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A Harmadik Birodalom hadseregének, a Wehrmachtnak tisztjeitől és katonáitól feltétlen 

engedelmességet vártak el, különösen háború idején. A birodalmi német Véderő tagjai ke-

vés kivétellel teljesítették ezt az elvárást. A Wehrmachtra így ma is mint par excellence a 

feltétlen engedelmesség elvén alapuló katonai testületre tekint a közvélemény. E 

hagyományos kép ellenére mégis számos példáját láthatjuk a kiadott parancsokkal szem-

beni tiltakozás vagy a parancsmegtagadás eseteinek a Harmadik Birodalom hadseregében. 

Mint látni fogjuk, a szakszerűtlen vagy végrehajtatlan parancs megtagadásának elvi lehető-

sége a porosz katonai hagyományokban gyökerezett. Más esetekben a kiadott parancsokkal 

szembeni tiltakozás lelkiismereti okokra vezethető vissza. Mindkettő azonban egyfajta em-

beri tényezőn alapult. „Gehorsam ist ein Prinzip. Der mann aber steht über dem Prin-

zip“ [„Az engedelmesség egy alapelv. Az ember azonban fölötte áll az alapelvnek”] – 

ahogy az idősebb Helmuth von Moltke mondta. Mindez esetenként még a Werhmachton 

belül is érvényesült. 

Kulcsszavak: parancsmegtagadás, a kiadott parancsokkal szembeni tiltakozás Harmadik 

Birodalom hadseregében. 

 

From the officers and soldiers of the army of the Third Reich, the Wehrmacht, uncondition-

al obedience was expected, especially in war. The members of the german Defence Force 

fulfilled the expectations – with some exceptions. Even today the public opinion sees the 

Wehrmacht as a military corporation based on unconditional obedience. Despite this tradi-

tional conception we can find many examples of protest against the orders or non-

compliance with orders in the army of the Third Reich. As we shall see, the non-

compliance with inefficient or unexecutable orders roots in the Prussian military traditions. 

In other cases the protest against the issued orders had moral causes. But both of them were 

based on human conditions. „Gehorsam ist ein Prinzip. Der mann aber steht über dem Prin-

zip“ – as Helmuth von Moltke the elder said.1 This principle occasionally prevailed even in 

the Wermacht. 
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„Az engedelmesség a hadsereg alapja, a bizalom az engedelmesség alapja” – ol-

vashatjuk egy Berlinben 1934. május 25-én kibocsátott irat negyedik szakaszában, 

amelynek egésze – von Hindenburg birodalmi elnök és von Blomberg birodalmi 

védelmi miniszter nevével ellátva – A német katona kötelességei címet viseli.2 A 

Harmadik Birodalom alig egy év múlva létrejött, majd közel tíz éven át fennálló 

hadseregében, a Wehrmachtban3 azonban nemcsak engedelmes katonákat találha-

tunk, hanem olyan beosztottakat is, akik súlyosan vétettek az akkor hatályos kato-

nai büntető törvénykönyv az alárendeltek szolgálati kötelességeit megszabó ren-

delkezései4 ellen. Mások olyan bűncselekményeket követtek el, amelyeket a Biro-

                                                                                                            
1   Idézi DE LIBERO, L.: Tradition und Traditionsverständnis in der Deutschen Luftwaffe, 

in: MÖLLERS, H. (Hrsg.): Tradition und Traditionsverständnis in der Deutschen Luft-

waffe: Geschichte – Gegenwart – Perspektiven (Im Auftrag des Militärgeschichtlichen 

Forschungsamtes herausgegeben von H. Möllers), Militärgeschichtliche Forschungs-

amt; Potsdam, 2012, 11–22; 17. 
2   „Gehorsam ist die Grundlage der Wehrmacht [itt gyűjtő fogalomként a Wehrmacht a.m. 

Reichsheer és Reichsmarine], Vertrauen die Grundlage des Gehorsams“. In: Die Pflich-

ten des deutschen Soldaten. Szövegét teljes terjedelmében közi MESSERSCHMIDT, M.–

VON GERSDORFF, U.: Offiziere im Bild von Dokumenten aus drei Jahrhunderten, Stutt-

gart, 1964, Dok. 73; 220 skk. A irat teljes szövege magyar fordításban is olvasható: 

CASPAR, G. A.: A Wehrmacht erkölcsi, politikai és katonai alapjai, in: POEPPEL–Prinz 

v. PREUSSEN–v. HASE (2001), 20–53; 47 (A-melléklet). A katonai engedemességet itt – 

nyilvánvalóan – úgy kell felfognunk, amely nélkül egy hadsereg békeidőben sem létez-

het, a háborúban pedig nem tud sikerrel küzdeni.  
3   A nemzeti szocialista Németországban 1934. március 16-án vezették be – ismét – az 

általános hadkötelezettséget (allgemeine Wehrpflicht). Alig egy évre rá, 1935. március 

26-án jött létre a Wehrmacht, amely a korábbi (nem sorozott) hadsereget, a Weimari 

köztársaság idején felállított Birodalmi Véderőt (Reichswehr) váltotta fel: vö. Prokla-

mation der Reichsregierung an das deutsche Volk bezüglich der Einführung der allge-

meinen Wehrpflicht. Vom 16. März 1935. =  

http://www.documentarchiv.de/ns/1935/allgemein-wehrpflicht-einfuehrung_prokl.html 

és Wehrgesetz. Vom 21. Mai 1935. =  

http://www.documentarchiv.de/ns/1935/wehrgesetz.html. A most létrejött új fegyveres 

testület, a három haderőnemből (a szárazföldi hadsereg [Heer], a haditengerészet [Kri-

egsmarine] és a légierő [Luftwaffe] alakulataiból) álló Véderő felépítéshez és sajátos 

vonásaihoz rövid, ám jó áttekintést nyújt CASPAR, G. A.: A Wehrmacht erkölcsi, politi-

kai és katonai alapjai, in: POEPPEL–Prinz v. PREUSSEN–v. HASE (1993), 20–53. Hason-

lóképpen rövid, ám ugyancsak jó áttekintése a Wehrmacht szerepének és lehetőségeinek 

(közelebbről önazonossága megtartását célzó kezdeti törekvéseinek, majd önazonossága 

fokozatos elvesztésének) a nemzeti szocialista német állam intézményi keretein belül H. 

Graml tanulmánya: Die Wehrmacht im Dritten Reich, Vierteljahrshefte für Zeit-

geschichte 45,3 (1997), 365–384. A továbbiakban GRAML, VfZ 45,3 (1997). 
4   Militärstrafgesetzbuch. Vom 10 Oktober 1940. Sechster Abschnitt: Strafbare Handlun-

gen gegen die Pflichten der militärischen Unterordnung §§ 89–112; küln. § 92 (Ungeh-

http://www.documentarchiv.de/ns/1935/allgemein-wehrpflicht-einfuehrung_prokl.html
http://www.documentarchiv.de/ns/1935/wehrgesetz.html


                A kiadott parancsokkal szembeni tiltakozás és a parancsmegtagadás esetei…                 67 

 

 

 

dalmi Büntető Törvénykönyv alapján kellett büntetni. A hadbíróság által különféle 

bűncselekményekért vagy vétségekért elítéltek száma az 1939 és 1945 közötti idő-

szakban (a több mint tizenhét milliós tényleges állománnyal számolva) hét-

nyolcszázezer főre tehető.5 

                                                                                                            
orsam); § 94 (Gehorsamsverweigerung); 96 (Widersetzung). In: Österreichische Natio-

nalbibliothek/ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte Online;  

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1940&page=1391&size=45.  

A továbbiakban MStGB 1940. 
5   1939. szeptember 1-jétől 1944. június 30-ig kereken 630 000 hadbírósági tárgyalást 

folytattak le a Wehrmacht egyes részlegeinél. A hadsereg minden 100 000 tagjából 

1944. június 30-ig negyedévenként átlagosan 343-an álltak hadbíróság előtt (a haditen-

gerészetnél 598-an, a légierőben 490-en). Ez idő alatt a hadbíróságok 13 000 halálos íté-

letet hoztak (a halálos ítélettel sújtottak egyharmada-fele később kegyelmet kapott). 

Közel 23 000 eljárás végződött fegyházbüntetéssel, ugyancsak zömmel katonai bűncse-

lekményekért. Részletesebben l. ehhez SEIDLER, F. W.: A Wehrmacht igazságszolgálta-

tása, in: POEPPEL–Prinz v. PREUSSEN–v. HASE (1993), 309–347; küln. 325–329. (A 

Wehrmacht bűnügyi statisztikája) és 329–332 (A szökevények megbüntetése). Más szá-

mítás szerint a Wehrmacht hadbíróságai a háború ideje alatt harmincezret meghaladó 

számú halálos ítélet hoztak, amelyből több mint húszezer végrehajtásra is került. Egye-

dül csak a szökés esetében kereken 35 000 ítélettel számolhatunk. Ebből 23 000 szólt 

halálra; a végrehajtott halálos ítéletek száma 15 000 körül alakult: vö. GRAML, VfZ 45,3 

(1997), 383. (A szerző megjegyzése szerint legalább két hadosztálynyi német katona ha-

lála írható a Wehrmacht-hadbíróságok számlájára: id. hely.). Néhány évvel később ettől 

is némileg eltérő számadatokat közöl GELDMACHER, Th.: „Auf Nimmerwiedersehen!“: 

Fahnenflucht, unerlaubte Entfernung und das Problem, die Tatbestände auseinander zu 

halten, in: MANOSCHEK, W.: Opfer der NS-Militärjustiz, Wien 2003, 133–194; 135 sk 

(hozzávetőlegesen 30 000 kimondott és ebből kb. 23 000 végrehajtott halálos ítélet). 

Másutt ugyancsak becsült adatként 30–35 000 halálos ítéletről olvashatunk. Ezek kb. 

75%-át szökés, ill. a szolgálati helyről való engedély nélküli és tartós eltávozás miatt, 

valamint a szökésnél jóval kisebb arányban, a haderő bomlasztását célzó tevékenység 

miatt hozták: l. FRITSCHE, M.: Entziehungen – österreichische Deserteure und Selbst-

verstümmler in der Deutschen Wehrmacht, Wien–Köln–Weimar 2004, 24. Az ismert 

német hadtörténész és jogász, Manfred Messerschmidt összevetése szerint az 1907 és 

1932 között eltelt negyedszázad során Németországban 1547 halálos ítéletet hoztak, 

amelyből 393-at hajtottak végre (beleszámítva az I. világháború időszakát). A II. világ-

háború kevesebb, mint hat éve alatt azután hozzávetőlegesen 20 000 halálos ítéletet haj-

tottak végre a Wehrmacht hadbíróságainak ítélete alapján. In: MESSERSCHMIDT, M.: Die 

Wehrmachtjustiz 1933–1945. (Militärgeschichtlichen Forschungsamt). Paderborn [etc.] 

2005, 453. Mindez már önmagában véve is jól mutatja a nemzeti szocialista német ál-

lam valódi arculatát. 

