, arra nem tudtak 
felelni, állítja Daniel Todman

32 Új időszámítás  
kezdődött 1945-ben?
A második világháború végén  
– fejti ki Keith Lowe – mindenki 
radikális változásra vágyott.  
Valóra váltak az álmaik?

36 Földindulás,  
kontinensszakadás 
Nem Jalta miatt hullott le a vasfüg-
göny, derül ki Papp Gábor áttekintésé-
ből, ám a Marshall-terv idejére már 
áthidalhatatlanok lettek a törésvonalak

48 A kistarcsai toloncház 
embermentő parancsnoka
Innen indították az első magyar transz - 
portot Auschwitzba, de Vasdényey 
Istvánnak köszönhetőensokan meg-
menekültek, mutatja be Szekér Nóra 

65 Képmutató, reakciós, 
trónbitorló, nimfomániás?
Nagy Katalin cárnő hírnevét szünte-
len támadások érik. De vajon kiáll-
ják-e a vádak az alapos vizsgálat 
 próbáját? Janet Hartley válaszol

TOVÁBBI 
CIKKEK 
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Augusztus hatodika és kilencedike egyaránt 
„a Bomba napja”. Azt gondolom, az Enola 
Gay és a Bockscar fedélzetéről hetvenöt éve 
a világtörténelem legnagyobb dilemmáját is 
bedobták a közgondolkodásba, történelem-
képünkbe, sőt megkockáztatom: a pusztítás 
és az emberélet viszonyának morális megíté-
lésébe. A két bomba nyomán a hatéves glo - 
bális háború ért véget. Hogy egyetlen ország 
kivételével ünnep volt ez a világnak? Kétség-
telenül. Ünnepet hozott, de boldogságot nem. 

Kevés helyzet bizonyítja ily nyomatékkal Hegel igazát: „A világtör-
ténelem nem az a talaj, amelyből a boldogság sarjad. A boldogság 
időszakai üres lapok benne.” 

Két homlokegyenest ütköző állítás áll szemben egymással. Az első 
állítás: az atomfegyver bevetése a megfelelő döntés volt, amely nyomán 
ténylegesen véget ért a második világháború, s amellyel az Egyesült 
Államok a két bomba áldozataival együtt is japánok százezreinek és 
a szövetséges katonák tízezreinek életét „mentette meg”. A második 
állítás: katonailag indokolhatatlan volt, ezért Hirosima és Nagaszaki 
elpusztítása az amerikai történelem legsúlyosabb háborús bűntette, 
a hidegháború nyitánya.

Melyik állítás az igaz? Néhány évvel ezelőtt brit szerkesztőségünk 
föl is tette a kérdést a második világháború témakörével foglalkozó 
hét neves történésznek (2015/8. szám). Megoszlottak a válaszok. A meg - 
kérdezettek között nem érzékeltem politikai vagy ideológiai különb-
ségeket, szakmai elismertségük is hasonló volt, s felfedeztem még egy 
közös vonásukat: valamennyien hetvenen fölüliek voltak, azaz ahhoz 
a hidegháborús nemzedékhez tartoztak, amelyiknek gyermek- és ifjú-
korát súlyosan nyomasztotta „a” Bomba emléke. Ennek a nemzedék-
nek az emlékképeiben – nyugaton éppúgy, mint itt, keleten – nagyon 
erős kontúrokkal ott voltak a hirosimai képek, s ezek a képek bizony – 
magamat is tanúnak beidézve – nemcsak a nappalokra eresztettek rá 
szürke felhőt, hanem az éjszakai álmoknak is sűrű látogatói voltak. 
A hidegháború kísértete járta be a világot – mondhatnám –, s jó 
okom van feltételezni, hogy az említett szerzők többségének gyer-
mekkori világképe az enyémhez volt hasonló: háború és atom már-
pedig lesz, csupán idő kérdése, hogy a másik mikor indítja el. 

Engedtessék meg a személyes emlékek, gyermekkori szorongásaim 
visszapergetése. Sokszor forgolódtam álmatlanul a háborútól való féle - 
lemben, rettegtem az ezerszer látott gombafelhőt, s a kevés reményem 
is szánalmas volt: az atomháborút nem lehet elkerülni, de talán sze-
rencsém lesz – valahogy túlélem. Pontosan nem emlékszem, meddig 
tartott a rendszeresen kísértő lidérc, de hogy évekig volt éjszakáim 
hívatlan vendége, azt állítom.

Visszatérve a nagy dilemmára: elítélem vagy szükségszerűnek 
fogom föl? A tények az emberi tényezőn keresztül kerülnek a prók és 
kontrák oszlopába, vagy ugyanazon tények az adott történész vagy 
tájékozott érdeklődő által súlytalannak minősítve a könyvelésben nem 
is kapnak sort, illetve másodlagosnak ítéltetnek, szemben kollégájuk 
álláspontjával. Mindez bőségesen elegendő ahhoz, hogy a verdikt a sze-
mélyek és a kutatómunka korrektsége mellett is ellentétes legyen.

A háború 
totalizálódása
A júniusi számban („Hír szerző 
postagalambok”, 65. o.) a posta - 
galambok titkos szolgálati 
alkalmazásáról olvas hattunk. 
A Nagy-Britanniá ban beso-
rozott postagalamboknak 
azonban volt egy más jellegű 
alkalmazása is. 1943 végéig 
a brit éjszakai bombázók álta-
lában hétfős személyzetéhez 
hozzá tartozott egy postaga-
lamb is. Ha a repülőgép kény-
szerleszállást végzett ellensé-
ges terü leten, szárazon vagy 
vízen, a fedélzeti rádiós alá 

beosztott postagalambnak 
kellett hírt vinnie a bombázó 
és a legénység sorsáról.

A mellékelt fotón a Kirá-
lyi Légierő 467. (ausztrál) 
bombázóezredének ormót-
lan hajózóruhába öltözött két 
őrmestere a sárgára festett 
galambszállító ládikákban 
tartózkodó szárnyas bajtár - 
sak harckészültségét ellen-
őrzi, mielőtt felszállnának 
Lancasterükkel egy újabb 
Berlin elleni bevetésre.

