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volt, ám a reform már túl késQn jött volna. Az 
Egyesült Államok ekkorra már a fegyelmezetlen 
John Boltont delegálta nagykövetként az ENSZ-be 
elégedetlenségének jelenként és Bush jobboldali 
szavazóinak lecsendesítése érdekében. Annan rá-
jött, hogy saját presztízse túlságosan kevés már ah-
hoz, hogy érdemleges reformokat valósítson meg. 
A fQtitkári megbízatása, amely reménnyel kezdQ-
dött 1996-ban, csalódottságban ért véget 2006-ban. 

Ha felidézzük, hogy milyen körülmények között 
távozott a fQtitkári posztról, kezdjük érteni Annan 
vágyát, hogy a köztudatban maradjon, hogy politi-
kai rendezést érjen el Kenyában a vitatott kimene-
tel_ 2008-as választások után, és végül, hogy békét 
szerezzen Szíriában. Ezek a küldetések a békéért 
valamivel többek, mint egy tapasztalt közvetítQ 
vágya, hogy elfoglalt maradjon. Egy mélyebb érte-
lemben, tudván, hogy mit látott, mit élt át és miért 
vállalt felelQsséget, úgy is értelmezhetQk, mint egy 
lelkiismeretes férfi igazságkeresése. 

Annan története intQ példa a morális presz-
tízs törékenységérQl egy olyan világban, amelyet 
még mindig makacsul ural az államérdek. Úgy 
tekinthetünk Annanra, mint a morális normák vál-
lalkozójára, aki a közösségi viselkedés új eszméit, 
a szuverén felelQsséget és nemzetközi b_nügyi 
felelQsségre vonhatóságot támogatja egy olyan 
világban, ami rövid ideig azt hitte, hogy a globa-
lizáció közelebb hozhat bennünket egymáshoz. 
Kofi Annan latba vetette saját presztízsét, hogy 
békét hozzon háborús zónákba Boszniától Kelet-
Timorig. Mert mindig tárgyalni fog zsarnokokkal, 
ha esély van a békére. Hogy ezeket a célokat 
elérje, kész volt – ez volt munkájának lényege – 
hogy együtt éljen az államérdekek sz_k látókör_ 
nacionalizmusával, amit szolgált, és az ENSZ-
bürokrácia gyávaságával, ami azzá tette Qt, aki. 
Senki más nem jutott nála közelebb ahhoz, hogy 
„a világ népeinek” hangja legyen és senki sem 
fizetett nagyobb árat ezért. A világnak még mindig 
szüksége van egy ilyen hangra, de a következQ 
személy, aki megpróbálja betölteni ezt a szerepet 
sokáig és keményen akar majd töprengeni Annan 
Qszinte, bátor és tanulságos emlékiratainak mon-
danivalóján. 

(The New York Review of Books)

Christoph Gunkel

A Sztálingrád-jegyzQkönyvek: „Gyáva voltam, 
és teljesen elvesztettem a fejem”

Jochen Hellbeck: „Die Stalingrad-Protokolle. 
Sowjetische Augenzeugen berichten aus der 
Schlacht”. ÉS. Fischer Verlag, Frankfurt am Main. 
2012, 608 oldal.

1942-ben kutatók orosz frontkatonák százait inter-
júvolták meg Sztálingrádban. A dokumentumokat 
csak most, 70 évvel az események után értékel-
hette ki elsQ ízben egy történész. A megkérdezett 
katonák cenzúrázatlanul beszélnek a gyávaságról 
és félelemrQl…

„Kulturálatlan” katonák

„Hogy milyen ember Paulus? Egy sarokba szorított 
állat benyomását tette rám: szikár, borotválatlan, 
hanyagul öltözött. Nem tetszett nekem. A szobájá-
ban nagy volt a kosz. [Friedrich Roske vezérQrnagy 
szobája] többé-kevésbé tiszta volt. […] Amikor 
Paulus kijött [a szállásáról], arra kért minket, 
hogy a hátsó kijáraton, a kapun keresztül kísérjék 
ki. Elhajtott, aztán körülnézett, majd felnevetett. 
Látszott rajta, hogy zavart.” (Iván Burmakov vezér-
Qrnagy benyomásai Friedrich Paulus tábornokról, 
akivel 1943 elején a német fQhadiszálláson folyta-
tott tárgyalások során találkozott.)