   – [1] Egy részterület, a Wehrmachton belül a legtöbb hadbírósági ítéletet felmutató ha-

ditengerészet vonatkozásában l. küln. GRUCHMANN, L. alapos feldolgozását: Aus-

gewählte Dokumente zur Deutschen Marinejustiz im Zweiten Weltkrieg, VfZ 26,3 

(1978), 433–498. A továbbiakban GRUCHMANN, VfZ 26,3 (1978). Itt, a haditengerésze-

ten belül, az 1944-es év közepéig – lefelé kerekítve – 800 ítéletet hoztak szökésért, és 

6700 ítéletet a csapattól való önkényes eltávozásért a hadbíróságok. Így ORTH, K.: 

Kampfmoral und Einsatzbereitschaft in der Kriegsmarine 1945, in: Kriegsende 1945 in 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1940&page=1391&size=45
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Parancsmegtagadók vagy a paranccsal ellentétesen cselekvők csak igen csekély 

számban akadtak az elítélt Wehrmacht-katonák között. A harctéren tanúsított enge-

detlenséget (Ungehorsam im Felde)6 ugyanis a hadbíróságok kezdetben tíz, majd 

tizenöt évig terjedő, esetenként életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntették. 

Minősített esetben halálbüntetés is kiszabható volt. A háború utolsó éveiben pedig 

a vétkest akár azonnali és helyben végrehajtandó halálbüntetéssel is sújthatták.7 A 

parancsot megtagadni vagy a paranccsal ellentétesen cselekedni már csak ezért is 

nem a közkatonák, tisztesek, altisztek vagy tiszthelyettesek, hanem a tiszti vagy 

főtiszti rangú személyek, de leginkább a tábornoki karhoz tartozó katonák kiváltsá-

ga volt. Súlyosabb következmények nélkül azonban itt is csak az adott harcfeladat 

végrehajtására hangsúlyozottan jobb megoldást találó harctéri parancsnokok élhet-

tek ezzel az eszközzel. Az egyszerű – rendfokozat nélküli vagy alacsonyabb rend-

fokozatú – katonák számára így az „engedetlenség” megannyi más fajtája jutott.  

A legsúlyosabbnak ezeken belül öncsonkítás,8 valamint a parancsmegtagadás 

szélsőséges módjának is tekinthető katonai bűncselekmény, a szökés számított.9 

                                                                                                            
Deutschland. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes (Hrsg. 

HILLMANN, von J.–ZIMMERMANN, J.), (Beiträge zur Militärgeschichte Bd. 55), Mün-

chen, 2002, 137–155; 143. Ami a Wehrmacht alakulataiban szolgáló 1,31 millió osztrá-

kot illeti, ami a teljes állomány 7,6%-át jelentette, ezek közül 114 000 személyt ítéltek 

el különféle katonai vétségekért és katonai bűncselekményekért. A Wehrmacht a régi 

Ausztriából (a későbbi Ostmarkból) származó tagjaira kimondott halálos ítéletek száma 

2660 volt, ebből 1770 halálos ítéletet ténylegesen is végrehajtottak: l. ehhez 

BUCHMANN, B. M.: Österreicher in der Deutschen Wehrmacht: Soldatenalltag im Zwei-

ten Weltkrieg, Böhlau Wien–Köln–Weimar, 2009, 96; a továbbiakban BUCHMANN 

(2009). Dezertálás miatt hozzávetőlegesen 4000 halálos ítéletet hoztak a Wehrmacht az 

egykori Ausztria területéről behívott szökevényeinek esetében, ebből mintegy 400 ke-

rült végrehajtásra: MANOSCHEK, W.: Österreichische Opfer der NS-Militärjustiz, in: P. 

PIRKER, P.–WENNINGER, F. (Hrsg.): Wehrmachtjustiz: Kontext, Praxis, Nachwirkungen, 

Wien, 2011, 47–58; 50. A továbbiakban PIRKER–WENNINGER (2011). A Wehrmacht 

ténylegesen kivégzett tagjaihoz hozzá kell számítanunk a háború utolsó hónapjaiban 

mind gyakoribbá váló rögtönítélő bíráskodás (Standrecht) áldozatait. Ezek pontos szá-

ma azonban nem ismeretes. (Két újabb munka a háború utolsó hónapjaiban dezertőrként 

kivégzett Wehrmacht-katonák számát 5–8000 főre becsüli. In: FRITSCHE 2004, 24. és 

BUCHMANN 2009, 96.) 

    – [2] A fentiek egészéhez l. még HAASE, N.: Wehrmachtangehörige vor dem Kriegsge-

richt. és ZIEMANN, B.: Fluchten aus dem Konsens zum Durchhalten. Ergebnisse, Pro-

bleme und Perspektiven der Erforschung soldatischer Verweigerungsformen in der 

Wehrmacht 1939–1945, in: MÜLLER, R. D.–VOLKMANN, H.-E.: Die Wehrmacht: My-

thos und Realität, München, 1999, 474–485, ill. 589–613; a továbbiakban MÜLLER–

VOLKMANN (1999). 
6   A Német Birodalom számára 1872-ben kiadott katonai büntető törvénykönyv (Militär-

Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. Vom 20. Juni 1872; a továbbiakban MStGB 

1872) vonatkozó passzusaiban olvasható megnevezéssel: Ungehorsam vor dem Feinde. 
7   Minderről részletesebben is szólok a későbbiek során. 
8   Selbstverstümmelung: MStGB 1872; 81. § 1–2. és MStGB 1940, 81, 1–3. 
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Már most le kell szögeznünk, hogy a Wehrmacht katonai bűncselekményekért 

vagy vétségekért elítélt katonái többségükben nem a rendszer iránti bizalom hiá-

nyából fakadóan voltak „engedetlenek”. Volt, aki egyszerűen nem bírta a fegyel-

met, és ezért alkalmatlan volt katonának.10 Mások olyan katonai bűncselekmények 

                                                                                                            
9   Már a MStGB 1872 73. paragrafusa is így rendelkezett a szolgálati helyéről a harctéren 

vagy egy körülzárt erődben – őrhelye végleges elhagyásának szándékával –önkényesen 

távozó, illetve az ellenséghez való átszökés megkísérlő vagy végrehajtó katonákkal 

szemben: [1] Die Fahnenflucht vom Posten vor dem Feinde oder aus einer belagerten 

Festung wird mit dem Tode bestraft. [2] Dieselbe Strafe trifft den Fahnenflüchtigen, 

welcher zum Feinde übergeht A közölt szöveg online változata az alábbi helyen olvas-

ható: = http://www.documentarchiv.de/ksr.html vagy http://www.jura.uni-

muenchen.de/fakultaet/lehrstuehle/satzger/ materialien/milstgbd.pdf. Hasonlóképpen 

rendelkezett az 1940. október 10-én újrafogalmazott német Katonai Büntető Törvény-

könyv 78 paragrafusának második szakasza is: „Wird die Tat im Felde begangen oder 

liegt ein besonders schwerer Fall vor, so kann auch Todesstrafe oder auf lebenslanges 

oder zeitiges Zuchthaus erkannt werden.“ Az 1940-es német katonai büntető törvény-

könyv teljes szövege, illetve az itt közölt szövegrészlet online változata az alábbi helyen 

olvasható: Österreichische Nationalbibliothek/ALEX Historische Rechts- und Geset-

zestexte Online; http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1940&page = 

1391&size=45. – A szökés (Fahnenflucht) összetett fogalmához részletesebben l. len-

tebb a 19. sz. jegyzetet. 
10   Igen szomorú példája ennek egy, már a háború befejezését követően, a haderő bomlasz-

tásáért kivégzett tengerész esete. Johann Christian Süß gépész-őrvezető nem volt jó ka-

tona. A háború ideje alatt tíz alkalommal sújtották fegyelmi büntetéssel. A kapitulációt 

követően is vétett a katonai fegyelem szabályai ellen. 1945. május 7-én gyűlölködő 

hangvételű kommentárral kísért egy parancsot, bár akkor még végrehajtotta azt. Május 

9-én azonban már megtagadta a katonai tiszteletadást szolgálati elöljárójának, egy ha-

jómesternek (Obermaat). Ugyancsak azon a napon „teljességgel nem katonához méltó 

magatartással” („in volkommen unmilitärischer Haltung“) hagyta el körletét, amelynek 

ajtaját bevágta maga után. A haderő bomlasztásának vádjával (Zersetzung der Wehrk-

raft) perbe fogták, majd 1945. május 10-én halálra ítélték. Süß gépész-őrvezető ke-

gyelmi kérvényt nyújtott be, amelyben – többek között – arra hivatkozik, hogy olyan 

családban nőtt fel, ahol a dolgozó szülők rendszeres távolléte miatt nem ismerhette meg 

a fegyelmet. Az ítéletet számos egyéb, a vádlott iránti részvét felkeltésére alkalmas csa-

ládi körülmény ellenére a rákövetkező napon végrehajtották. Az sem számított, hogy a 

háború ekkor már véget ért. – Az eset ismertetését l. MAUZ, G.: „So etwas unterschreibt 

man nicht einfach“, Der Spiegel 1965/43, 69–79. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

46274654.html. (Ebben a Spiegel-online lapszámban nincs oldalszám hivatkozás! Az itt 

leírt eset a Pdf-file közepe táján található.) Vö. még (Justiz) Bordgericht S. Zt. erschos-

sen, Der Spiegel 1965/28, 30 sk. http://magazin.spiegel.de/ EpubDelivery/spiegel/ 

pdf/46273234. A végrehajtott halálos ítéletet a Rendkívüli Hadi Büntetőjogi Rendelet 

(Kriegssonderstrafrechtsverordnung/KSSVO) 5. paragrafusának 2. szakasza alapján 

hozták (részletesebben l. ehhez a 38. sz. jegyzet második felét.) 

    – A német fegyverletételt követően a Kriegsmarine tagjaival szemben lefolytatott hadbí-

rósági tárgyalásokhoz l. még GRUCHMANN, VfZ 26,3 (1978), 476–498 (Die Tätigkeit der 

Marinegerichte nach der Kapitulation); küln. 478. Ugyancsak végrehajtott halálos ítélet-

tel zárult az a Gruchmann fenti tanulmányában nem említett hadbírósági tárgyalás, ahol 

http://www.jura.uni-muenchen.de/fakultaet/lehrstuehle/satzger/
http://www.jura.uni-muenchen.de/fakultaet/lehrstuehle/satzger/
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1940&page%20=%201391&size=45
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1940&page%20=%201391&size=45
http://magazin.spiegel.de/
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elkövetői vagy társtettesei voltak, amelyeket a Polgári Büntető törvénykönyv is 

büntetett.11 A politikai szempontoktól motivált, vagy morális meggondolásból vég-

rehajtott szökés a Wehrmachtban viszonylag ritkán fordult elő.12 (Ebben a tekintet-

                                                                                                            
a Kriegsmarine két dezertőrje ellen emeltek vádat, szintén már a német fegyverletétel 

után. Minderről részletesebben is szólok az 53. sz. jegyzet második felében. 
11   Az eljárások közel kétharmadában a Wehrmacht hadbíróságai katonai bűncselekmé-

nyekkel foglalkoztak. A szökésen, az engedély nélküli eltávozáson, az őrhely elhagyá-

sán vagy a szolgálati elöljárókkal szemben tanúsított engedetlenségen kívül ide tartozott 

a beosztottak bántalmazása vagy a katonai lopás is. Ezeket a Katonai Büntető Törvény-

könyv és a Rendkívüli Hadi Büntetőjogi Rendelet alapján büntették. A Wehrmacht tag-

jai által elkövetett polgári bűncselekmények esetében, így például a lopás, a betöréses 

lopás, a rablás, a nemi erőszak, az emberölés vagy a gyilkosság eseteiben, a Polgári 

Büntető Törvénykönyv (Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich) rendelkezései voltak 

az irányadók. Vö. ehhez SEIDLER, F. W.: A Wehrmacht igazságszolgáltatása, in: POEP-