Tábori Zoltán,
Budapest

Csaták – 
és értékelésük
A 2020. júliusi szám 
„A szemtanú és a krónikás. 
Cervantes és Shakespeare a 
lepantói csatáról” (26–33. o.)  
című, Schmidt Anikó által 
jegyzett cikkben a lényeget 
nem érintő tárgyi tévedése - 
ket találtam.

„Bár az oszmánokat nem 
először verték meg a keresz-
tények (gondoljunk csak a rigó - 
mezei csatára vagy Nándor-
fehérvár első ostromára)…” 
– írja a szerző bevezetésében. 
Rigómezőnél (Koszovo Polje) 

több csata is zajlott 
a történelem folya-
mán, ebből a törö-
kök kettőt vívtak 
keresztény erőkkel, 
és mindkettőt meg-
nyerték. 1389-ben 
itt zajlott a szerbek 
„mohácsi csatája”, 
amelyben a törö - 
kök annak ellenére 
is döntő diadalt 
arattak, hogy egy 
szerb vitéznek sike-
rült magát I. Murád 
szultánt is megölnie. 
Június 28., a csata 
évfordulója gyász-
nap a szerb nép szá-

mára. Ezért számított provo-
kációnak Ferenc Ferdinánd 
épp e napra időzített látoga-
tása Szarajevóba. A máso-
dik rigómezei csatát Hunyadi 
János seregei vívták 1448. 
október 17–20-án II. Murád 
szultán csapatai ellen. A több-
napos csatában a törökök 
 felőrölték a magyar erőket. 
Elesett a bárói kar színe-java, 
megsemmisült a szekérvárba 
szorult gyalogság, maga 
Hunyadi is csak nagy nehéz-
ségek árán (Brankovics szerb 
despota foglyul ejtette) tudott 
hazatérni. E két középiskolai 
könyvekben is szereplő legen-

…  egy hetvenöt éves 
dilemmáról

Harcra készen – postagalambok 
az éles bevetés előtt
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zavarta, ám a nyilvánosság 
előtt nemigen kritizálták. Vezető 
pártfunkcionáriusaival való 
kapcsolata nem volt konfliktus - 
mentes. Az egyetlen, aki nyíl-
tan is szembe mert szállni 
Mussolinival, és akitől utóbbi 
is tartott, Italo Balbo volt,  
a mozgalom „fenegyereke”: elle - 
nezte a faji törvényeket, és azt, 
hogy szerinte a Duce a „néme-
tek cipőjét fényesíti”. Balbo  
a „veszélyesen élni” fasiszta 
életstílus mintapéldánya volt, 

1930–1933 között számos 
távolsági repülőutat teljesí-
tett, népszerűsége az egek-
ben járt, kedvelték külföldön 
is, hasonló szociális, családi 
háttérrel rendelkezett, mint 
Mussolini. Fél tékeny is volt  
rá a Duce, de Balbo tisztá- 
ban volt politikai korlátaival.  
A Duce más lehetséges ellen-
felei fokozatosan parkolópá-
lyára kerültek, ám akadtak 
feltétel nélküli követői, pél-
dául Achille Starace, a rezsim 
koreográfusa, aki beve zette a  
„saluto al Duce” (üdvöz let 
a Ducénak) kötelező köszön - 
tést is. „Mussolini masztiff-
ját” maga a fasiszta fővezér  
is engedelmes hülyének 
nevezte, ezzel együtt jelentős 
hatalmat gyakorolt. Az idő-
sebb Ciano megfellebbezhe-
tetlennek tartotta Mussolini 
döntéseit, és szoros baráti, 
majd családi kapcsolatba is 
került vele (az ifjabb Ciano 
feleségül vette a Duce lányát, 
Eddát).

A fasiszta felsővezetőknek 
sokban eltért a véleményük 
Mussoliniétól, az egyik jelentős 
fordulópont 1940. június 10-e 
volt, amikor Olaszország belé-
pett a háborúba Hitler oldalán. 
A döntést az angolbarát Dino 
Grandi és Balbo is ellenezte. 
Szintén sorsdöntő volt 1943 
nyara, amikor kiderült, hogy 
a fasizmus napjai meg vannak 
számlálva, és az ország a vere-
ség felé tart. A Fasiszta Nagy-
ta nács drámai ülése során eldön - 
tötte, hogy Mussolini külön-
leges politikai jogosítványait 
vissza kell adni az uralkodó-
nak – III. Viktor Emánuel más - 
nap menesztette, majd az őri-

zetbe helyezett és a németek 
által kiszabadított Mussolini 
vezérletével fasiszta bábállam 
jött létre Észak-Itáliában.

A fasiszta állam fokozatosan 
alakult ki az 1920-as évek leg-
elején, és ez a fokozatosság 
még óvatosabban mutatkozott 
meg Olaszország külkapcsola-
taiban. Alessandro Vagnini,  
a római La Sapienza Egyetem 
docense tanulmányában azt 
vizsgálja, hogy volt-e jelentős 
változás a liberálisból fasiszta 
rendszerbe való átmenet ide-
jén az olasz–magyar kapcsola-
tokban, különösen Magyar-
ország a trianoni döntés utáni 
diplomáciai elszigeteltségét is 
figyelembe véve. Ami az olasz 
külpolitika fasizálódását illeti, 
a húszas évek közepéig ilyes-
miről nem lehet beszélni, azt 
csak Dino Grandi államtitkár 
1925-ös kinevezése után, majd 
1929-es miniszterré emelésé-
vel hajtották végre, s Grandi 
irányvonala is különbözött 
Mussoliniétól, az agresszivi tás 

A VILÁGTÖRTÉNET 
SZAKMAI 
FOLYÓIRAT 

2019. évi utolsó számában 
az olasz fasizmus születésé
nek 100. évfordulóján rende  
zett hazai konferencia elő
adásainak tanulmányvál
tozatait szedte csokorba. 
Az összeállításban helyet 
kapott Andreides Gábor 
Mussolini és a fasiszta vezér
gárda viszonyát elemző írása, 
valamint Alessandro Vagnini 
az 1920as évek olasz külpo
litikájának Magyar or szág  
gal kapcsolatos álláspont ját 
boncolgató tanul mánya is.

