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amerikaiak azt hiszik, hogy egyedül képesek 
lesznek kézben tartani a világpiacot. Ez illúzió; 
nem lesznek képesek megbirkózni a feladattal.”

Moszkva parancsát hamarosan megkapták 
a kelet-európai országok kommunista vezetQi: 
bojkottálniuk kell a Bevin és Bidault által össze-
hívott konferenciát. A csehszlovák kormány ere-
detileg vállalta volna a találkozón való részvé-
telt. Jan Masarykot, az akkori csehszlovák kül-
ügyminisztert és más vezetQket erre Moszkvába 
hívták. A komor Masaryk így panaszkodott, 
amikor visszatért Prágába: „Úgy mentem el 
Moszkvába, mint egy független, szuverén állam 
külügyminisztere, és úgy tértem vissza, mint 
a szovjet kormány lakája.” (Az akkori moszk-
vai amerikai nagykövet, Walter Bedell Smith 
ezredes azt táviratozta Marshallnak, hogy a 
Kreml bánásmódját a csehszlovákokkal úgy 
tekinti, hogy az „nem kevesebb, mint hadüze-
net a Szovjetunió részérQl Európa irányítására 
vonatkozólag”.)

Gellately elismeri, hogy a Marshall-terv tar-
talmazta mind az amerikai altruizmus, mind az 
amerikai gazdasági érdek elemeit. „De mégis 
mikor nem keveredett az önzetlenség az önér-
dekkel? Nem tesz jót senkinek sem, ha olyan 
kereskedelmi partnerei vannak, akik kétségbe-
esettek és éheznek.” Azt se felejtsük el, hogy 
az amerikai gazdaság a háború befejezésekor a 
teljes foglalkoztatottság állapotában volt, és a 
belföldi keresletet a külföldi segélyekhez csa-
tolt befektetések nélkül is lehetett volna tovább 
ösztönözni.

„Túlnyomórészt Sztálin intézkedései vezettek 
a hidegháborúhoz. A moszkvai diktátor hajlan-
dó volt arra, hogy kivárjon, és hagyja, hogy 
Nyugat-Európa stagnáljon és elmérgesedjen a 
helyzet. Ha az Egyesült Államok nem lépett 
volna, azok, akik elítélik azért, mert felajánlotta 
a Marshall-tervet, azért hibáztatnák – és joggal 
– mert nem tett semmit annak érdekében, hogy 
véget vessen a szenvedésnek és éhezésnek a 
háború utáni Európában.”

Végül a hétköznapi kelet-európai emberek – 
és az oroszok – fizették meg Sztálin döntésének 
árát. A keleti blokk gazdasága fokozatosan 
lemaradt a nyugat-európai mögött, és soha nem 
érte azt utol. Ugyanez történt az életszínvonallal 

és a várható élettartammal is. „A kommunisták 
Nyugat-Európában soha többé nem kerültek a 
politikai hatalom közelébe.”

Robert Gellately, aki a Florida State 
University professzora, zömében újonnan nyil-
vánosságra hozott szovjet dokumentumokra tá-
maszkodott, amikor megírta a Stalin’s Curse 
cím_ könyvét. A szerzQ egyszer és mindenkorra 
megcáfolja az áltörténészek, illetve a minde-
nért Amerikát okoló történészek azon állításait, 
miszerint Washingtont terheli a felelQsség a 
hidegháborúért.

(The Washington Times)

Thomas E. Nutter18

Az utolsó csata

Stephen Harding: The Last Battle: When U.S. 
and German Soldiers Joined Forces in the 
Waning Hours of World War II in Europe (Da 
Capo Press, 2013, 256 oldal) cím_ könyvének 
bemutatása

Stephen Harding a Military History cím_ fo-
lyóirat vezetQ szerkesztQje; termékeny kutató 
és hadtörténész, aki a most bemutatott munkán 
kívül eddig hét szakkönyvet és több száz új-
ságcikket publikált. Harding legújabb könyve, 
a The Last Battle (Az utolsó csata) viszonylag 
rövid munka, amely a szerzQ jól átgondolt 
kutatásainak eredményeire épül. A felhasznált 
források között megtalálhatóak az elsQdle-
ges forrásdokumentumok – amelyek hozzá-
férhetQek a Nemzeti Archívumban (National 
Archives) és a Maryland állambeli College 

18 Thomas E. Nutter, recenziónk szerzQje három 
Missouri állambeli fQiskolán is tanított törté-
nelmet, mindemellett pedig számos cikket és 
recenziót publikált. A német hadsereg második 
világháborús csatarendjérQl szóló, William T. 
McCrodennel közösen írt háromkötetes, átfogó 
könyvsorozatának elsQ része German Ground 
Forces of World War II címmel 2012 nyarán 
jelent meg a Savas Beatie kiadónál.
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Parkban található Nyilvántartási Igazgatóság 
Modern Katonai Feljegyzések Központjában 
(Records Administration’s Modern Military 
Records Center) –, valamint azoknak a beszél-
getéseknek az átiratai, melyeket a szerzQ az 
események 2011–2012-ben még élQ amerikai 
résztvevQivel folytatott.