PEL–Prinz v. PREUSSEN–v. HASE (1993), 325. 
12   Hasonló következtetésre jutott újabban D. Knippschild is, aki megállapítja, hogy azok 

száma, akik a náci rendszer meggyőződéses politikai ellenfeleiként szánták el magukat 

a szökésre, meglehetősen kevés: Für mich ist der Krieg aus: Deserteure in der De-

utschen Wehrmacht, in: HAASE, N.–PAUL, G. (Hrsg.): Die anderen Soldaten: Wehrk-

raftzersetzung, Gehorsamsverweigerung und Fahnenflucht im Zweiten Weltkrieg, 

Frankfurt am Main, 1997, 123–138; 130; a továbbiakban HAASE–PAUL (1997). A poli-

tikai szempontoktól motivált szökés esetei leginkább a Wehrmacht egyik különleges 

egységénél, a megnevezése ellenére zászlóaljnyi erőnél lényegesen több embert magá-

ban foglaló 999. számú Büntetőzászlóaljban (Strafbataillon, ill. Bewährungstruppe 999) 

fordultak elő. Itt az állomány harmadát korábban politikai okokból elítélt és büntetettsé-

gük okán a haza fegyveres szolgálatára méltatlannak tartott (wehrunwürdig) személyek 

adták. Az 1942 októberében felállított alakulatba a háború végéig 28 000 katonát soroz-

tak. A Bewährungstruppe 999 néhány emberének sikerült átszöknie a partizánokhoz a 

Balkánon és Görögországban folytatott hadműveletek során. Hasonló esetek, bár 

ugyancsak szórványosan, a keleti fronton is előfordultak a 999. számú Büntetőzászlóalj 

ott harcba vetett alakulatainál. L. ehhez PAUL, G.: Die verschwanden einfach nachts, in: 

HAASE–PAUL (1997), 139–156; 143. és 150; továbbá KLAUSCH, H.-P.: Erziehungsmän-

ner und Wehrunwürdige Die Sonder- und Bewährungseinheiten der Wehrmacht, in: 

HAASE–PAUL (1997), 66–82. Több esetben dezertáltak, esetenként pedig a partizánok-

hoz is átálltak a volt Ausztria területén élő szlovén kisebbség Wehrmachtban szolgáló 

tagjai is. (Bár a hatóságok hátrányos megkülönböztetésben részesítették a Délkelet-

Ausztriában élő szlovén közösségeket, férfitagjaikat azonban ezzel együtt besorozták a 

Wehrmachtba.). Részletesebben l. ehhez RETTL, L.: Fahnenfucht in en Widerstand. 

Kärntner Slowenen als Deserteure und Partisanen, in: PIRKER–WENNINGER (2011), 

154–168. 

    – A morális meggondolásból, közelebbről antimilitarista, ill. pacifista meggyőződés 

alapján megkísérelt vagy végrehajtott szökések száma a Wehrmachton belül igen cse-

kélynek mondható. Vö. ehhez REICHELT, S.: Für mich ist der Krieg aus!: Deserteure 

und Kriegsdienstverweigerer des Zweiten Weltkriegs in München, München, 1995, 73. 

Egy hamburgi illetőségű Wehrmacht-dezertőri humanisztikus okokból tagadta meg a 

további katonai szolgálatot. Az akkor 19 éves Ludwig Baumann nem akart ölni. 1942. 

június 3-án ezért (egy társával együtt) szökést kísérelt meg a Haditengerészet egyik, 
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ben csak az utólagosan német állampolgárrá tett, majd a Wehrmachtba akaratuk 

ellenére besorozott felső-sziléziai lengyelek képeztek kivételt. 13  Sokan közülük 

dezertáltak, ha alkalom adódott rá. Ezt tették, méghozzá jóval nagyobb számban, 

az Elzász–Lotharingiában és Luxemburgban kényszersorozott katonák, valamint a 

Birodalomhoz visszacsatolt Malmedyből és környékéről behívottak is, akiket ha-

sonlóképpen „népi németnek” tekintettek.14) A lelkiismereti okokból történő pa-

rancs- vagy szolgálat-megtagadásról a Wehrmacht katonáinak esetében csak igen 

kevés esetben beszélhetünk.15 

                                                                                                            

Bordeaux-ban állomásozó egységétől. Részletesebben l. ehhez HERRMANN, U.:  Zwei 

junge Soldaten als Opfer der NS-Wehrmachtjustiz: Der ‚Wehrkraftzersetzer‘ Horst 

Bendekat und der Deserteur Ludwig Baumann, in: HERRMANN, U.–MÜLLER, R.-D.: 

Junge Soldaten im Zweiten Weltkrieg: Kriegserfahrungen als Lebenserfahrungen (Ma-

terialien zur historischen Jugendforschung), Weinheim und München 2010, 212–240. 

Rövid összegzésben l. még ehhez TOCHTROP, M.: Porträt: Der letzte Deserteur des 

Zweten Weltkriegs, Spiegel online 14.04.2009 = http://www.derwesten.de/waz-info/der-

letzte-deserteur-des-zweiten-weltkriegs-id123774.html. 
13   Néhány korábban Lengyelországhoz tartozó terület, köztük Felső-Szilézia egyes részei-

nek a Birodalomba való bekebelezését követően kereken 2,5 millió lengyel kapta meg a 

német állampolgárságot. Ez volt az előfeltétele annak, hogy az állampolgárság megadá-

sával németté tett lengyel férfiakat behívhassák a Wehrmachtba, és mint a német Véd-

erő tagjait háborús szolgálatra kényszerítsék. A Birodalomhoz csatolt lengyel területek-

ről, mindenekelőtt a felső-sziléziai körzetekből hozzávetőlegesen 250 000 főt mozgósí-

tottak. Újabban l. ehhez KACZMAREK, R.: Polen in Wehrmachtuniform: Fahnenflüch-

tige aus Oberschlesien in den Meldungen des SD und vor deutschen Gerichten 1940 bis 

1945, in: BADE–SKOWRONSKI–VIEBIG (2015), 79–92. 
14   Elzász–Lotharingia és Luxemburg területéről, ahol Franciaország kapitulációja után 

1942 augusztusában vezették be újra az általános hadkötelezettséget, hozzávetőlegesen 

140 000 férfit hívtak be a Wehrmachtba. Ebből 100 000 kényszerbehívott elzászi, 30 

000 pedig lotharingiai volt. Az I. világháborút követően Belgiumhoz csatolt Malmedy 

városára és körzetére kb. 8700 Wehrmacht-behívott esett. Mindezek közül a legtöbb 

Wehrmacht-dezertőr luxemburgi volt. Itt 10 211 főt hívtak be az 1920 és 1927 között 

született fiatal férfiakból, a szökevények vagy a katonai szolgálat alól magukat kivonók 

száma kb. 2800 főre tehető. A fentiek egészéhez l. HAASE, N.: Von Ons Jongen, Mal-

gre-nous und anderen: Das Schicksal der ausländischen Zwangsrekrutierten im Zweiten 

Weltkrieg, in: HAASE–PAUL (1995), 157–173. 
15   A fegyveres katonai szolgálat lelkiismereti okokból, ill. vallási meggyőződés alapján 

történő megtagadása (Befehlsverweigerungaus Gewissensgründen) a katonai hatósá-

gokkal szembeni ellenállás egyik szélsőséges formája volt. Leginkább a kisegyházak 

tagjai éltek ezzel az eszközzel: l. küln. ehhez GARBE, D.: Zwischen Widerstand und 

Martyrium: Die Zeugen Jehovas im Dritten Reich (Studien zur Zeitgeschichte Bd. 42), 

München, 19994, küln. 352–402 (V/2: Kriegdienstverweigerung der Zeugen Jehovas); 

továbbá uő. (= GARBE, D.), Du sollst nicht töten: Kriegsdienstverweigerer 1939–1945, 

in: HAASE–PAUL (1997), 85–104. Egy adott terület, a Hessen tartomány északi részén 

fekvő nagyváros, Kassel és környéke vonatkozásában, számos egyéni életút példájával 

l. ehhez KAMMLER, J.: Ich habe die Metzelei satt und laufe über: Kasseler Soldaten 

zwischen Verweigerung und Widerstand (1939–1945); Eine Dokumentation (Kasseler 

http://www.vr-elibrary.de/author/Ryszard+Kaczmarek
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A fentiek tekintetében a Német Véderő16 az állami önállóságát 1938 márciusa 

után elvesztett Ausztriából (Ostmark) vagy a nem sokkal később szintén a Biroda-

lom szerves részévé tett Szudétavidékről származó katonái sem képeztek kivételt. 

A szökés, a szolgálat- vagy parancsmegtagadás, esetenként pedig a további fegyve-

res szolgálat elkerülése végett végrehajtott öncsonkítás motívumai azonosak, illet-

ve hasonlóak voltak az 1938. szeptember 30-a előtti Birodalom (Altreich) területé-

ről származó katonák motívumaival.17 

A katonai bűncselekményért vagy vétségért elítélt Wehrmacht-elkövetők mint-

egy negyede aszociálisnak nevezhető; legalábbis a fogalom akkori értelmében. A 

fennmaradó részhez tartozó személyek legnagyobb hányada pedig alacsony presz-

tízzsel bíró társadalmi csoportokhoz tartozott.18 Ezt mutatja a legsúlyosabb katonai 

bűncselekmény, a szökés (Fahnenflucht)19 miatt elítéltek ellen hozott hadbírósági 

                                                                                                            
Quellen und Studien; Schriftenreihe des Magistrats der Stadt Kassel Bd. 6), Fuldabrück 

19973, 135–148 (Die Verfolgung der Ernsten Bibelforscher). A nemzeti szocialista né-

met állam a magát Jehova tanúi néven identifikáló vallási kisközösség tagjaival szem-

beni fellépésének jogi gyakorlatához, ill. annak alapjaihoz l. M. MESSERSCHMIDT, Die 

Wehrmachtjustiz 1933–1945 (Militärgeschichtlichen Forschungsamt), Paderborn [etc.] 

2005, küln. 96 sk. és 97–101. 
16   Die deutsche Wehrmacht. 
17   Az osztrákok és a szudétanémetek együttesen 7%-át tették ki a nemzeti szocialista né-

met állam összlakosságának: vö. PIRKER–WENNINGER (2011), 231. Ennek megfelelő 

volt a Wehrmachton belüli számarányuk is. – Az egykori Ausztria területéről származó 

Wehrmacht-katonák dezertálásának, öncsonkításának vagy ugyancsak a további fegy-

veres szolgálat elkerülése végett történő öngyilkosságának változatos motívumaihoz 

igen jó monografikus feldolgozás M. FRITSCHE korábban már hivatkozott munkája: 

Entziehungen – österreichische Deserteure und Selbstverstümmler in der Deutschen 

Wehrmacht, Wien–Köln–Weimar, 2004. Itt l. küln. 23–70. oldalakat: Österreichische 

Deserteure aus der deutschen Wehrmacht (II.1–4.1–6.). Vö. még ehhez MANOSCHEK, 

W.: Österreichische Opfer der NS-Militärjustiz, in: PIRKER–WENNINGER (2011), 47–58. 
18   L. ehhez SEIDLER, F. W.: A Wehrmacht igazságszolgáltatása, in: POEPPEL–Prinz v. 