Az 1919-ben született fasiz-
mus elválaszthatatlanul össze-
fonódott az 1922 és 1943 
között miniszterelnöki pozí-
ciót betöltő Mussolini szemé-
lyével, ám az ő vezető szerepe 
a mozgalom kezdeti szakaszá-
ban korántsem volt ilyen egy-
ér telmű, mutat rá Andreides 
Gábor, a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának kutatója. A milá - 
nói San Sepolcro téren 1919 
márciusában – a sajtó általános 
érdektelenségétől kísérve –  
az Olasz Harci Fasciókat meg-
alakítók körére Mussolini erős 
benyomást gyakorolt, de csak 
egy lehetséges jelölt volt az élre 
törők közül. Az egykor har co - 
san szocialista újságíró-szer-
kesztő ismert volt, de karizmája 
nem számított elsöprőnek, 
ellentétben például a Fiumét 
1919 szeptemberében elfoglaló 
Gabriele D’Annunzióéval, ám 
Mussolini az 1921-es párttá 
alakuláskor már elérte, hogy 
megkérdőjelezhetetlen legyen 
a főszerepe.

Ismertsége, népszerűsége 
és karizmája ekkor már jelen-
tősen nőtt, és a pragmatikus 
politizálás képességét is birto-
kolta, amely sok küzdőtársát 

helyett a bölcs óvatosság jelle-
mezte. Már 1922-ben történ-
tek kísérletek Bethlen István  
és Mussolini között a közvet - 
len kapcsolatfelvételre. Ugyan-
akkor Róma elővigyázato san 
lavírozott a nagyhatalmak, 
köztük London és Párizs köve-
telései és a kisantant igényei 
között, s bár magyarbarát poli-
tikát folytatott, ezt minden 
érzelmi töltet nélkül, pragma-
tikus okokból tette. Revízió-
ellenességét, amely leginkább 
Habsburg-ellenességnek for-
dítható le, a korai időszakban 
viszont egyértelművé tette. 
Mussolini Belgrádot és Buka-
res tet is igyekezett megnyug-
tatni, konfliktus esetén az összes 
félnek felajánlotta a közvetítést, 
és mindent elkövetett például, 
hogy a Bethlentől jobbra álló, a 
fasizmust példaképnek tartó 
erőktől elhatárolja magát, s 
csupán a kormányképes magyar 
politikai többséggel törődjön. 

Az olaszoknak fontos sze-
repük volt a trianoni szerző-
dés katonai feltételeit ellenőrző 
Szövetségközi Katonai Ellen-
őr ző Bizottság tevékenységé-
ben, amelyben meghatározó 
súlyt képviseltek. Olaszország 
a katonai és politikai beavat ko-
zást is mindvégig ellenezte, és 
jóindulatúan támogatta Bethlen 
nemzetközi hitelszerzési kísér-
leteit, hogy a magyar pénzügyi 
egyensúly s ezzel az ország sta-
bilitása biztosítva legyen. 1925 
nyarán írták alá a kétoldalú 
kereskedelmi szerződést, majd 
1927-ben a barátsági szerző-
dést, ez jelentette az igazi vál-
tozást az olasz–magyar kapcso - 
latokban, korábban Róma a 
folyamatosság és mértékletes-
ség álláspontját képviselte, első - 
sorban saját pozíciójának és 
Mussolini imázsának megszi-
lárdítására összpontosított. 
Az 1929-es gazdasági válság és 
az európai politikai környezet 
romlása aztán ismét új irányba 
fordította a két ország együtt-
működését.  ■

A fasizálódó Olaszország

TALLÓZÓ

Mussolini az 1921-es párttá 
alakuláskor már elérte, 
hogy megkérdőjelezhetetlen 
legyen a főszerepe.
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MÉG RÖVIDEBBEN
Történelmi kishírek a nagyvilágból

Prágai sírköveket használtak 
építőanyagnak
A prágai belváros turisztikai fejlesz-
tése során zsidó sírköveket találtak 
a felszedett utcakövek között, meg-
erősítve a régi gyanút, hogy a szo-
cializmus idején temetőket is kira - 
 bol tak, hogy építőanyaghoz jussa-
nak. Olyan helyeket is érintett ez a 
gyakorlat, mint a nevezetes Vencel 
tér, amelyet éppen Mihail Gorbacsov 
szovjet pártfőtitkár 1987-es látoga-
tásához időzítve köveztek át. A prágai 
zsidó múzeum igazgatója, Leo Pavlát 
kérését teljesítve a köveket a Régi 
zsidó temetőbe szállítják.

Röntgen alá helyezték a páncélt
Az 1545-ben elsüllyedt Mary Rose 
hadihajón szolgáló legénység pán-
célingeinek elkészítésekor igen 
fejlett technológiát alkalmaztak. 
A Warwicki Egyetem kutatói három 
mintát is röntgensugár alá helyez-
tek a páncélzatokból, és meglepve 
tapasztalták, hogy a különböző fém - 
ötvözetek azonos, 73-27 százalék - 
arányban tartalmaznak rezet és 
cinket. Előállításuk és minőségel - 
lenőrzésük is magas színvonalú 
lehetett, már a kora újkorban a mai 
kohászatban megkövetelthez hasonló 
gyakorlott ötvözési, öntési módsze - 
rekkel éltek.

Már Pompeiiben is  
vigyáztak a szemétre
Mielőtt a Vezúv vulkánkitörése 
maga alá nem temette, Pompeiit 
villák, amfiteátrumok és elegáns 
terek megkapó látványa jelle-
mezte. Nem messze a városfalak-
tól azonban már másként festett 
a kép: szeméthalmok emelked-
tek az égnek. Mostanáig úgy hitték 
a tudósok, hogy egy 62-ben bekö-
vetkezett földrengés törmelékét 
hordták ki a városból, ám egy új 
tanulmány szerint szisztematikus 
újrahasznosítás zajlott.