„Gyáva voltam”

Alexander Parcsomenko aggódott a távolban ka-
vargó porfelhQ miatt. A törzsQrmester jól tudta: a 
porfelhQ azt jelenti, hogy az ellenség már nincs 
messze…

„A porfelhQ takarásában közeledtek a német 
harckocsik, a levegQben pedig egész idQ alatt kö-
röztek a harci repülQk. Tudja, a Sztálingrád erQd-
ben szörny_ nagy volt a por, ivóvizet viszont szinte 
egyáltalán nem lehetett találni, semmit.”

A porral együtt pedig, ahogy azt Parcsomenko 
a háború kellQs közepén jegyzQkönyvbe mondta, 
nemcsak az ellenség érkezett meg, hanem a féle-
lem maga.

„Nem voltunk hozzászokva a háborúhoz; az 
egész dolog szörny_ volt számunkra. Amikor éj-
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jelente hallottuk közeledni a Luftwaffe bombázóit, 
aztán világítórakétákat lQttek ki és megkezdQdött 
a bombázás – én alig bírtam ki. Pszintén szólva, 
mások bátrak voltak – én nem.”

Hasonló lehetett a helyzet 1942. augusztus 
27-én, amikor Parcsomenko dandárja bevonult 
Sztálingrád gyárnegyedébe. A németek állásai a 
traktorgyár elQtt voltak, ahonnan t_z alatt tarthatták 
a Volga partján levQ dandárt.

„Épp egy páncélkocsival voltunk felderítésen, 
amikor én bolond gyávaságból elvesztettem a 
fejem. A járm_vünket 15 bombázó támadta meg 
zuhanórepülésben. Ha csak egy bomba is eltalál 
bennünket – gondoltam magamban –, akkor ne-
künk befellegzett! Ezért parancsot adtam, hogy 
álljunk meg, majd kiszaladtam [a kocsiból] és 
egy árokban kerestem menedéket. Az egyik Stuka 
pilótája észrevett, zuhanórepülésbe vitte a gépét és 
tüzet nyitott rám. A golyók átfúrták a bal kezemet 
és mindkét lábamat.”

Parcsomenko fejvesztett menekülése miatt a tá-
bori kórházba került. A páncélkocsi sofQrje viszont 
megQrizte a hidegvérét és a kocsiban maradt – Q 
sértetlenül vészelte át a támadást.

Számtalan könyvet írtak már a sztálingrádi csa-
táról, amelynek legdrámaibb szakasza – a 6. német 
hadsereg bekerítésével – 70 éve, 1942. november 
23-án vette kezdetét. Az elkeseredett utcai harcok, 
a katonák állítólagos hQsies halála a havas pokol-
ban – ezeket a történeteket már ismerjük. Viszont 
a gyQztesek oldaláról eddig szinte egyáltalán nem 
találkozhattunk nyílt önkritikával vagy olyan be-
számolókkal, melyekben a csatában résztvevQk 
saját gyávaságukról mesélnek.

Sztálingrád elfelejtett szemtanúi

Parcsomenko szokatlanul Qszinte vallomása csak 
egyike annak a 215 jelentésnek, amelyeket elsQ-
ként csak nemrégiben értékelhetett ki egy német 
történész, Jochen Hellbeck. Az akták tartalma 
pedig még egy olyan szenvtelen analitikust is lázba 
hoz, mint amilyen Hellbeck.

„Kiásni a háborús idQk eltemetett hangjait”, 
mondja a 46 éves történész, „ez igazán megindító 
pillanat volt, eddigi tudományos tevékenységem 
egyik csúcspontja.”

Az eddig ismeretlen Sztálingrád-jegyzQkönyvek 
különlegessége az, hogy a szemtanúkat nem évti-
zedekkel a csata után kérdezték, amikor a részle-
teket már elfelejtik, az élményeket pedig újraérté-
kelik. A beszámolókat részben közvetlenül a csata 
alatt, részben néhány héttel azt követQen vetették 
papírra. A dokumentumokat még inkább hitelessé 
teszi az, hogy a riportokat történészek készítették, 
akik – Hellbeck szavait idézve – akkoriban „szo-
katlanul gondosan és részletesen” dolgoztak.