PREUSSEN–v. HASE (1993); 330. Egy jellemzőnek tekinthető példa: a nemzeti szocialis-

ta időkben használt Német Katonai Büntetőtörvénykönyvhöz (Militärstrafgesetzbuch) 

írott, akkoriban legtöbbet forgatott kommentár szerzője hitszegésként határozza meg a 

szökést (Fahnenflucht ist Treubruch), elkövetőiről pedig azt mondja, hogy ezek „a ta-

pasztalatok szerint többnyire a csekélyebb értékkel bíró pszichopatikus személyek köré-

ből toborzódnak” (erfahrungsgemäß rekrutieren sich die Fahnenflüchtigen zum größten 

Teil aus psychopathischen Minderwertigen). A hadbíróként is tevékenykedő büntető-

jogász professzor hozzáfűzi még: az ilyen személyekkel szemben elnézésnek nincs he-

lye. In: Militärstrafgesetzbuch nebst Kriegssonderstrafrechtsverordnung. Erläutert von 

Dr. SCHWINGE, Erich: 6. Auflage (Kommentare zum Deutschen Reichsrecht Bd. 1), Ber-

lin, 1944, 185. 
19   A Fahnenflucht (kb. dezertálás) összetett fogalmához, amely az ellenséghez való átszö-

kés esete mellett magában foglalja a szolgálati helyről engedély nélkül történő tartós 

vagy véglegesnek szánt eltávozás különféle eseteit is, újabban l. BRÜMMER-PAULY, K.: 

Desertion im Recht des Nationalsozialismus (Juristische Zeitgeschichte Abteilung I: 

Allgemeine Reihe 19), Berlin, 2006, 28–45. skk; a továbbiakban BRÜMMERE-PAULY 
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ítéletek többsége is. A szökevények társadalmi hátterét is feltáró akták alapján a 

dezertálásért elítéltek zöme egyszerű családból származott; szegényes körülmények 

között nőtt fel, és sokszor nem volt lezárt iskolai képzése, ahogy befejezett szakmai 

képzéssel sem rendelkezett.20 A svájci hatóságoknak a Svájcba menekült és ott in-

ternált Wehrmacht-katonákról a háború végén kialakított szigorú ítélete is ezt mu-

tatja. Olyan embercsoportról volt szó, „amelyben – megítélésük szerint – a tisztes-

séges, meggyőződéses szökevények [...] kisebbségben voltak”.21 A parancsszegés 

                                                                                                            
(2006). Számos kiegészítéssel, ill. részmegfigyeléssel l. még ehhez PÄUSER, Fr. H. dok-

tori disszertációját: Die Rehabilitierung von Deserteuren der Deutschen Wehrmacht un-

ter historischen, juristischen und politischen Gesichtspunkten mit Kommentierung des 

Gesetzes zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile (NS-AufhG vom 

28.05.1998), München, 2000; küln. 9–32. skk (Teil I. 1–7.4.1: Die geschichtliche Ent-

wicklung des Fahnenflucht-/Desertionstatbestands). A szökés változatos motívumaihoz 

újabban l. KNIPPSCHILD, D.: Für mich ist der Krieg aus: Deserteure in der Deutschen 

Wehrmacht, in: HAASE–PAUL (1997), 123–138. Egy adott régiót tekintve, számos egyé-

ni életút vonatkozásában, l. még ehhez KAMMLER (19973), 17–86 (Fahnenflucht und 

unerlaubte Entfernung von der Truppe).  

    – A dezertálás a Wehrmachton belül is „alapvetően a parancs és az engedelmesség ka-

tonai alapelvével szembeni engedetlenség egyéni aktusaként” értelmezhető: így MES-

SERSCHMIDT, M.–WÜLLNER, Fr.: Die Wehrmachtjustiz im Dienste des National-

sozialismus: Zerstörung einer Legende, Baden-Baden, 1987, 138. Ennek megfelelően, 

ill. a dezertálás szándékától való visszatartás végett, a háború idején elkövetett szökés 

halálbüntetéssel, enyhébb esetben életfogytiglani szabadságvesztéssel sújtott katonai 

bűncselekménynek minősült. Az engedély nélküli tartós eltávozásért többnyire hosz-

szabb-rövidebb időtartamú fegyházbüntetést szabtak ki a hadbíróságok. (A háború utol-

só két évében ez utóbbi büntetési tétel is szigorúbbá vált.) A Fahnenflucht elbírálásához 

a Wehrmacht – mint mondtuk – legtöbb katonai vétséget, ill. katonai bűncselekményt 

felmutató haderőneménél, a haditengerészetnél l. GRUCHMANN, VfZ 26,3 (1978), 463–

476. A volt Ausztria területéről származó Wehrmacht-dezertőrökhöz újabban l. 

FRITSCHE (2004), 23. skk. 
20   L. ehhez SEIDLER, F. W.: A Wehrmacht igazságszolgáltatása, in: POEPPEL–Prinz v. 

PREUSSEN–v. HASE (1993), 330. 
21   Így SEIDLER, F. W.: Fahnenflucht. Der Soldat zwischen Eid und Gewissen, München, 

1993, 290. Korábbi munkáját idézi SEIDLER, F. W.: A Wehrmacht igazságszolgáltatása, 

in: POEPPEL–Prinz v. PREUSSEN–v. HASE (1993), 331. Utóbb idézett munkájának hivat-

kozott helyén Seidler hozzáfűzi még, hogy a Svájcban internált német katonaszökevé-

nyek ottani magatartása többnyire megfelelt a szökés indítékainak. (A Svájcban – és 

Svédországban – internált Wehrmacht-dezertőrök zöme a megszállt területeken folyta-

tott feketekereskedelemben vett részt, vagy sikkasztást, ill. katonai lopást követett el 

szökését megelőzően.) Ennek megfelelően a svájci hatóságok igen keményen bántak ve-

lük: vö. ZUMBÜHL, D. 1939–1945: Deutsche Deserteure in der Schweiz, Schweizerische 

Zeitschrift für Geschichte 60, 4 (2010), 395–411; 403. – A Wehrmachtból dezertált ka-

tonák családi hátteréhez, ill. a szökés motívumaihoz, újabban l. BRÜMMER-PAULY 

(2006), 46–59; továbbá, némileg távolabbról, 124. sk. (IV.1: Persönliche Verhältnisse 

des Angeklagten) és (V.1.3. Persönlichkeit des Angeklagten) 155–159. A politikai meg-
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különféle eseteinek túlnyomó hányadát ezért el kell választanunk a hitleri Német-

országban megannyi árnyalatban jelentkező antifasizmus kérdésétől,22 ahogy el kell 

választanunk a nemzeti szocialista állam legnagyobb létszámú fegyveres testületén, 

a Wehrmachton belüli oppozíció problematikájától is.23 

                                                                                                            
győződésből elkövetett szökés, ill. az ellenséghez való átállás ritka példáihoz l. ugyanitt 

57–58 (Politische Überzeugung). 
22   A korábbi kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a Svédországban vagy Svájcban 

regisztrált német dezertőröknek még egytizede sem vallotta magát menedékkérelmében 

a nemzeti szocializmus ellenfelének („antifasisztának”): így SEIDLER, F. W.: A Wehr-

macht igazságszolgáltatása, in: POEPPEL–Prinz v. PREUSSEN–v. HASE (1993), 330. A 

legtöbb német szökevény Svájcba menekült. Az ide sikerrel megérkezett 1358 Wehr-

macht-dezertőr többsége már csak a földrajzi közelség okán is Ausztriából (18,5%) 

vagy Elzászból (13,4%) származott. Egy, a Svájcba menekült német katonák életkorát 

és származási helyét, valamint a Wehrmachtból való dezertálásának motívumait is vizs-

gáló újabb tanulmány szerzője a politikai okokból történt dezertálás arányát (a korábbi 

szerzőkkel ellentétben) az összes eset egynegyedére teszi: ZUMBÜHL, D.: 1939–1945: 

Deutsche Deserteure in der Schweiz, Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 60, 4 

(2010), 395–411; 406. L. itt küln. 405. sk. (Alter und Herkunft der Deserteure) és 406. 

sk. (Desertionsmotive). Egyebekben a fronton még az egykori német kommunisták vagy 

a vélelmezett kommunisták is csak igen ritkán álltak át az ellenséghez. Ha volt is rá le-

hetőségük, akkor sem hagyták ott bajtársaikat. Így volt a keleti hadszíntéren is. L. ehhez 

az orosz fronton folytatott harcok egyik résztvevőjének, Philipp von Boeselager bárónak 

a Frankfurter Allgemeine Zeitung 1998. december 28-i számában közölt olvasói levelét: 

„Von Fronteinheit ist mir nicht bekannt, daß jemand aus politischen Gründen überge-

laufen ist, obwohl das Risiko ab 1942 gering war, da die Front überall Löcher hatte. Ein 

verantwortungsbewußter Soldat ließ seine Kameraden nicht im Stich, mit denen er im 

Deckungsloch zusammengehockt hatte. Selbst Soldaten, die mir als Kommunisten be-

kannt waren, sind aus diesem Grund nicht übergelaufen.“ A harcoló hadsereg (az egy-

kori Wehrmacht) soraiból történő dezertálást háború utáni években-évtizedekben is so-

káig elítélte a német közvélemény túlnyomó többsége: vö. WETTE, W.: Verweigerung 

und Desertion im Wandel der öffentlichen Meinung 1980–1995, in: HAASE–PAUL 

(1995), 189–204. és MESSERSCHMIDT, M.: Rehabilitierung für Deserteure, Wehrkraft-

zersetzer und Wehrdienstverweigerer: Pro und contra bei der Anhörung im Rechtsa-

usschuß des Bundestages am 29. November 1995, Kritische Justiz 29,1 (1996), 88–99. 

Az osztrák közvélemény túlnyomó részének hasonló állásfoglalásához l. GELDMACHER, 

Th.: Täter oder Opfer, Widerstandskämpfer oder Feinglinge? Österreichs Wehrmachts-

deserteure und die Zweite Republik, in: Dokumentationsarchiv des österreichischen 

Widerstandes; Jahrbuch 2009; Schwehrpunkt: Bewaffneter Widerstand – Widerstand 

im Militär (Hrsg. SCHINDLER, Chr.), Wien, 2009, 37–59. és FORSTER, D.: Die Zweite 

Republik und die Wehrmachtsdeserteure. Fürsorge und Entschädigung für Opfer der 

NS-Militärjustiz, in: PIRKER–WENNINGER (2011), 242–254. 
23   Hogy milyen formában jelentkezett, majd milyen méretet öltött a nemzeti szocialista 

állam egészével vagy a náci párttól uralt államapparátus egyes intézkedéseivel szembeni 

ellenállás a német társadalom egyes rétegein vagy csoportjain belül, adekvát választ erre 

olykor a mai kutatás sem ismert igazán. Meglepő módon mindez elmondható a Wehr-

machton belüli ellenállással kapcsolatban is. A téma rövid, ám jó, újabb áttekintését 

nyújtja van ROON (19987). A hadseregen belüli ellenállás formáihoz l. küln. van Roon 

http://de.metapedia.org/wiki/Fahnenflucht
http://de.metapedia.org/wiki/Fahnenflucht
http://de.metapedia.org/wiki/Kommunismus
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A parancsmegtagadás, de még inkább a kiadott paranccsal ellentétes cselekvés 

példái az SS harcoló egységein belül is előfordultak. A náci párt katonai szárnyá-

nak tekinthető Waffen-SS azonban csak harcászati szempontból tartozott a Wehr-

macht alárendeltségébe. Az SS-ben, így a Waffen-SS-ben szolgáló katonák is, fe-

gyelmileg az SS vezetésének voltak alárendelve.24 Ez magában foglalta azt, hogy a 

testületnek saját hadbíróságai voltak. 

Az SS-Kriegsgerichte a Wehrmacht hadbíróságainál jóval szigorúbb ítéleteket 

hoztak olyan esetekben, amelyek a katonai vétségek körébe tartoztak. Egy csomag 

cigaretta jogtalan eltulajdonítása a katonatárstól itt bajtársi lopásnak minősült. 