A szakértők talajmintákat vizs-
gáltak át a hulladék eredeti helyének azonosítása érdekében. Az emésztőgöd - 
rökbe beledobott szemét sokkal gazdagabb, organikusabb mintát produkált, 
mint a városon kívüli, homokban bővelkedő szemétkupacok. Ennek segítsé-
gével végigkövethették a szemét városon belüli útját, és rájöttek, hogy bizo-
nyos törmelékeket – például cserepeket, törött edényeket – rendszeresen 
begyűjtöttek a szeméthalmokból, majd újra eladták és használták azokat.

Mi több, ugyanilyen homokos talajmintát azonosítottak néhány ház falain 
belül is, ami arra mutat, hogy újrahasznosított törmelék képezte a kívül 
szépen bevakolt fal belsejét.

Pompeii ókori romváros egyik utcája. 
Az eldobott törmelékeket házépítésre is 
alkalmasnak találták

Egy szem a Mary Rose-on talált 
páncélingből, amelyet röntgennel 
világítottak át

Ú JABB VIZSGÁLAT FEDI FEL, miként 
élt tovább minimum 300 évvel a normann 
hódí tás után a francia nyelvhasználat a közép - 

kori Angliában.
Az Exeteri Egyetem kutatócsoportja behatóan fogja 

tanulmányozni az 1066-os inváziót követő évszáza-
dok nyelvi örökségét. Úgy tudjuk, 1300 körül minden 
ötödik ember az angol mellett a két nyelvet ötvöző 
anglofranciát is beszélte, utóbbi az udvar nyelvévé is 
vált. Ebből következik, hogy a legkülönbözőbb mes-

terségek művelői 
– jogászok, keres-
kedők, irodalmá-
rok – körében is 
a siker feltételének 
számított ez az  
ismeret.

A nyelv hasz-
nálatát és elterje-
dését tekintve 
kulcsfontosságú 
az a 13. századi 
szövegkönyv, 
amelyet kétnyelvű 
gyerekek hasz-
náltak készségeik 
felfrissítésére. 
A Tretiz rímpá-
rokba szedte  
a születés, a gyer-
mekkor, a ház 
körüli teendők 
témáit, a növények 
és állatok neveit, 
s a gazdag csalá-

doknál igen népszerű segédeszköznek számított. 
Legalább 16 kézirat máig fennmaradt, ami lehetővé 
teszi, hogy a szakértők áttekintsék a nyelv változásá-
nak földrajzi és kronológiai összefüggéseit.

„Valamennyi kézirat a nyelvhasználók közösségé-
nek tapasztalatairól árulkodik – mutat rá Thomas 
Hinton, az Exeteri Egyetem tanára. – Egyesek közü-
lük nemesi családok tulajdonában voltak, másokat 
egyházfiak forgatták, vagy azért, hogy tanítsanak 
belőlük, vagy csupán a kifinomult szójátékok érdekel-
ték őket. A szövegkönyv népszerűsége bizonyítja, 
hogy a megfelelő franciatudás igen eltérő társadalmi 
csoportok számára is fontosnak számított.”  ■

Szövegkönyv árulkodik 
a középkori anglo francia 
nyelv szerepéről

KÖZÉPKOR

A Tretizt eredetileg Bibbesworthi 
Walter 13. századi lovagköltő írta

Utcakövekké darabolt zsidó sírkövek – jól 
mutatják a szocialista rezsim hozzáállását 
a vallási jelképekhez és szokásokhoz
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mestere, báró Nopcsa Ferenc 
erdélyi volt, és több udvarhöl-
gye, Festetics Mária, Majláth 
Sarolta, Mikes Johanna, 

Sztáray Irma grófnők magyar 
arisztokrata családból szár-
maztak. A királynét a nép 
körében az ország védőan-
gyalának tekintették, büsz - 
kék voltak, hogy beszéli a 
magyar nyel vet, hogy sokat 
időzik a budai Várban és  
a gödöllői kastélyban. 

A kiállítás fő irányvonalát 
a budai Várban 1908. január 
15-én megnyílt Erzsébet 
Királyné Emlékmúzeum adja, 
amelynek egyik szervezője 
Ferenczy Ida volt, és maga is 
nagyon sok műtárggyal gaz-
dagította azt. A múzeum 

a második világháborúban 
súlyos károkat szenvedett, meg - 
maradt műtárgyai a Magyar 
Nemzeti Múzeumba kerültek.

A kiállítás első szobájá-
ban az emlékmúzeum király-
néi írószobáját idézték fel. 
Wilhelm Richter Királyi falka
vadászat (1872) című fest-
ménye körül láthatók Rudolf 
von Alt akvarelljei, amelye-
ket Rudolf trónörökös ajándé-
kozott szüleinek 25. házas-
sági évfordulójukra, 1879-ben. 
Ezek a bécsi Augustinus-
templom belsejét (az 1854. 
április 24-i házasságkötés 
helyszínét), a laxenburgi kas-

télyt (a trónörökös születési 
helyét), a possenhofeni kas-
télyt (ahol Erzsébet a gyer-
mekkorát töltötte) és a budai 
Várat (ahol Mária Valéria 
főhercegnő született) ábrázol-
ják. A falakon a királyné udvar - 
tartásának fotói és egy Ferenczy 
Idát ábrázoló festmény látha-
tók. Ebben a szobában a fel-
olvasónő karosszékét, asztali 
tintatartóját, illatszeres dobo-
zát, valamint azt a gyémán tok - 
kal és igazgyönggyel díszített 
virág alakú brosstűt is meg cso-
dálhatjuk, amelyet a királyné 
ajándékozott Idának.

Műtárgyvédelmi okból csak 
három hónapig látható Jókai 
Mór Az élet komédiásai című 
regényének második kötete, 
amelyet a szerző előszavában 

AGÖDÖLLŐI 
KASTÉLYBAN, 
a magyarországi 

Erzsébet királynékultusz 
kiemelt helyszínén 1998  
ban, a királyné halálá
nak 100. évfordulójára 
nyílt meg egy emlék
kiállítás, amelyet leg
utóbb 2008ban rendez  
tek át. A Ferenczy Ida 
felolvasónő egykori 
lak osztályában lévő 
tárlatot idén május–
júniusban, a kényszerű 
zárvatartás alatt tovább 
gazdagították, valamint 
a szükséges múzeum
technikai és műtárgy
védelmi felújításokat is  
elvégezték a muzeoló
gusok.