„Szenzáció!”

Ráadásul a riporterek tudatosan olyan katonákat 
kérdeztek meg, akik egymás mellett harcoltak, így 
tapasztalataik, mint egy színdarabban, kiegészítik, 
illetve átfedik egymást: ugyanazokat a vereségeket 
és ugyanazokat a gyQzelmeket mesélik el, más-más 
szempontból. „Ez egy történetileg egyedülállóan 
tömör elbeszélési mód”, véli Hellbeck, és egy ilyen 
világraszóló jelentQség_ csata esetében ez „valósá-
gos szenzáció”.

Hellbeck egy szovjet történésznek köszönheti 
a megdöbbentQ leletet: Isaak Minznek, egy zsidó 
kereskedQ fiának. Minz káprázatos karriert futott 
be, számos publikációt jelentetett meg az orosz 
polgárháború idQszakáról, és már 40 évesen a 
Szovjet Tudományos Akadémia tagja lett. Amikor 
Hitler 1941 júniusában megtámadta a Szovjetuniót, 
elérkezettnek látta a pillanatot történelmi küldetése 
megvalósítására. Ahogy azt a naplójában felje-
gyezte:

„Nem vesztegethetjük az idQt. A jelen eseményeit 
meg kell örökíteni. Az emberiség késQbb majd meg-
kérdezi, hogyan történt mindez. Javaslom, alakít-
sunk egy bizottságot, amely az anyagot kiértékeli, 
elemzi és megírja az események krónikáját.”

A példakép: Maxim Gorkij

Minz szeme elQtt az lebegett, hogy a szovjet tár-
sadalmat a történetírók eszközeivel mobilizálja és 
buzdítsa nagyobb háborús erQfeszítésekre. Úgy 
számított, hogy a katonák, akiket a háborús ese-
mények között meginterjúvolnak, úgy érzik majd, 
hogy komolyan veszik Qket, a hQstetteikrQl szóló 
jelentések pedig lelkesítQen hatnak majd a hátor-
szágban és más katonákra is.

Az ötlet végül is nem volt teljesen új. Már 1920-
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ban megalakult a „Kommunista Párt Történeti 
Bizottsága”, melynek feladata az volt, hogy életben 
tartsa az októberi szocialista forradalom emléke-
zetét. A kortárs szemtanúk élményeit szisztemati-
kusan jegyzQkönyvbe vették, hogy továbbvigyék 
a forradalom szellemét. Még olyan ismert írók is 
részt vettek ebben a nagyszabású projektben, mint 
Maxim Gorkij. Gorkij mintegy száz munkatársa 
minden nagyobb gyárban riportokat készített a 
gyári munkásokkal.

Ám most, 1941-ben Minz terve nem talált 
támogatókra. Sztálinnak más gondjai voltak: a 
Wehrmacht gyQzelmet gyQzelemre halmozott, ok-
tóberben pedig már a Moszkva elleni támadást 
készítették elQ.

„A nehézségeket és hiányosságokat nem  

eltussolni”

Minz csak akkor kapott esélyt a terve megvalósí-
tására, amikor decemberben megtorpant a német 
elQrenyomulás. Egy munkacsoport vezetésével 
bízták meg, melynek eredetileg csak az lett volna 
a feladata, hogy Moszkva védelmének krónikáját 
összeállítania. Ám a becsvágyó történész – mond-
hatni saját szakállára – hamarosan más frontsza-
kaszokra is kiterjesztette a projektet. A csoportnak 
rövid idQn belül már 40 munkatársa volt: gépírók, 
történészek, irodalmárok.

1942 decemberében Minz négyüket 
Sztálingrádba küldte, abba a városba, amit akkor 
már mindkét fél a döntQ csata színhelyének tekin-
tett. Nem csoda hát, hogy Minz munkatársai külö-
nösen szorgalmasan dolgoztak ezen a szimbolikus 
jelentQség_ helyen, és 1942 decemberétQl 1943 
márciusáig mintegy 3000 oldalnyi riportjegyzQ-
könyvet gépeltek le.