Konkrétan ezért a cselekményért két év börtönbüntetés járt. Több csomag cigaretta 

a bajtárstól való ellopásáért viszont a tolvaj SS-katonát már kivégezték.25 Mindez a 

                                                                                                            
munkájának 159–177. oldalait (Kap. 10: Der militärische Widerstand); vö. ehhez GRAF 

THUN-HOHENSTEIN, R. G.: Wehrmacht és ellenállás, in: POEPPEL–Prinz v. PREUSSEN–v. 

HASE (2001), 54–105; továbbá STEINBACH, P.: Zwischen Gefolgschaft, Gehorsam und 

Widerstand, in: UEBERSCHÄR (20153), 564–577. Egy ettől elválaszthatatlan téma, a né-

met társadalom a Harmadik Birodalom rendszerével szemben álló csoportjaitól kifejtett 

ellenállás formáit és intenzitását tárgyaló jelentősebb munkák felsorolását adja (egyfajta 

annotált bibliográfia formájában) HILDEBRAND, K.: Das Dritte Reich, Dritte, überarbei-

tete und ergänzte Auflage (Oldenbourg Grundriss der Geschichte), München, 20093, 

291–309. A korábbi irodalomból l. küln. PRITTIE, T.: Deutsche gegen Hitler: eine Dar-

stellung des deutschen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus während des Herr-

schaft Hitlers, Tübingen, 1964. és REYNOLDS–BECK–GEHORSAM–WIDERSTAND: Das 

Leben des deutschen Generalstabschefs 1935–1938, Wiesbaden–München, 1977 (angol 

eredeti: 1977), továbbá WOLGAST, E.: Widerstand im Dritten Reich, Heidelberger 

Jahrbücher XXVI (1982), Berlin–Heidelberg–New York, 1982, 1–22; VON KLEMPE-

RER, K.: Glaube, Religion, Kirche und der deutsche Widerstand gegen den National-

sozialismus, VfZ 28,3 (1980), 293–309. és MUTH, H.: Jugendopposition im Dritten Re-

ich, VfZ 30,3 (1982), 369–417. Néhány további munkára a későbbiek során hivatkozom. 
24   1939. október 17-től, illetve az ezt kiegészítő rendelettel 1940. április 17-től: l. Reichs-

gesetzblatt (RGBI [Birodalmi Hivatalos Közlöny]), Jahrgang 1939, Teil I; S. 2107 f.: 

Verordnung über eine Sondergerichtsbarkeit in Strafsachen für Angehörige der SS und 

für die Angehörigen der Polizeiverbände bei besonderem Einsatz. Vom 17. Oktober 

1939. = http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1939&page=2338& si-

ze=45 és Reichsgesetzblatt (RGBI), Jahrgang 1940, Teil I; S. 659 f.: Zweite Verornung 

zur durchführung der Verordnung über eine Sondergerichtsbarkeit in Strafsachen für 

Angehörige der SS und für die Angehörigen der Polizeiverbände bei besonderem 

Einsatz. Vom 17 April 1940. = http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum= 

1940&page=705&size=45. Rövid összegzésben l. még ehhez STEIN (1966), 30. 
25   A fentiek egészéhez l. BUCHMANN (2009), 100. sk; a Waffen-SS-ben szolgáló tolvaj 

katona esetének részletesebb ismertetésével, aki egy kisebb méretű tábori postai külde-

ménnyel együtt több doboz cigarettát is eltulajdonított. Ahogy Buchmann is írja, a baj-

társi lopás (Kameradendiebstahl) a Wehrmachton belül is az egyik legsúlyosabb katonai 

bűncselekménynek számított. Büntetési tétele súlyosabb esetben a halálbüntetés volt. 

Az SS-ben azonban ezt többnyire végre is hajtották. Az SS Birodalmi Vezetője ilyenkor 

különös szigorral járt el. Ahogy egy korabeli beszámolóban olvashatjuk, a katonák kör-

ében gyakorta „Birodalmi Heiniként” emlegetett Heinrich Himmler a kegyelmi kérvé-

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1939&page=2338&
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum
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testületi szellem erősítésére szolgált. Aki súlyosan vétett a közösség vagy annak 

normái ellen, az aligha számíthatott kegyelemre. A háborús bűnök elkövetőivel 

szemben azonban az SS-hadbírósága (már ha az elkövetők egyáltalán eljutottak 

idáig26) többnyire enyhe ítéleteket hozott. 

Az 1945 tavaszára már közel milliós létszámot elérő Waffen-SS-be, ebbe a 

rendszer iránt ideológiailag is elkötelezett katonai elitnek minősülő testületbe a 

háború utolsó éveiig zömmel csak önkéntes jelentkezés alapján lehetett bekerülni. 

Itt más légkör uralkodott, mint a Wehrmachton belül, és a szolgálati követelmé-

nyek is szigorúbbak voltak.27 Parancsmegtagadás már csak ezért is a Fegyveres-SS 

tisztán németekből álló alakulatain belül meglehetősen ritkán, és ha igen, úgy 

többnyire a nemzet egészét leképező Wehrmacht katonáihoz mérten eltérő okokból 

fordult elő. A kiadott parancsok végrehajtása elleni tiltakozás vagy a paranccsal 

ellentétes cselekvés az SS-en belüli példáival ezért itt nem foglalkozom. 

 

1. Feltétel nélküli engedelmesség és feltételekhez kötött parancsmegtagadás 

(A porosz katonai hagyományok érvényesülése a modern kor német hadse-

regeiben) 

A Harmadik Birodalom hadseregének, a Wehrmachtnak tisztjeitől és katonáitól 

feltétlen engedelmességet követeltek meg, különösen háború idején.28 A birodalmi 

                                                                                                            
nyeket sorra elutasította, mert a bajtársi lopás minősített eseteiben nem ismert könyörü-

letet. Himmler gyakorta még szigorította is az SS-bíróságok ítéletét. „Er (ti. az elítélt) 

hat um Begnadigung gebeten, aber viel Chancen geb'ich ihm nicht. Du weißt, der 

Reichsheini kennt kein Pardon. Es kam, wie mein Kamerad es vorhersagt hatte. Himm-

ler lehnte eine Begnadigung ab, bestätigte das Todesurteil. [...] Er bestraft unerbittlich 

und verschärft fast immer die Urteile der SS-Gerichte.“ Közli: BUCHMANN (2009), 101. 
26   A Franciaország elleni hadjárat idején, már a Csatorna partjaihoz való előrenyomulás 

során, az SS Totenkopf hadosztályhoz tartozó katonák lemészároltak kilencvenkilenc 

brit hadifoglyot szolgálati elöljárójuk parancsára. Az eset 1940. május 27-én történt, egy 

Le Paradis nevű faluban. A mészárlásnak két angol túlélője volt, ezekre Wehrmacht ka-

tonák találtak rá az SS elkövetők elvonulása után. (A súlyosan megsebesült két brit ha-

difoglyot a helyszínre érkezett Wehrmacht egység tagjai kórházba szállították.) Az ezt 

követően, a Wehrmacht felsőbb vezetése által kezdeményezett vizsgálat eredménytelen 

marad: vö. STEIN (1966), 75. skk. és 272. 
27   L. küln. ehhez BUCHHEIM, H.: Befehl und Gehorsam, in: BUCHHEIM, H.–BROSZAT, M.–

JACOBSEN, H.-A.–KRAUSNICK, H.: Anatomie des SS-Staates, München, 19844 (19671 ), 

213–318; továbbá Vö. STEIN (1966), küln. 1–26. 
28   Az 1940. október 10-én újrafogalmazott Katonai Büntető Törvénykönyv 94. paragrafu-

sának második szakasza szerint harci körülmények között súlyos esetben halálbüntetés, 

kevésbé súlyos esetben életfogytig vagy hosszabb ideig tartó fegyházbüntetés járt a ka-

tonai engedelmesség megtagadásáért: „Wird die Tat im Felde begangen oder liegt ein 

besonders schwerer Fall vor, so kann auch Todesstrafe oder auf lebenslanges oder ze-

itiges Zuchthaus erkannt werden.“ Az 1940-es német Katonai Büntető Törvénykönyv 

teljes szövege, illetve az itt közölt szövegrészlet online változata az alábbi helyen olvas-

ható: Österreichische Nationalbibliothek/ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte 
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német Véderő tagjai kevés kivétellel teljesítették ezt a követelményt, amelyre be-

vonulásukat követően katonai esküt is tettek.29 A Wehrmachtra így ma is mint par 

excellence a feltétlen engedelmesség elvén alapuló katonai testületre tekint a köz-

vélemény. 

A hazára vagy az állam legfőbb vezetőjére felesküdött katonától persze más 

hadseregekben is elvárták a szolgálati elöljárók parancsainak végrehajtását.30 Fo-

kozott mértékben elvárt kötelezettséggé vált a feltétlen engedelmesség háború ese-

tén. 

Már a korai időktől fogva így volt ez minden hadra kelt seregben, és ez az elvá-

rás érvényesült a vilmosi Németország, a Második Birodalom hadseregében is. Az 

ettől eltérő magatartási vagy cselekvési formákat, közelebbről az engedelmesség, 

illetve a parancs megtagadását (Gehorsams- vagy Befehlsverweigerung) súlyosan 

szankcionálták, háború esetén akár halálbüntetéssel is.31 Ugyanakkor a szakszerűt-

                                                                                                            
Online; http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1940&page=1391&size 

=45. 
29   A Harmadik Birodalom Véderejébe, a Wehrmachtba bevonult katonák alapkiképzésük 

befejeződését követően esküt tettek arra, hogy „feltétlen engedelmességgel” végrehajt-

ják a Wehrmacht főparancsnokának (1935. július 20-tól Adolf Hitlernek) a parancsait. 

Az 1935. június 20-ától érvényes rendelkezés értelmében a Német Birodalom vezéri és 

kancellári tisztét egy személyben betöltő Adolf Hitler lett a Wehrmacht főparancsnoka. 