A kastély 
déli részén, 
a királyné 
lakosztálya 
melletti 
három szo-
bát jelölték 
ki eredeti-
leg Ferenczy 
Idának 
(1839–1928). 
A kecskeméti köznemesi csa - 
ládból származó fiatal hölgy 
1864 novemberében került 
Erzsébet mellé, mivel a királyné 
elhatározta: megtanul magya-
rul. Ferenczy Ida megismer-
tette úrnőjével a magyar nép 
hagyományait, dalait, irodal-
mát. Közvetítette levelezését 
a magyar kulturális és politi-
kai elit tagjaival, így Deák 
Ferenccel, gróf Andrássy Gyulá - 
val, főleg a kiegyezés idején, 
amelyben neki is nagy szerepe 
volt. Erzsébet tudatosan válasz - 
tott közvetlen környezetébe 
magyar embereket: főudvar-

a királynénak ajánlott, és sze-
mélyesen adta át 1876. január 
30-án, Erzsébet könyvtára 
 számára készíttetett, egyedi 
kékselyem díszkötésben.  
A kiál lítás további két szobá-
jában bővült a budai Erzsébet 
Királyné Emlékmúzeumból 
származó műtárgyak sora, 
többek között Ottilia Strecker 
Erzsébet királyné lovagló ru há  
 ban (1873) című és Wilhelm 
Richter Erzsébet királyné  
a gödöllői lovardában Avolo  
lován (1876) című festmé-
nyek kel. Új vitrint kapott 
a királynéval kapcsolatos 
éremgyűjtemény, és további, 

kevésbé ismert Erzsébet-
arcképek is láthatók itt. 
Nemrég került Gödöllőre  
a királyi udvar egyik orvosá-
nak, dr. Lányi János „belse-
bésznek” a hagyatéka, akinek 
orvosi kezelési naplója, vala-
mint néhány eszköz és irat 
szintén helyet kapott az egyik 
vitrinben. Az Erzsébet halála 
után kibontakozó kultusz tár-
gyai közül látható a budapesti 
Örökimádás-templom és a 
budai emlékmúzeum számára 
készült egész alakos szobor, 
Hermann Klotz alkotásának 
kicsinyített másolata, valamint 
az 1940-ben, Karády Katalin 
főszereplésével forgatott 
Erzsébet királyné című film 
plakátja.  ■  Kaján Marianna 
– Kovács Éva Marianna

A megújult Erzsébet királyné 
emlékkiállítás 

MÚZEUM

JOBBRA: Az átren-
dezett és megújított 
Erzsébet királyné 
kiállítás a magyar 
felolvasónő szem-
szögét érvényesíti 
FENT: A selyembe 
kötött egyedi Jókai-
kötet BALRA: A Ferenczy 
Idának ajándékozott 
brosstű
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ség viselőket, és gondoskodni az 
elhunyt szüleik földsávját meg-
művelni még képtelen árvákról.

A halottak közé tartozott 
John Sibil plébános is. Mint a mai 
szociális munkásoknak, neki is 
veszélyes munkaköre volt: fel 
kellett keresnie a haldoklókat, 
feladni az utolsó kenetet, meg-
szervezni a túlélők segítését.

A 14. század embere nem 
volt tudatában annak, miként 
jut át a Yersinia pestis bakté-
rium a patkányokon élősködő 
bolhákról az emberekre, de azt 
gondolta, egymásnak is átad-
hatják a kórt, így minden bizony- 
nyal a társadalmi távolságtar-
tás sem volt idegen tőlük. Roger 
Polle volt tisztviselő háztartása 
(felesége és három gyermeke) 
például túlélték a járványt, 
de a tágabb családja (két fivére 
és két elsőfokú unokatestvére) 
mind elhunyt. A család négy 
ága közül három a század végére 
már kihalt.

Komoly volt a pszichés 
hatás is, ma ezt poszt traumás 
stressz szindrómának nevez-
nénk. „Mintha véget ért volna 
a világ”, jelentette ki egy kor - 

társ. A közép kor ban élők ugyan - 
olyan gyötrelmesnek érezték 
a szerettek, barátok, szomszé-
dok elveszté sét, a teme tések, 
gyászidők kényszerét, mint mi. 
Érdekes azonban, hogy miként 
reagáltak a „fekete halálra”.

Amint a járvány véget ért, 
két helyi gazdálkodó vagyon-
kezelésre átadott egy céhnek és 
egy káplánnak némi földet és 
egy házat jótékonysági célokra, 
s hogy miséket mondjanak a 
halottakért és oktassák a gye-
rekeket. A káplán helybéli volt, 
feladatai nem estek egybe a 
Merton College által kinevezett 
egyházközségi plébánoséval. 
A falusiak lényegében a járvány 
pszichés traumája és a gazda-
sági következmények csillapí-
tására fogadták fel az ipartestü-
letet. Együtt munkálkodtak 
a halottak emlékének megőr-
zésén és a szűkölködők élelme-
zésén – helyi szinten szervez-
ték meg a jótékonykodást.

Az idők folyamán mások is 
csatlakoztak, és az általuk aján-
dékba adott földek a 15. század - 
ban már megélhetést nyújtot-
tak „a saját és más emberek 
gyer mekeinek jó nevelést biz-
tosító, Istennek tetsző” isko-

lának. Bámulatos 
módon még ma is 

ez nyújt támoga-
tást a kibworthi 

gyerekek tanítta-
tásához.