Minz nagy vonalakban azt az utasítást adta, 
hogy a „különösképp kiváló hQsöket, katonákat és 
parancsnokokat” kérdezzenek meg. Ugyanakkor 
arra is bátorította a munkatársait, hogy hagyják 
szabadon beszélni a riportalanyokat:

A nehézségeket és hiányosságokat nem eltussol-
ni. A valóságot nem kiszínezni. […] Minden ábrá-
zolásban szigorúan meg kell Qrizni a történelmi 
h_séget. A vallomások és dokumentumok összeve-
tése révén az eseményeket, idQpontokat, neveket és 
tényeket pontosan ellenQrizni.

A felvett jegyzQkönyvek közül sok tükrözi a 
német „barbárok” iránti gy_löletet és megvetést. 
Ugyanakkor sok olyan is van, amelyekben az 
oroszok m_velt emberekként írják le a németeket. 
A szovjet katonák nyíltan beszélnek a saját gyenge-
ségeikrQl is. Az ilyen beszámolókat azonban nem 
hozták nyilvánosságra.

Sztálinnak azonban egyre kevésbé tetszett Minz 
elgondolása: már nem katonák és tisztek sokaságát 
akarta a háború után a haza megmentQiként fel-
tüntetni – hanem egyedül saját magát. Így Minz 
projektje áldozatul esett a sztálini személyi kul-
tusznak, és maga a történész is kegyvesztetté 
vált. Elvesztette professzori katedráját a Moszkvai 
Állami Egyetemen és büntetésbQl áthelyezték egy 
másik intézetbe, ellenfelei pedig zsidó „parazitá-
nak” gúnyolták.

Bár Minzet Sztálin halála után rehabilitálták, 
ez nem nyugtatta meg. Értékes jegyzQkönyveit 
elrejtette a Tudományos Akadémia szanatóriumá-
ban, majd késQbb a moszkvai Történeti Intézet 
pincéjében. Ott mindaddig feledésbe merülve rej-
tQzködtek, míg Hellbeck egy orosz kollégájától 
kapott tipp alapján 2006-ban meg nem találta Qket. 
Ezeket a dokumentumokat közli kivonatosan a 
most megjelent könyvében.

Egy megtört hQs
A 215 Sztálingrád-jegyzQkönyvbQl csak egyet ad-
tak ki még Minz halála elQtt: egy beszélgetést 
Vaszilij Zajcevvel, a Vörös Hadsereg legjobb mes-
terlövészével, aki a hivatalos adatok szerint 242 
német katonát lQtt le Sztálingrádban. Az 1943-ban 
nyilvánosságra hozott interjúban Zajcev elmeséli, 
hogyan járta már 12 éves fiúként az erdQket, ho-
gyan vadászott. Ugyanazzal a magabiztossággal, 
ahogy a rókákat, mókusokat és foglyokat lelQtte, 
fogja késQbb a németeket lelQni Sztálingrádban:

„Az ablakon keresztül céloztam, meghúztam 
a ravaszt és a német összerogyott. A távolság 80 
méter volt, és egy teljesen hétköznapi puskával ta-
láltam el. A társaim lelkesedésben törtek ki. Akkor 
láttuk, hogy egy másik német katona megpróbál 
segíteni az eltalált társán. […] »Zajcev, Zajcev! – 
kiáltották a többiek – Ott jön még egy, puffantsd le 
Qt is!’« Céloztam, lQttem – a német elesett. Már a 
második félórán belül. Kezdett érdekelni a dolog.”
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Ám a valóságban Zajcev aligha volt ilyen hi-
degvér_: a vele készített riportból kiderül, hogy 
valójában még a „Szovjetunió HQse” is megtört 
ember. „Sztálingrád elQtt háromszor sebesültem 
meg. Mára tönkrementek az idegeim, állandóan 
reszketek. Az embernek emlékeznie kell, az emléke-
zésnek pedig erQs a hatása.”

Az orosz cenzorok 1943-ban kihúzták ezeket a 
részeket a nyilvánosságra hozatal elQtt – egy másik 
helyen pedig az említett 80 méterbQl inkább 800 
méterre „helyesbítették” azt a távolságot, amelyrQl 
Zajcev a lövését leadta.