Az 1934. augusztus 2-től hatályos katonai eskü azután ilyen értelemben módosul. Ettől 

kezdve kétszeresen is Hitler nevére tettek katonai esküt Wehrmachtba bevonultatott 

német katonák: „Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, daß ich dem Führer des De-

utschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Obersten Befehlshaber der Wehrmacht, 

unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für die-

sen Eid mein Leben einzusetzen“ (a kiemelés tőlem – Sz. G.). Magyarul: „Ezzel a szent 

esküvel Isten előtt fogadom, hogy a Német Birodalom és a német nép vezérének, Adolf 

Hitlernek, a fegyveres erők főparancsnokának feltétel nélkül engedelmeskedem, és bá-

tor katonaként mindenkor kész leszek életemet áldozni ezért az esküért.” 
30   A ma hatályban lévő német katonai büntető törvénykönyv (béke idején) három évig 

terjedő szabadságvesztéssel sújtja a parancsmegtagadás egyes eseteit: l. Wehrstraf-

gesetz; Zweiter Teil (Militärische Straftaten), Zweiter Abschnitt (Strafen gegen die 

Pflichten der Untergebenen); § 20: Gehorsamsverweigerung. 
31   A Német Birodalom számára 1872-ben kiadott katonai büntető törvénykönyv (Militär-

Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich.) Vom 20. Juni 1872. 95. paragrafusa szerint 

súlyos esetben halálbüntetéssel, enyhébb esetben életfogytig tartó, de tíz évnél nem ke-

vesebb időtartamú szabadságvesztéssel kell sújtani azt, aki harci körülmények között – 

szóval vagy tettel nyilvánítva ki ezen szándékát – megtagadja a kiadott parancs végre-

hajtását („Ist eine solche Handlung [sc. die Verweigerung des Gehorsams] vor dem Fe-

inde begangen, so tritt Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren ein. Besteht die Handlung 

darin, daß der Gehorsam gegen einen vor dem Feinde ertheilten Befehl durch Wort oder 

That ausdrücklich verweigert wird, so tritt Todesstrafe, in minder schweren Fällen Frei-

heitsstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebenslängliche Freiheitsstrafe ein“.) Később a 

harctéren történő parancsmegtagadás (Ungehorsam vor dem Feind[e], későbbi megne-

vezéssel: Ungehorsam im Felde) büntetési tétele emelkedett. Az I. világháború idején, 

majd a Weimari Köztársaság időszakában ezt a katonai bűncselekményt már 15 évig 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1940&page=1391&size
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len és így aránytalan veszteségekhez vezető vagy végrehajthatatlan harctéri parancs 

kiadása esetén a császári Németország hadbíráskodási gyakorlata eseti lehetőséget 

adott a szolgálati elöljáró parancsának megtagadására, olykor még a század erejű 

kötelékben küzdő, beosztott tiszt számára is.32 

A hadbírósági ítéletek alapjául szolgáló katonai büntető törvénykönyv a tiszti 

becsületet sértő33 vagy a keresztény eszmeiséggel szemben álló parancs megkérdő-

jelezésére, sőt megtagadására is elvi lehetőséget biztosított, ahogy elvben lehetősé-

get adott a porosz, majd a birodalmi német katonai hagyományok szerves részét 

                                                                                                            
vagy életfogytig terjedő szabadságvesztéssel, súlyosabb esetben pedig halálbüntetéssel 

sújtották. L. ehhez E. SCHMIDT: Militärstrafrecht (Die Enzyklopädie der Rechts- und 

Staatswissenschaft; Abteilung Rechtswissenschaft XXa), Berlin, 1936, 86. 
32   Erre olyan formában került sor, hogy – indokolt esetben – a hadbíróság felmentette a 

parancsszegéssel vádolt beosztottat (tisztet, főtisztet vagy tábornokot) a parancsmegta-

gadás körébe tartozó katonai bűncselekmény jogkövetkezményei alól. A hadsereg le-

génységi állományú, de még altiszti vagy tiszthelyettesi rendfokozatú tagjai is, aligha 

kerülhettek olyan helyzetbe, hogy harci körülmények között elkövetett parancsmegta-

gadásuk oka később – a parancs „újragondolásával”, majd a harci feladat végrehajtásá-

nak határozottan jobb kivitelezésével – igazolható legyen. Így rájuk ez az elvi lehetőség 

nem vonatkozott. 

    – A harc közben történő parancsmegtagadás elvi lehetősége, ill. esetenkénti gyakorlata a 

porosz katonai hagyományok egyik szerves részét képező führen mit Auftrag (rövid 

formájában Auftragstaktik [itt kb. ʼmegbízáson alapuló harcvezetésʼ) szellemében állt. 

A harc vezetője csak általában véve jelölte meg a kitűzött célt, az adott harcfeladat vég-

rehajtásával megbízott beosztottól pedig elvárta, hogy az – legjobb tudása szerint – ön-

állóan, s ha kell, a harci helyzet esetleges változását figyelembe véve cselekedjen (han-

deln nach der Lage). Így az Auftragstaktik egyik lényegi eleme lett az önálló döntés 

meghozatalára való képesség, majd a döntéssel járó felelősség vállalása. A porosz veze-

tésű császári német hadseregben ez sokszor a tiszthelyettesekre is vonatkozott, akik – 

adott esetben – bizonyos döntési szabadsággal bírtak feladatuk végrehajtása során. A 

Reichswehrben, majd kezdetben a Wehrmachtban is a harcvezetés az Auftragstaktik al-

kalmazásán alapult. (Az utóbbi kapcsán ennek egyik eklatáns példája volt a bevehetet-

lennek tartott belga erőd, Eben Emael bevétele a nyugati hadjárat során: vö. 

BÜHLMANN, Chr.–BRAUN, P.: Auftragstaktik in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, 

Military Power Revue der Schweizer Armee Nr. 1, 2010, 50–63; 50. sk. további irodal-

mi hivatkozásokkal.) Az 1941–42 telére kialakult a háborús Wehrmacht első komoly 

krízishelyzete a keleti arcvonalon. Hogy a felmerült problémákat megoldja, 1941. dec-

ember 19-én Hitler átvette a német szárazföldi csapatok (Heer) fõparancsnoki posztját. 

Ez a szárazföldi haderő vezetésének centralizációját, majd mindinkább a Heer felső ve-

zetése által addig gyakorolt Auftragstaktik végét is jelentette. A háború végére pedig 

szinte már eltűnt a főparancsnok és a neki alárendelt tábornokok közötti kölcsönös biza-

lom. Ez, mint látni fogjuk, a kiadott parancs megtagadáshoz, vagy a paranccsal szembe-

ni engedetlenség más megnyilvánulási formáihoz vezetett. 
33   Vö. ehhez MESSERSCHMIDT, M.–VON GERSDORFF, U.: Offiziere im Bild von Dokumen-

ten aus drei Jahrhunderten, Stuttgart, 1964, 42. és 47. skk. 
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képező Zorndorf34 vagy éppenséggel Tauroggen35 szellemével ellentétes parancs 

megtagadására is.36 

Mindez érvényben maradt a Weimari köztársaság hadseregében, majd lényegi 

változások nélkül került át az 1935-ben felállított Wehrmacht katonai büntető tör-

vénykönyvének a háborús cselekményekkel kapcsolatos rendelkezései közé.37 Bár 

                                                 
34   A zorndorfi csata a hétéves háború (közelebbről a Szilézia birtokáért folytatott harmadik 

sziléziai háború) egyik döntő jelentőségű összecsapása volt. Az 1758. augusztus 25-én a 

porosz és az orosz erők között lezajlott összecsapás során Friedrich Wilhelm von 

Seydlitz-Kurbach lovassági tábornok többször is megtagadta az uralkodójától, II. 

(Nagy) Frigyes porosz királytól kiadott támadási parancs végrehajtását. Csak akkor tá-

madt, amikor lovasaival a kellő pillanatban tudta oldalba kapni az ellenséget. Később a 

király is elismerte, hogy ez döntötte el a csata kimenetelét. Friedrich Wilhelm von 

Seydlitz-Kurbach lovassági tábornok (a Wehrmacht tábornokának, Walther von 

Seydlitz-Kurbachnak egyik őse) azzal együtt cselekedett így, hogy főparancsnoka, po-

rosz király, a tizenkét órán át tartó harcban vezénylő II. Frigyes – küldöncök útján – 

többször is figyelmeztette őt: ha nem támad, „fejével felel” a csata kimeneteléért. („Sei-

ne Majestät befehlen, der Generalleutnant haftet mit seinem Kopf für den Angriff.“) 
35   1813. december 30-án, Napóleon oroszországi hadjáratának vége felé a harcban kény-

szerűen részt vevő porosz segédcsapatok egyik magasabb egységének parancsnoka, 

(Johann David) Ludwig Yorck von Wartenburg gróf altábornagy, uralkodója akarata el-

lenére, lelkiismereti okokon alapuló saját elhatározásából, fegyverszüneti egyezményt 

kötött a szemben álló orosz alakulat parancsnokával. 
36   A porosz, illetve a porosznak tekintett katonai értékek nyomán szervezett császári né-

met hadsereg ezen sajátosságát ma is kiemelik: l. pl. SÜLEYMAN BUHL, H.-J.: Befe-

hlsverweigerung aus Gewissensgründen, in: Preußen: Teil unser politischen Kultur, Der 

Siebener-Kurier, Sonderdruck Nov. 2007; 4. sk. Vö. még ehhez MEYER, W.: Befehl 

verweigert und Ungnade erlitten?: Zur Geschichte des Hubertusburg-Marwitz in der Li-

teratur, Berlin, 2014, 64. skk. Az egyértelműen a katonai fegyelem körébe tartozó pa-

rancs megtagadására természetesen elvben sem volt lehetőség. Amikor 1918 tavaszán 

egy teljes magasabb egység (közel 5000 katona) tagadta meg az engedelmességet, köze-

lebbről a hadosztály a keleti frontról a nyugati frontra való áthelyezését elrendelő pa-

rancs végrehajtását, ez egyértelműen parancsszegésnek minősült. Következményei is 

ennek megfelelőek voltak. – A háborús fáradtságtól előidézett esethez l. BESSEL, R.: Die 

Heimkehr der Soldaten: Das Bild der Frontsoldaten in der Öffentlichkeit der Weimarer 

Republik, in: Keiner füht sich hier mehr als Mensch: Erlebnis und Wirkung des Ersten 

Weltkriegs (Hrsg.: HIRSCHFELD, G.–KRUMEICH, G.–RENZ, I.), Frankfurt am Main, 

1996, 221–239; 225; l. még ott a 18. sz. jegyzetet (= 237; további irodalmi hivatkozás-

sal). 
37   A Német Birodalom – az 1845. évi porosz és bajor katonai büntető törvénykönyvön 

alapuló – katonai büntető törvénykönyvét (Militär-Strafgesetzbuch für das Deutsche Re-

ich) 1872. június 20-án adták ki, kihirdetésére pedig 1872. június 25-én került sor. (De-

utsches Reichsgesetzblatt Bd. 1872, Nr. 18, 174–204.) Ez szabályozta a speciális kato-

nai büntetőjogi tényállásokat, ezen túlmenően azonban a császári német hadseregben 

szolgáló katonákra az általános büntetőjog rendelkezései maradtak irányadóak. A német 

katonai büntető törvénykönyv újrafogalmazására, majd újbóli kihirdetésére 1926. június 

26-án került sor. Ekkor számos elavult rendelkezést töröltek, sok tényállást pedig a fe-

gyelemsértések közé soroltak. Ez utóbbiak esetében így nem került sor szabályos bünte-

http://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Gerhard+Hirschfeld&search-alias=books-de&field-author=Gerhard+Hirschfeld&sort=relevancerank
http://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Gerd+Krumeich&search-alias=books-de&field-author=Gerd+Krumeich&sort=relevancerank
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a háború idején elkövetett katonai bűncselekmények büntetési tétele később sok 

tekintetben szigorúbbá vált,38 továbbra is fennállt a parancs megtagadásának elvi 

                                                                                                            
tő eljárás lefolytatására. (A fegyelemsértéssé átminősített tényállások elbírálása a szoká-

sos módon parancsnoki hatáskörbe került.) Később ezen a katonai büntető törvény-

könyvön is többször is módosítottak. Mindez azonban nem, vagy csak kevéssé érintette 

az alapelveket: vö. BRÜMMER-PAULY (2006), 82–85. (III. V.: Wehrrecht und allgemei-

nes Strafrecht). 
38   A Wehrmacht hadbíróságainak ítélkezési gyakorlata sokszor markánsan nemzeti szocia-

lista szellemiséget mutat. („Die Wehrmachtjustiz bietet das Bild nahtloser Anpassung 

an die NS-Rechtslehre.“ Így MESSERSCHIDT, M.: Kriegsdienstverweigerer und Deser-

teure des Zweiten Weltkriegs, in: Osnabrücker Jahrbuch Frieden und Wissenschaft 

IV/1997, 167–171, 169.) Ennek ellenére a Wehrmacht hadbíróságai által hozott ítéletek 

összességükben mégsem tekinthetők egyfajta monolitikus blokknak. Számos példával l. 

ehhez MESSERSCHMIDT, M.: Die Wehrmachtjustiz 1939–1945 (hrsg. vom mititär-

geschichtliche Forschungsamt), Paderborn [etc.] 2005. A témához újabban l. még THO-

MAS, J.: Nur das ist für die Truppe Recht, was ihr nützt...: Die Wehrmachtjustiz im Zwe-

iten Weltkrieg, in: HAASE–PAUL (1995), 37–50. és BADE, C.: Die Wehrmachtjustiz im 

Zweiten Weltkrieg: Forschungsüberblick und perspektiven. Eine Einführung, in: BADE–

SKOWRONSKI–VIEBIG (2015), 7–22. és EISMANN, G.: Das Vorgehen der Wehrmachtjus-

tiz gegen die Befölkerung in Frankreich 1940 bis 1944. Die Eskalation einer scheinbar 

legalen Strafjustiz, in: BADE–SKOWRONSKI–VIEBIG, 109–132. 