Á LTALÁBAN NEM 
NÉZEM ÚJRA 
az általam készített tör-

ténelmi dokumentumfilmeket, 
de a minap elém került a Story 
of England (Anglia története) 
című, 2010-ben a BBC-n sugár - 
zott filmsorozat egyik epizódja, 
amely egyetlen angol település, 
Kibworth történetét veszi végig 
a római kortól napjainkig. 
Ami kor 1348-ig értünk a krono - 
ló giában, hirtelen nagyon is 
aktuálissá vált a film. Az ország 
összes települése közül ezt érte 
a legnagyobb veszteség a „fekete 
halál” idején, lakosságának 
kétharmada meghalt. Tűnődni 
kezdtem a régi idők járványain: 
tényleg megváltoztatják a tör-
ténelmet? Minket változtatnak 
meg? Vagy minden megy 
tovább ugyanúgy?

A nagyobb pandémiákat 
gyakran szélsőséges időjárási 
jelenségek vagy természeti 
katasztrófák előzték meg, így 
az 541-es justinianusi járványt 
is. A történelem a klíma és a 
járvány közötti szoros kapcso-
latra figyelmeztet bennünket. 
Európában a 14. századi pestis-
járvány előtt kezdődött a kis 
jégkorszak, valamint az 1314–
1318-as, az angol népesség 
körül belül 10 százalékát kiirtó 
nagy éhínség. A „fekete halál” 
pedig nagyjából a felét vitte el 
a szigetország lakóinak.

Kibworth Harcourt fal-
vát akkoriban az 1264-
ben alapított Merton 
College (az Oxfordi 
Egyetem egyik alapító 
kollégiuma) birto kolta, 
mely még mindig őrzi 
a korabeli jegyzékeket. Ezekből 
kiolvasható, hogy a haszon-
bérlők próbálták fenn tartani 
a „normális” ügymene tet: 
betölteni az üres bérleménye-
ket, beiktatni az új helyi tiszt-

Ami a gazdaság és társada-
lom egészét illeti, a következő 
néhány évtized nyilvánvalóvá 
tette a pandémia hosszú távú 
hatásait. Gazdasági nehézsé-
gek és szociális feszültségek 
jellemezték ezt a korszakot, 
s alapvető kérdésnek számí-
tott a méltányosság és a társa-
dalmi igazságosság. Kib worth 
Har court a munkáért járó 
fizetségről, a javítási és kar ban- 
  tar tási költségekről szóló, 
hosszan tartó vita árán elérte, 
hogy 1439-től új alapokra 
helyezzék a viszonyt a Merton - 
nal. Immár nem voltak „rög-
höz kötve”, készpénzben, szer - 
ződés alapján fizettek a falu-
siaknak. A járvány okozta 
halálozás miatt megbomlott 
a munkaigényes feudális rend, 
felgyorsult a pénzgazdálko-
dásra való átmenet – így terem - 
tődtek meg a kapitalizmus 
alapjai.

A „fekete halál” leckéje az 
volt, hogy az élet ment tovább, 
s az emberek igyekeztek a meg - 
élhetésüket biztosító helyi gaz-
daságot újjáépíteni. Senki nem 
feledte azonban, hogy minden - 
nek az alapja a közösség együtt - 
működése, a jóindulat és 
a szolidaritás. Nincs mit csodál- 
 kozni azon, hogy a közeli 
Lutterworthben egy a Merton 
College-ban végzett híres teo-
lógus és vallási reformátor, 
John Wycliffe, amikor az 1380-
as években népnyelvre fordí-
totta az Újtestamentumot, az 
angol nyelv egyik legmaradan-
dóbb szentenciáját hozta a világra 
(az angol „charite” [charity], 
azaz „könyörület, irgalom, em-
berszeretet, kegyesség” kife je - 
zést használva a „szeretet”-re): 
„Most azért megmarad a hit, 
remény, szeretet, e három; 
ezek között pedig legnagyobb 

a szeretet.” (1Kor 13,13; Károli 
Gáspár revideált fordítása)  

Élet a járvány után

VÉLEMÉNY

Michael Wood, a Manchesteri 
Egyetem professzora, szakterülete 
a nyilvános történelem
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 A FÖLDI POKOLTÓL  AZ ATOMBOMBÁIG

A pusztítás útján
FENT: Montázsunkon egy amerikai katona  
figyeli fedezékből a japán állásokat, a háttérben  
amerikai tankok vetnek be lángszórókat –  
az Okinava elleni támadás fanatikus ellenállásba 
ütközött JOBBRA: A „Little Boy” névre keresztelt 
atombomba robbanása Hirosima felett
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Meztelenek és holtak

 A FÖLDI POKOLTÓL  AZ ATOMBOMBÁIG
Az Okinava elleni amerikai támadás a csendes-óceáni hadszíntér 
legvéresebb ütközetét hozta, amelyben közel három hónap alatt 

250 ezren vesztették életüket. Saul David írja le a csatát, 
ami olyan borzalmas volt, hogy meggyőzte Truman elnököt arról, 

Japán inváziója helyett inkább az atombombát vesse be
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„F
ÜST ÉS POR szállt fel 
a partról, több száz méter 
magasra – írta a Pulitzer-
díjas haditudósító, Ernie 
Pyle, aki az 5. tengerészgya-

logos hadosztály parancsnoki hajójáról 
figyelte az eseményeket –, amíg a földet 
végleg el nem fedte. Bombák és géppuska-
sorozatok vegyültek a motorok bőgésébe 
és a hajóágyúk dörgésébe, úgy tűnt, min-
den életet kioltottak. Az iszonyatos ráz-
kódás megremegtette a levegőt – mintha 
óriási szárnyak csapkodtak volna –, és 
ez láthatatlan dobütőkként, fájdalmasan 
dörömbölt a dobhártyákon. Ez idő alatt 
végig, a hátunk mögött sorra rendeződtek 
hullámokba a partraszállóhajók.”

Reggel 7 óra 45 perc volt 1945. április 
1-jén – azaz a „Love Day”-en, ez volt ugyanis 
a 47 japán prefektúra legdélibbjéhez, 
Okinavához tartozó, 110 kilométer hosszú, 
azonos nevű sziget ellen indított invá zió  
kezdetének kódneve. Pyle hajója csupán 
egy volt a nagyjából 1300 szövetséges hajó - 
ból, amelyek fedélzetén összesen 183 ezer 
katona tartózkodott, akik mind a világtör-
ténelem legnagyobb légi–szárazföldi–ten-
geri ütközetében vettek részt, amely egyben 
a második világháború utolsó nagy össze-
csapása is volt – és az egész modern világra 
komoly hatást gyakorolt.