(Der Spiegel)

Anne Applebaum

Régi-új kémvilág

Andrew Meier, Robert Service, Emil Draitser és 
Edward Lucas új könyvei az egykori szovjet, illetve 
mai orosz kémekrQl

Azok, akik 1935-ben Mandzsukuóban, a japán 
megszállók által kreált északkelet-kínai bábállam-
ban találkoztak velük, kétségtelenül úgy gondolták, 
hogy a svájci üzletember, Charles Emile Martin 
és amerikai társa, Cy Oggins igen különös párt 
alkot. A csontos arcvonású, elQkelQ külsej_ Oggins 
mindig kit_nQen szabott öltönyöket viselt és elQ-
szeretettel járt ezüstvég_ sétapálcákkal. Úgy t_nt, 
rengeteget tud a keleti régiségekrQl ,és néha Q is 
m_kereskedQnek nevezte magát. Martin megje-
lenése már kevésbé volt felt_nQ; Q leginkább az 
egyszer_ nyakkendQket és a gabardin felöltQket 
kedvelte, a felesége, Elsa viszont szerette az ele-
gáns kézitáskákat és a drága szQrméket. Mindkét 
férfi több nyelven is beszélt és európai kapcsola-
tok széles, bár meglehetQsen homályos skálájával 
rendelkezett, és elmondásuk szerint azért jöttek 
Mandzsukuóba egy milánói üzletemberrel együtt-
m_ködve, hogy az olasz Fiat cég által gyártott 
autókat és repülQgépeket adjanak el a japánoknak.

Abban az idQben Mussolini kereste a japánok 
kegyeit, és úgy t_nik nem is hiába: 1937 végén a 
japán birodalmi kormány 72 olasz gyártmányú re-
pülQgépet vásárolt. A most beszerzett repülQgépek-
bQl – jelentette elégedetten a Rómába akkreditált 
japán katonai attasé – „akár három nehézbombázó-
ezredet is felállíthatunk”. Mint a Fiat mandzsukuói 
képviselQinek, bizonyára Martinnak és Ogginsnak 
is kijutott (volna) az elismerésbQl. Ám mire az üz-
letet nyélbe ütötték, mindkét férfi elt_nt…

Az üzlet tényleg létrejött, a kereskedQk azonban 
nem teljesen voltak azok, akiknek kiadták magu-
kat. Egyikük, Charles Emile Martin – illetve álne-
vein George Wilmer, Lorenz, Laurenz vagy Dubois 
– születésekor még a Max Steinberg nevet viselte. 
Bár folyékonyan beszélt németül és franciául is 
(utóbbit marseilles-i akcentussal), Steinberg nem 
Svájcban, hanem Belgorod-Dnyesztrovszkijban 
látta meg a napvilágot, egy ukrán kikötQvárosban 
a Fekete-tenger északi partján. KésQbb hamis sze-
mélyazonosító okmányok felhasználásával sikerült 
egy eredeti svájci útlevelet kapnia. A másik férfi, 
Oggins vezetékneve valódi volt, mint ahogy az 
volt amerikai útlevele is, a személyazonosságáról 
azonban már nem mondhatjuk el ugyanezt. MielQtt 
Mandzsúriába utazott volna, Q is eltöltött némi idQt 
Párizsban, méghozzá épp a Romanov-dinasztia 
egyik utolsó tagjának szomszédságában élve – ki-
t_nQ hely ahhoz, hogy valaki rajta tartsa az 1917. 
októberi forradalom után ide költözött orosz emig-
ránsokon – és Berlinben is. Azok, akik egykoron 
Isaiah Ogginsként ismerték, aki egy zsidó boltos 
fiaként a Connecticut állambeli, malomiparáról 
ismert Willimantic városában töltötte gyermekko-
rát, kétségkívül elképedtek volna arisztokratikus 
viselkedése láttán. Még jobban meglepQdtek volna 
azok, akik a Columbia Egyetem radikális politiká-
val is foglalkozó végzQs hallgatójaként találkoztak 
vele.

Steinberg és Oggins gazdag üzletembereknek 
látszottak és úgy is viselkedtek, ám valójában 
szovjet kémek voltak, akik nem diplomataként, 
hanem szovjet ügynökként, hamis személyazo-
nossággal és mély fedésben tevékenykedtek. A 
„Charles Martin and Co.” ugyan tényleg létezQ 
cég lehetett, ám ahogy azt Andrew Meier kiderí-
tette The Lost Spy (Az elveszett kém) cím_, aprólé-