    – A II. világháború alatti német katonai büntetőjog alapját az 1940 októberében megje-

lent Katonai Büntető Törvénykönyv, valamint az 1938 augusztusában született Rendkí-

vüli Hadi Büntetőjogi Rendelet és a Hadi Büntetőjogi Rendelet képezte: vö. BRÜMMER-

PAULY (2006), 89. skk. és küln. 97–105. A közelgő háború követelményeit szem előtt 

tartva bocsátották ki a Rendkívüli Hadi Büntetőjogi Rendeletet (1938. augusztus 17-én), 

amely – hivatalos közzétételét követően (vö. RGBI I 1939, 1455.) – a mozgósítással lé-

pett életbe. A Rendkívüli Hadi Büntetőjogi Rendelet (Verordnung über das Son-

derstrafrecht im Kriege und bei besonderem Einsatz; röviden Kriegssonderstrafrechts-

verordnung = KSSVO) rendelkezése szerint a haderő bomlasztásáért alapvetően halál-

büntetés járt (§ 5. 1–2 sq: Zersetzung der Wehrkraft). A szökés, az engedély nélküli el-

távozás vagy a haderőn belüli fegyelem aláaknázását célzó tevékenység esetei mellett 

ide tartozott a nyilvános felszólítás vagy ösztönzés a Wehrmachtban teljesítendő szolgá-

lat megtagadására, de ide sorolták a hadkötelesek felszólítását az engedetlenségre, el-

lenszegülésre vagy a szolgálati elöljárókkal szembeni tettlegességre is (KSSO § 5 3.: 

„wer es unternimmt, einen Soldaten oder Wehrpflichtigen des Beurlaubtenstandes zum 

Ungehorsam oder zur Widersetzung oder zur Tätlichkeit gegen einen Vorgesetzten oder 

zur Fahnenflucht oder unerlaubten Entfernung zu verleiten oder sonst die Manneszucht 

in der deutschen oder einer verbündeten Wehrmacht zu untergraben“.). Ugyancsak ide 

sorolták az öncsonkítást, ha azt abból a célból követték el, hogy az önmagát megcsonkí-

tó személy kivonja magát a katonai szolgálat alól (KSSO § 5.3.). Csak kevéssé súlyos 

esetekben lehetett fegyház- vagy börtönbüntetést kiszabni. A haderő bomlasztásának 

minősült a homoszexualitás is. A háború utolsó éveiben ezt mindinkább halállal büntet-

ték: vö. Der Spiegel 1977/19, 68–71. = http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

40915715.html. (A fentiek egészéhez, egy adott régiót tekintve, számos egyéni életút 

példájával, l. KAMMLER [19973], 87–134.) A Rendkívüli Hadi Büntetőjogi Rendelettel 

egyazon napon, vagyis ugyancsak 1938. augusztus 17-én született meg a Hadi Büntető-
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lehetősége; alapvetően persze csak a tiszti kar tagjai számára. Mindezzel együtt a 

hadban álló nemzetiszocialista német véderőben az engedelmesség, illetve a pa-

rancs megtagadásának csak kevés példájával találkozhatunk.39 

Ennek oka részben a hagyományos német nevelés által kialakított, tradicionáli-

san német „erényekben” rejlett.40 Ezeknek többnyire még ma is elmellőzhetetlen 

                                                                                                            
jogi Rendelet (Verordnung über das militärische Strafverfahren im Kriege und bei be-

sonderem Einsatz; röviden Kriegsstrafverfahrensordnung). Az 5. paragrafus első be-

kezdésének értelmében a Wehrmachton belüli legfőbb bíró tisztét a „Vezér és Birodalmi 

kancellár” tölti be. A 78. és a 80. paragrafusok rendelkezése szerint a hadbíróság által a 

tisztekre kimondott halálos ítéletek megerősítésének vagy érvénytelenítésének a jogát a 

Führer abban az esetben gyakorolja, ha általánosságban (ti. az alkalmazott jogelv egé-

szét tekintve) vagy egyedi esetben (tehát az adott személy vonatkozásában) az ítéletben 

megfogalmazottak helyességével kapcsolatos fenntartását kifejezi. (In: Österreichische 

Nationalbibliothek/ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte Online; http://alex. 

onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1939&page=1688&size=45). Az 1872-ben 

született, majd kisebb módosításokkal 1926 óta még mindig hatályos német Katonai 

Büntető Törvénykönyvet is újrafogalmazták; 1940. október 10-én. Ez a Birodalmi Hiva-

talos Közlönyben (Reichsgesetzblatt) való közzétételét követően, 1940. október 16-án 

lépett hatályba. A háborúra való tekintettel itt is szigorúbbá váltak a törvénykönyv 

egyes büntető rendelkezései. A hat hetet meghaladó időtartamú fogdát például az 54. 

paragrafus második szakaszának újrafogalmazott változatában már börtönbüntetésként 

szabták ki. (A teljes szöveg online formában történő közlése az alábbi helyen olvasható: 

Österreichische Nationalbibliothek/ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte On-

line; http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex? aid=dra&datum=1940& page=1388& si-

ze=45.) 
39   Itt jegyezném meg, hogy az utolsó háborús hónapoktól eltekintve a két legsúlyosabb 

katonai bűncselekmény, a szökés és parancsmegtagadás esetei a Wehrmacht alakulatain 

belül csak viszonylag ritkán fordultak elő. Újabban így HARTMANN, Chr.: Wehrmacht 

im Ostkrieg: Front und militärisches Hinterland 1941/42 (Quellen und Darstellungen 

zur Zeitgeschichte, Hrsg. vom Institut für Zeitgeschichte, Bd. 75), München, 2009, 50; a 

továbbiakban HARTMANN (2009). 
40   Egy, a hagyományos elvárások szerint élő német ma is az alábbi, ún. másodlagos eré-

nyekkel rendelkezik: tiszta, rendes és pontos, takarékos és szorgalmas, munkavégzésé-

ben precíz és kitartó. Mindezek mellett még a felsőbbséggel szemben mindenkor enge-

delmes, de adott szavát tekintve is megbízható. A már Mozart idejében is közismert 

„Übʼ immer treuʼ und Redlichkeit“ [cselekedj mindenkor híven és becsülettel], vagy az 

„immer fleißig und strebsam arbeiten“ [mindig szorgalmasan és törekvően munkálkod-

ni] erkölcsi követelménye a mai Németországban is élő fogalom, és nem a történelem 

lomtárába tartozó protestáns vagy porosz „erény”. 

    – Mindezen másodlagos erények összességének, közelebbről a sajátosan németnek, 

illetve porosznak tartott erkölcsi tulajdonságok manifesztációjához a Weimari állam, 

majd a Harmadik Birodalom időszakában az állam szolgálatában végzett tevékenység 

terén l. pl. MOMMSEN, H.: Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg und die preußische 

Tradition, VfZ 32,2 (1984), 213–239; küln. 227. 

http://alex/
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex
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részét képezi a kötelességérzet (Pflichtgefühl) és az engedelmesség (Gehorsam).41 

Mindezt tudatosan erősítette a Harmadik Birodalom oktatási rendszere, majd mind-

inkább visszaélt ezekkel a sajátosan németté formált és mindenekelőtt németnek 

mondott fogalmi értékekkel (deutsche Wertbegriffe) a hitleri Németország a felnőtt 

lakosságot munkára és hadra fogó kormányzata. 

Az 1935-ben – újra – felállított német Véderő fiatal tisztjeit már ebben a szel-

lemben nevelték.42 A kötelességérzet, a kötelességteljesítés43 és az engedelmesség, 

másként: a parancs és az engedelmesség egyfajta erkölcsi maxima szintjére emelt 

követelménye azonban a Második Birodalom eszmeiségében felnőtt, mesterségük-

ben megöregedett idős katonák cselekedeteinek is egyik meghatározó indítéka 

volt.44 

„A katona becsülete […] a feltétel nélküli kötelességteljesítésen alapul. Meg-

fontolások és az előnyöket meg a hátrányokat vizsgáló kérdések számára, ahogy a 

fenntartások, a félig való teljesítés vagy a mentségek számára itt nincs hely”– így 

olvashatjuk egy 1929 és 1945 között számos kiadásban megjelent kiképzési kézi-

                                                 
41   Ehre (becsület), Pflicht (kötelesség), Treue (hűség) és Gehorsam (engedelmesség). 

Ezek voltak a vilmosi kor Németországának a katonákkal, de különösen a tisztekkel 

szemben támasztott legfőbb erkölcsi követelményei. A császári német hadsereg katoná-

inak emellett a monarchia, a haza és a hadsereg szeretetében, valamint a keresztény 

eszmeiségben manifesztálódó „nemes érzülettel” is kellett bírnia: vö. ehhez Erlass Wil-

helm II 29. 3. 1890 [II. Vilmos császár 1890. március 3-án kelt leirata], in: MES-

SERSCHMIDT, M.: Militärgeschichtliche Aspekte der Entwicklung des deutschen Natio-

nalstaates, Düsseldorf, 1988, 96. A vilmosi kor fentebb felsorolt erkölcsi értékei, illetve 

katonai erényei közül a kötelességérzet és az engedelmesség sok vonatkozásban ma is 

élő, a polgári életben is használatos fogalmak. Igaz, a hivatalos Németország ha lehet, 

kerüli ezen fogalmak markánsan a németségre vonatkoztatott használatát. 

    – Az engedelmesség, közelebbről a Harmadik Birodalom hadseregében is megkövetelt 

katonai engedelmesség kapcsán természetesen a kiadott parancs végrehajtására ösztön-

ző engedelmesség katonai mechanizmusáról sem szabad megfeledkeznünk. (Vö. 

WOLGAST [1982], 22: „das militärische automatismus von Befehl und Gehorsam“.) Így 

volt ez más akkori államok, kiváltképp Franciaország és részben Ausztria, valamint a 

Csehszlovák Köztársaság hadseregében is. Mindhárom állam hadereje sokban a német 

mintákat követte, olykor akaratlanul is. 
42   Vö. ehhez RICHHARDT, D.: Auswahl und Ausbildung junger Offiziere 1930–1945. Zur 

sozialen Genese des deutschen Offizierkorps. Inaug.–Diss. (zur Erlangung des Grades 

eines Doktors der Philosophie des Fachbereichs Geschichte und Kulturwissenschaften 

der Philipps–Universität Marburg), Marburg, 2002, küln. 178–183. (Die Auswirkungen 

der NS-Erziehung im Heeresoffizierkorps; 8.7.5) és passim (=http://archiv.ub.uni-

marburg.de/diss/z2005/0100/pdf/ddr.pdf); a továbbiakban RICHARDT (2002), valamint 

WEINBERG, L. G.: Rollen- und Selbstverständnis des Offizierkorps der Wehrmacht im 

NS-Staat, in: MÜLLER–VOLKMANN (1999), 66–74. 
43   A kötelességteljesítés (Pflichterfüllung) volt a talán jellegzetesebb porosz erény. Érvé-

nyesüléséhez a Wehrmachton belül l. RICHARDT (2002), 169. 
44  A fentebb, a 42. sz. jegyzetben mondottakon túl l. még ehhez RICHARDT (2002), küln. 