Az Okinava elleni „Iceberg”, azaz „Jég-
hegy” fedőnevű akcióról még az előző év  
októberében döntöttek az amerikai fegy-
veres erők vezetői. Az volt a cél, hogy  
a japán főszigetek partjaitól mindössze  
650 kilométerre délre fekvő Okinava 
megszerzése lehetővé tegye a szövetséges 
bombázóknak, hogy a japán hátországot 
támadják, és előkészítsék a terepet egy 
partraszálló hadművelethez. E hadműve-
let volt a vége annak a kétágú amerikai elő-
renyomulásnak, amely egyfelől Új-Guinea 
és a Fülöp-szigetek, illetve északról a 
Csendes-óceán középső részének szigetei 
irányából közelített a japán anyaország-
hoz – utóbbi az 1942-ben a Salamon-
szigetekhez tartozó Guadalcanalon végre-
hajtott partraszállással indult be igazán. 
A japán földön – Ivo Dzsima és 1945 feb-
ruárja után – végrehajtott második partra-
szállással a távol-keleti hadszíntéren is 
belátható távolságba került a háború vége.

Halottak a habokban
A partot a H-órában, azaz reggel 8 óra 30 
perckor az elsők között elérő partraszálló-

Az amerikai parancsnok, ifj. Simon B. 
Buckner altábornagy a fellegekben járt. 
„Gyakorlatilag ellenállás nélkül szálltunk 
partra – írta naplójában. – Három napon 
keresztül több területet nyertünk, mint 
számítottunk rá… A japók elmulasztot - 
ták a legjobb esélyüket.”

Amit azonban a korábban Alaszka 
védel mét irányító, ily módon első ütköze-
tét vívó Buckner nem tudott, az az volt, 
hogy mindez pontosan a japán parancs-
nokok tervei szerint történt. Tudván, 
hogy 80 ezer – 20 ezer botajjal, azaz nem-
zetőrrel kiegészí tett – katonájuk sem lét-
számban, sem a fel szerelést tekintve nem 
lehet egyenlő ellenfele a támadóknak, 
úgy döntöttek, hogy erejük túlnyomó 
részét több jól kiépített védelmi vonal 
mögé koncentrálják a sziget déli harma-
dán, ahol – barlangokban és alagutakban 
jól védve – bármeddig állni tudják az 
amerikai légi és tüzérségi bombázást. 
Itt csipkés hegygerincek és sziklás mere-
délyek felhasználásával egymással össze- U
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járművek egyikében ült a 22 éves nebras-
kai fiatalember, Jim Johnston is. Ahogy 
közeledtek a parthoz, Johnston fejében 
azok a halott tengerészgyalogosok jártak, 
akiket a Peleliu szigetért előző év szeptem-
berében vívott véres csata idején látott a par - 
ton és a vízben, és azon tűnődött, „hogy 
fogunk mi mutatni a mögöttünk jövőknek”. 
Elindult egy bunker felé, várva „a testét 
széttépő lövedékek becsapódását”, de „nem 
volt tűz”. A bunker üres volt. Így ő és társai 
a sziget belseje felé indultak, és egy órán 
belül a hídfőállás „több száz méteres volt, 
és percről percre nőtt”.

Mire leszállt az este, az Okinava nyugati 
partján létrehozott hídfőállás közel 14 kilo- 
méter hosszú és egyes helyeken 4 kilomé-
ter széles volt. Több mint 60 ezer ember ért 
partot, illetve számos tank és légvédelmi 
ágyú mellett a hadosztály teljes tüzérsége 
is támogatni tudta az első vonalban harcoló 
katonákat. Egy elfoglalt kifutópályát is 
sikerült olyan állapotba hozni, hogy már 
alkalmas lett kényszerleszállásra.
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kötött bunkerek és lőállások egész rend-
szerét építették ki. Ezeket barlangok és  
a hegyekbe vájt folyosók hálózata kap-
csolta össze, a védők így szabadon 
mozoghattak az egyes állások között.

Erősödő ellenállás
Buckner katonái a japán stratégiával 
kapcsolatos boldog tudatlanságban, 
gyorsan haladtak előre a hadjárat első 
napjaiban, elvágva egymástól a sziget 
két felét, miközben elsöpörték a gyenge 
ellenállást, amivel szembesültek. Április 
4-ére Buckner 10. hadserege Okinava 
egy 24 kilométer hosszú és 5–15 kilomé-
ter széles darabját tar totta ellenőrzése 
alatt. A hídfőállás területén két reptér, 
illetve olyan partszakaszok is voltak, ame - 
lyek – az okinavai hadjárat hivatalos tör-
ténete szerint – „mérhetetlen mennyi-
ségű rakományt voltak képesek fogadni 
a szállítóhajókról, és elég hely volt rajtuk 
raktárak és más létesítmények számára, 
amelyek gyors ütemben épültek”.