Sokunk számára közhelyként hangzana, ha 
azzal igyekeznénk felhívni a figyelmet a szóban 
forgó események egyedi és meglepQ természe-
tére, hogy még egy hollywoodi forgatókönyvíró 
vagy rendezQ is nehezen tudná filmvászonra 
álmodni azokat. A Stephen Harding által a The 
Last Battle cím_ könyvben elmondott történet 
azonban tényleg egy ilyen sztori.

Történetünk színhelye egy hegyvidéki kör-
nyezetben található festQi osztrák városka, 
illetve azon belül annak középkori vára, a 
Schloss Itter. A több száz éves észak-tiroli 
várkastély stratégiai elhelyezkedése kiváló, 
és bár falai aligha tudnának sokáig ellenállni a 
modern tüzérség lövedékeinek, a kézifegyve-
rek tüzétQl jó ideig megvédhetnék a mögöttük 
levQ védQket.

Ám még a Schloss Itternél is érdekesebbek 
azok az emberek, akik a második világháború 
alatt a kastély vendégszeretetét élvezték, s akik-
re Harding gyakran „francia VIP-kként”, azaz 
„nagyon fontos francia személyekként” utal. 
Esetünkben olyan ismert francia katonákról és 
politikusokról van szó, akiknek csillaga még 
fényesen ragyogott a két világháború közötti 
idQkben. Köztük volt Edouard Daladier ko-
rábbi francia miniszterelnök, aki akkor volt 
hivatalban, amikor Franciaország aláírta a 
müncheni egyezményt (és ezzel beleegyezett 
Csehszlovákia feldarabolásába), illetve akkor 
is, amikor Hitler 1939 szeptemberében megtá-
madta Lengyelországot, Franciaország pedig, 
bár hadat üzent Németországnak, gyakorlatilag 
tehetetlen szemlélQként nézte végig, ahogy a 
németek – a szovjetekkel karöltve – lerohanják 
a lengyeleket. A Daladier-t a miniszterelnöki 
székben követQ Paul Reynaud-ot ugyancsak az 
Itter kastélyban Qrizték.

A börtönné alakított kastély foglya volt 
Maurice Gamelin tábornok (aki a nyugati fron-
ton Hollandia és Belgium ellen megindított 

német offenzíva idején a francia vezérkar fQnö-
ke volt), és utódja, az 1940 májusában helyére 
kinevezett Maxime Weygand tábornok is. Itt 
raboskodott Michel Clemenceau, a kortársak 
és az utókor által gyakran „Tigrisnek” nevezett 
harcias miniszterelnök, Georges Clemenceau 
fia, Jean Borota ismert francia teniszcsil-
lag, sQt François de La Rocque ezredes, a 
T_zkeresztesek (Croix de Feu) nev_ francia 
szélsQjobboldali mozgalom vezetQje19 is.

A Schloss Itterben több nQi foglyot Qriz-
tek (többségük az itt fogva tartott politiku-
sok, katonák párja vagy hozzátartozója volt), 
köztük Marie-Agnes Cailliau-t, Charles de 
Gaulle tábornok nQvérét is. Marie-Agnes és 
férje, Alfred Cailliau fáradtságos utazás után, 
1945 áprilisában érkeztek a Schloss Itterbe. 
Megérkezésükkor a helyQrség parancsnokhe-
lyettese, Stefan Otto SS-Untersturmführer (SS-
hadnagy) durván közölte velük, hogy nincs 
hely a számukra. Marie-Agnes, attól való 
félelmében, hogy a németek kivégzik Qket, 
ekkor felkiáltott: „De én De Gaulle tábornok 
testvére vagyok!” Otto erre bocsánatkérQen az 
asszony mellé lépett, és saját szállását ajánlotta 
fel nekik.

A felsorolt illusztris személyeken kívül még 
számos más, különbözQ hátter_, személyiség_ 
és politikai meggyQzQdés_ „francia VIP” volt 
a kastély foglyai között. (A fentebb említett 
Maurice Gamelint például a németekkel együtt-
m_ködQ dél-franciaországi Vichy-kormány le-
tartóztatta és börtönbe zárta, míg Weygand 
tábornok ugyanebben a kormányban hadügymi-
niszterként dolgozott. A két exminiszterelnök, 
Daladier és Reynauld elkeseredett politikai el-
lenfelek voltak, viszont mindketten megvetették 
Weygandot.) Az ennek következtében kialakult 
feszült légkör csak fokozta az amúgy is rossz 
közérzetet, amit általában véve a személyes 
szabadságtól való megfosztás elQidézett.