Kifüstölni az ellenséget
Amerikai tengerészgyalogosok 

nézik, ahogy egy sorozatnyi gyújtó - 
lövedék csapódik be a japán 

védelmi vonalak között. Az össze-
kötött barlangok rendszerére 

épülő japán állások szinte tökéle-
tes védelmet nyújtottak a bom-

bák és tüzérségi lövedékek ellen  SZÖVETSÉGES 

Csapatok létszáma  540 ezer, tengerészet, légi - 
erő és szárazföldi csapatok 
összesen (a sziget elleni 
eredeti támadásban közülük 
183 ezren vettek részt) 

Veszteségek  12 520 halott, 37 ezer 
sebesült és 26 ezer 
„csatán kívüli” veszteség 

Más veszteségek  458 repülőgép, 36 hajó 
(további 368 szenvedett 
sérüléseket) 

PARANCSNOKOK

Tengerészet  Raymond A. 
Spruance (balra) 
admirális, az amerikai 

5. flotta parancsnoka 

 
Légierő  Önálló légierő hiányában 

ilyen nem volt  
 
 

Szárazföldi csapatok  Ifj. Simon B. Buckner 
altábornagy, az amerikai 
10. hadsereg parancs-
noka (ellenséges repesz 
ölte meg június 18-án) 

JAPÁN

110 ezer, tengerészet, légierő 
és hadsereg összesen 
 
 
 
 

Legalább 100 ezer  halott 
és 7400 hadifogoly  
(főként okinavaiak) 

 
4155 repülőgép és 16 hajó 
(további 4 szenvedett  
sérülé seket)

Itō Szeicsi altengernagy, 
a „Ten-go” hadművelet 
parancsnoka. A Jamatóval 
együtt merült hullámsírba

  

Ugaki Matome altengernagy, 
a japán 5. légi flotta parancs-
noka – kamikazeként halt meg 
augusztus 15-én

Usidzsima Micuru altábornagy 
(balra), a japán 32. hadsereg 

parancsnoka. Vezérkari 
tisztjeivel együtt öngyilkos 

lett június 22-én hajnalban

A POKOL PÖCEGÖDRE
A kegyetlen okinavai harcok a számok tükrében

Időpont 1945. április 1-jétől június 22-éig

Motobu-
félsziget

Okinava

Okinava

Japán

TaJvan

Mandzsúria

Kí
n

a

Kelet-kínai-
tenger

Kelet-kínai-
tenger

Japán-
tenger

Csendes-
óceán

Kakazu-hegy
Fő amerikai 

partra szállás 
helye

Maeda-meredély

a japán védők utolsó állásai
Repterek

Korea

Cukorsüveg- 
domb
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Halálos küldetés
Egy kamikaze repülőgép zuhan le lángolva, miután meg-
próbált eljutni az amerikai hajókig 1945. április 3-án. 
A japánok ember vezette torpedókat és rakétákat is beve-
tettek, valamint hajókat is küldtek öngyilkos küldetésre

Ahogy azonban a 24. hadtest déli irány - 
ban, a fő japán védelmi állások felé nyomult 
előre, az ellenállás egyre keményebbé vált. 
Az első vonal a Kakazu-hegy tömbje volt, 
amelyen a védők dolgát egy mély árok, egy 
természetes és épített tüzelőállásokkal tele - 
szórt hegyoldal, illetve egy vastag falú épü-
letcsoport is segítette. Április 9-étől négy 
napig rohamozták az amerikaiak az álláso-
kat, de a japánok erős ágyú-, aknavető- és 
géppuskatüze áttörhetetlennek bizonyult, 
a 24. hadtest pedig 3 ezer embert vesztett. 
Egy veterán később „húsdaráló”-ként 
emlékezett vissza az itt vívott harcokra.

Miután egy második, április végi offen-
zíva sem ért el jelentős eredményeket, alá - 
rendeltjei arra próbálták rábeszélni Bucknert, 
hogy kíséreljen meg egy partraszállást a 
japán vonalak mögött. Ő elutasította az 
ötletet, arra hivatkozva, hogy a sziget déli 
részén nincsenek olyan nagy lapos part-
szakaszok, amelyek nagyobb mennyiségű 
utánpótlás partra tételét lehetővé tennék, 
és így megvan annak a veszélye, hogy a 
katonák nem tudnak majd kitörni a híd-
főállásokból.

Ez egy elmulasztott lehetőségnek bizo-
nyult, amiért a későbbiekben nagy árat 
kellett fizetni. Buckner ezt bizonyos érte- C
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Rohadó fogcsonkok
Május elején Buckner arra utasította a 3. 
kétéltűhadtest tengerészgyalogosait, hogy 
az északi Motobu-félsziget elfoglalását 
követően támogassák a 24-es „talpasokat” 
a délen vívott küzdelemben. A csatatér meg - 
pillantása sokként érte William Manchester 
tengerészgyalogos őrmestert. „Rettenetes 
látvány volt, holdbéli táj – emlékezett 
vissza. – Hegyek, hegygerincek, égbe törő 
sziklák és szakadékok tagolták a front-
vonalat, mint szürkére rohadt fogak csonk - 
jai. Semmi zöld nem maradt, a tüzérségi 
tűz minden talpalatnyi földet feltépett és 
megsebzett. Apró lángok fénylettek fel 
és halványultak el. Repeszgránátok fehér 
pamacsai robbantak az égen. Lángszórók 
csóvái villództak, és itt-ott újabb robba-
nások kavarták fel a törmeléket.”

Ez volt a csatának az a szakasza, ami-
kor Desmond Doss, a 26 éves hetednapi 
adventista, aki lelkiismereti okokra 
hivatkozva megtagadta a fegyverviselést, 
ezért egészségügyi szolgálatra kötelez-
ték, kiérdemelte a Becsület érdemérmet 
(Medal of Honor), miután legalább 50 
sebesült bajtársát menekítette ki az erős 
ellenséges tűz alól, majd engedte le őket 
egy szikláról egy kötélre erősített hord-

Utolsó út
Ogava Kijosi, a Bunker Hill amerikai hajó elleni 

kamikazetámadás végrehajtója indulása  
előtt – a hajón több mint 300-an haltak meg

Vakmerő bátorság
Ezen a csata után 
készült képen 
Desmond Doss (felül) 
látható, azon a helyen, 
ahol 50 sebesült baj-
társát juttatta bizton-
ságba, leengedve őket 
ezen a sziklafalon

lemben maga is elismerte egy feleségének 
írott levelében: „Úgy tűnik, a japóknak  
itt vannak a legerősebb állásai azok közül, 
amikkel eddig találkoztunk a Csendes-
óceánon, és lassú, fárasztó, lélekölő küzde-
lem elé nézünk, amit lángszórókkal, kézzel 
elhelyezett robbanószerekkel és szoros 
csapatmunkával kell megvívni, hogy nagyon 
súlyos veszteségek nélkül elbánjunk az 
ellenséggel.”
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