A logikusan gondolkodó olvasóban fel-
vetQdhet a kérdés, hogy miért kerültek a 
történetben szereplQ francia személyiségek 

19 Amellett, ill. annak ellenére, hogy a Vichy-
kormánynak dolgozott, De La Rocque egyúttal 
egy, a szövetségeseket támogató ellenállási moz-
galmat is irányított, ezért került végül az Itter 
kastély foglyai közé.
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ebbe a helyzetbe. A válasz erre a kérdésre 
az, bár ezt a szerzQ kevésbé fejti ki, hogy 
Heinrich Himmler, az SS birodalmi vezetQje 
(Reichsführer SS) 1943 elején birtokba vette 
a várat azzal a céllal, hogy a dachaui koncent-
rációs tábor felügyelete alá tartozó börtönné 
alakítsa át Daladier, Weygand és társaik szá-
mára. Himmler érezte, hogy a háború menete 
immár a Harmadik Birodalom bukását vetíti 
elQre, és egyfajta „cserealapként” szándéko-
zott használni a francia foglyokat arra az eset-
re, ha élve kerül az ellenség kezére. Úgy ter-
vezte, hogy a francia foglyok életéért cserébe 
majd szabad eltávozást kaphat, és elérheti, 
hogy a nyugati szövetségesek egy „élhetQbb 
országba” (például Argentínába) szállítsák.

Ám a franciákon kívül voltak még más szerep-
lQi is a történetnek; amerikaiak és németek is…

A legfontosabb amerikai szereplQ, és egyben 
a darab vitathatatlan fQhQse John C. „Jack” 
Lee Jr. százados, a 12. Páncéloshadosztály 23. 
Harckocsizászlóaljának egyik századparancsno-
ka. A rettenthetetlen Lee kapitány, szája sarká-
ban az elmaradhatatlan szivarvéggel, a tipikus 
amerikai önkéntes katona megtestesítQje, aki 
önként jelentkezik a feladatra, hogy megmentse 
a megtámadott franciákat, és hidegvérrel teljesí-
ti a parancsokat.

Sok más háborús történettel ellentétben 
esetünkben egy külön csavar is van az ese-
ményekben, méghozzá az, hogy a németek 
között ezúttal nemcsak a „rossz”, hanem a 
„jó” oldalhoz tartozó szereplQk is vannak. 
Az elsQ csoportból mindenekelQtt Sebastian 
Wimmer SS-Hauptsturmführert (SS-századost) 
kell megemlítenünk, akit Harding részeges, 
elvtelen és durva tisztként mutat be. Wimmert 
viselkedése miatt 1942 végén felmentették 
csapattiszti beosztásából a 3. SS „Totenkopf” 
páncéloshadosztályban, melynek parancsnoka 
akkoriban a hírhedt SS-Obergruppenführer (SS 
fegyvernemi tábornok), az 1943-ban elesett 
Theodor Eicke volt, a koncentrációs táborok 
felügyelQje, a dachaui koncentrációs tábor ko-
rábbi parancsnoka.

Két német tiszt azonban úgy döntött, hogy 
akár az élete árán is megvédi az illusztris fran-
cia személyeket. Egyikük a Wehrmacht oszt-

rák származású Qrnagya, Josef „Sepp” Gangl 
volt, a másik pedig Waffen-SS-beli kollégája, 
Kurt-Siegfried Schrader SS-Hauptsturmführer 
(SS-százados). Mindkét férfi tapasztalt há-
borús veterán volt, akiknek kitüntetései ékes 
bizonyságot adtak a harcokban tanúsított bá-
torságukról.

Lee kapitány, miután hivatalosan megis-
merkedett Schraderrel és Gangl Qrnaggyal, 
azonnal átvette a parancsnokságot (bár hi-
vatalosan Gangl volt a legmagasabb rangú 
tiszt hármójuk közül, az osztrák származású 
Qrnagy ellenvetés nélkül és teljes mértékben 
együttm_ködött az amerikai tiszttel). 1945. 
május 5-én a Lee által vezetett amerikai és 
német katonákból álló egység elérte az Itter 
kastélyt, amelynek német Qrei akkorra már 
elmenekültek. Azonban ezzel még korántsem 
szakadt vége a történetnek, ugyanis a 17. 
Waffen-SS páncélgránátos hadosztály egysé-
gei kísérletet tettek arra, hogy visszafoglalják 
a kastélyt és kivégezzék a foglyokat. A kas-
tély védelméért folyó csatában az amerikai-
akkal együtt harcolt a német támadók ellen 
több, a Schloss Itterben Qrzött francia fogoly, 
illetve Gangl és Schraeder katonái.

Bár a The Last Battle „forgatókönyve” kissé 
prototipikus, a könyv a szerzQ elQadásában jól 
sikerült és kiválóan olvasható. Harding ügye-
sen tereli el az olvasó figyelmét arról, hogy 
a viszonylag kiszámítható cselekményére és 
a karakterekre összpontosítson. Ezt azzal éri 
el, hogy az olvasót számos érdekes témával 
és információval ismerteti meg, így például 
részletesen elmeséli a Schloss Itter és környéke 
történetét, kezdve a vár 9–10. századi alapítá-
sától a késQ középkori fénykorán át egészen 
addig, amíg a 19–20. században végül turista-
látványossággá vált. Ugyanígy megismerteti az 
olvasókat az 1943-tól a Schloss Itterben Qrzött 
legtöbb francia személyiség hátterével is.

(New York Journal of Books)