13; 82. sk; 108. és passim. 



                A kiadott parancsokkal szembeni tiltakozás és a parancsmegtagadás esetei…                 83 

 

 

 

könyvben.45 Szerzője, aki katonatiszt volt és jogász,46 nyilvánvalóan a porosz kato-

nai hagyományokra támaszkodott megállapításának megfogalmazásakor. Hasonló-

képpen fogalmazott a császári hadsereg tábornoka, majd a Reichswehr főparancs-

noka, Hans von Seeckt is. A Reichswehr főparancsnokaként von Seeckt a katonai 

becsület fogalmát „nem a jobban tudásban, vagy a jobbat akarásban, hanem az en-

gedelmességben” vélte megtalálni.47 (Ezzel markánsan eltávolodott a porosz kato-

nai hagyományok azon vonulatától, amely bizonyos döntési szabadságot biztosított 

a harctéren küzdő tiszt számára feljebbvalója szakszerűtlen vagy az adott körülmé-

nyek között végrehajthatatlan parancsával szemben.) Szigorúan véve ez az enge-

delmesség-fogalom már a feltétlen engedelmesség fogalomkörébe tartozott.48 

A parancs végrehajtásához nélkülözhetetlen engedelmesség – közelebbről a fel-

tétlen engedelmesség – követelménye és képessége részben a német történelem 

korábbi, háborúk sorával terhelt évszázadaiban rejlett. A már harcoló Wehrmacht-

ban ezt a gyilkos és egyidejűleg öngyilkos engedelmességet emelték igen magas 

szintre; az elöljáróinak életre-halálra kiszolgáltatott állomány kemény, olykor bru-

tális vezetésével, a korábbi német katonai tradíciók nyomán.49 Ez utóbbiak láncola-

tának végén Hitler 1943 februárjában kiadott parancsa áll, amely felhatalmazta a 

szolgálati elöljárókat arra, hogy „szükség esetén fegyveres erővel kényszerítsék ki 

                                                 
45   „Die Ehre des Soldaten […] liegt in der bedingungslosen Pflichterfüllung. Für Überleg-

ungen, Fragen über Vor- und Nachteil, Vorbehalte, Halbheiten oder Entschuldigungen 

ist hier kein Raum.“ In: REIBERT, W.: Der Dienstunterricht im Heere, 12. Aufl., Berlin, 

1940 (19291), 33., idézi KILIAN, J.: Wehrmacht und Besatzungsherrschaft im russischen 

Nordwesten 1941‒1944. Praxis und Alltag im Militärverwaltungsgebiet der Heeres-

gruppe Nord (Krieg in der Geschichte Bd. 75), Paderborn–München–Wien–Zürich, 

2012, 58. 163. sz. jegyzet; a továbbiakban KILIAN (2012). 
46   Wilhelm Reibert (1900–1966). L. ehhez DIENST-UNTERRICHT: Reibert redivivus. Der 

Spiegel 5 (1960), 35–36. =  

http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/43063123. 
47   „Die Ehre des Soldaten […] (liege) nicht in Besserwissen und Besserwollen, sondern im 

Gehorsam.“ H. v. Seeckt 1923 áprilisában papírra vetett szavait idézi KILIAN (2012), 57. 
48   Mindezt azután a császári hadsereg egy másik volt tábornoka, a Weimari Köztársaság 

kormányában 1928 és 1932 között a honvédelemért felelős miniszter posztját betöltő 

Wilhelm Groener is meglehetős nyíltsággal kimondott követelményként fogalmazta 

meg. Groener 1930. januar 22-én tett kijelentése szerint „Egy véderő tagjai számára 

akár magas, akár alacsony rendfokozatban vannak, csak egyfajta engedelmesség létezik, 

a feltétlen engedelmesség.” („Für die Angehörigen einer Wehrmacht, ob hoch oder 

niedrig, gibt es nur einen Gehorsam, den bedingungslosen.“) In: TESKE, H.: Die silber-

nen Spiegel. Generalstabsdienst unter der Lupe, Heidelberg, 1952, 28; idézi KILIAN 

(2012), 57. 
49   Így HARTMANN (2009), 50. – A Wehrmacht tiszti állományától is mindinkább megkö-

vetelt feltétlen engedelmesség (bedingungsloser Gehorsam) kérdéséhez l. még KILIAN 

(2012), 55–60. (Der Grundsatz des unbedingten Gehorsams in Reichswehr und Wehr-

macht; II. 3.) 
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a fegyelem és a rend fenntartását”.50 Az 1943. február 24-én kelt, hetes számú Füh-

rerbefehl egyenesen az elöljárók kötelességévé teszi, hogy a helyszínen lőjék 

agyon azt, aki a parancsnak nem engedelmeskedik. Ilyen esetekben ugyanis, ahogy 

ugyancsak ebben az iratban olvashatjuk, nem lehet a későbbi törvényes büntetésre 

várni.51 

Hasonló szellemiséget mutat, így hasonlóképpen a parancs megtagadásának el-

lenében hatott az 1938. augusztus 17-én kiadott, majd a mozgósítással életbe lépett 

Rendkívüli Hadi Büntetőjogi Rendelet negyedik, 1943. március 31-én kelt kiegészí-

tése is. Ez életfogytig tartó fegyházzal fenyegette azokat, akik a fegyelem és a ka-

tonai bátorság követelménye ellen cselekedtek és tettek. Ebben az esetben, továbbá 

akkor, „ha a szokásos büntetési keret az egészséges népi érzület alapján nem elég-

séges a vezeklésre” – szó szerint így áll ez a Rendkívüli Hadi Büntetőjogot Kiegé-

szítő Negyedik Rendeletben –, a halálbüntetés is lehetséges volt.52 

A hadi helyzet rosszra, majd mindinkább kilátástalanra fordulásával azután egy 

további szempont is felmerült. A Szövetségesek feltétel nélküli megadást követel-

tek, ami elfogadhatatlan volt a németek túlnyomó többsége számára.53 Most már a 

                                                 
50   Führerbefehl No. 7, 24. Februar 1943: „[...] die Aufrechterhaltung von Disziplin und 

Ordnung nötigenfalls mit Waffengewalt zu erzwingen.“ L. ehhez HARTMANN (2009), 

50; további irodalmi hivatkozásokkal. 
51   Az 1943. február 24-én kelt, hetes számú Führerbefehl fentebb ismertetett részében szó 

szerint ez áll: „Megkövetelem [...], hogy minden elöljáró – tiszt, altiszt vagy különleges 

helyzetekben minden elszánt és bátor katona – szükség esetén fegyveres erővel kény-

szerítse ki parancsai végrehajtását, valamint a fegyelem és a rend fenntartását, a pa-

rancsnak nem engedelmeskedőket pedig a helyszínen lője agyon. Ez nem csak joguk, de 

kötelességük is. Amennyiben az elöljáró ezt nem teszi meg, azonos helyzetnek teszi ki 

magát. Helytelen ugyanis itt a későbbi törvényes büntetésre várni” (Ich verlange [...] 

deshalb, daß jeder Vorgesetzte – Offizier wie Unteroffizier oder in besonderen Lagen 

jeder beherzte Mann – die Durchführung seiner Befehle und die Aufrechterhaltung von 

Disziplin und Ordnung nötigenfalls mit Waffengewalt zu erzwingen und Ungehorsame 

auf der Stelle zu erschießen hat. Das ist nicht nur sein Recht, sondern sein[e] Pflicht. 

Tut das Vorgesetzte das nicht, setzt er sich derselbe Lage aus. Es ist Falls, auf eine spä-

tere gerichtliche Bestrafung zu warten.). A teljes szöveget idézi ABSOLON, R.: Die 

Wehrmacht im Dritten Reich; Bd. VI: 19. Dezember 1941 bis 9 Mai 1945 (Bundesar-

chiv <Koblenz>; Schriften des Bundesarchivs; 16.), Koblenz, 1995, 703 sk. 
52   „[…] wenn der regelmäßige Strafnahmen nach gesundem Volksempfinden zur Sühne 

nicht ausreicht.” In: Vierte Verordnung zur Ergänzung der Kriegssonderstrafrechtsver-

ordnung vom 31. März 1943; Artikel I; § 5 a /2/. A rendelet közzétéve 1943. április 21-

én, a Reichsgesetzblatt [RGBI = Birodalmi Hivatalos Közlöny] 43. számában: Teil I. S. 

261. Az itt közölt szövegrészlet, ill. a rendelet teljes szövegének online változata az 

alábbi helyen olvasható: Österreichische Nationalbibliothek/ALEX Historische Rechts- 

und Gesetzestexte Online; http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum= 

1943&page=281&size=45. Részletesebben l. ehhez SEIDLER, F. W.: A Wehrmacht igaz-

ságszolgáltatása, in: POEPPEL–Prinz v. PREUSSEN–v. HASE (2001), 321.  
53   A Szövetségesek a feltétlen megadást követelő deklarációja nemcsak elfogadhatatlan 

volt a németek többsége számára, de 1943 januárja után, mindinkább növekvő mérték-

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=%201943&page=281&size=45
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=%201943&page=281&size=45
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helytállás kényszere is a parancsok teljesítésére ösztönözte a mindinkább csak ön-

nön túlélésükért küzdő kisebb vagy nagyobb harci közösségeket.54 

                                                                                                            
ben, a nemzetiszocialista állam és a német nép azonosításához is vezetett. Így WOLGAST 

(1982), 17. 
54   Ahogy a hadi helyzet mindinkább kilátástalanná vált, úgy – egy sajátos nézőpontból 

tekintve – a Wehrmacht egységek szakaszaiban, vagy a harcok végére sokszor szakasz 

méretűre zsugorodott századaiban szolgáló katonák nem a személytelen államhoz, de 

nem is a „Hazához”, hanem mindinkább már csak egymáshoz tartoztak (összességében 

nézve l. ehhez KÜHNE, TH.: Gruppenkohäsion und Kameradschaftsmythos in der 

Wehrmacht, in: MÜLLER–VOLKMANN [1999], 534–549.) Ebben a megítélésben a szö-

kevény nem katonai bűntettet követett el, hanem a harci közösség ellen vétett: magára 

hagyta, s így elárulta bajtársait. Sok tekintetben ez a szemléletmód indokolja, hogy a 

Wehrmacht hadbíróságai – a Szövetségesek jóváhagyásával – a háború befejezését kö-

vető napokban is hoztak még a dezertőrökkel szemben halálos ítéleteket: vö. 

GRUCHMANN, VfZ 26,3 (1978), 476. skk.; KAMMLER (19973), 9; 21. és küln. 69. skk. (az 

1945. május 10-én szökés miatt kivégzett 20 éves haditengerészeti rádiós, a kasseli Alf-

red Gail és két társának esete); továbbá, két további eset részletes vizsgálatával, MAD-

SEN, Chr.: Victims of Circumstance: The Execution of German Deserters by surren-

dered German Troops under Canadian Control in Amsterdam, May 1945, Canadian Mi-

litary History 2,1 (1993), 93–113; küln. 99–103. (Trial). Ez utóbbihoz, rövid összegzés-

ben, l. még Zweiter Weltkrieg/Kriegsgerichte/Menschlich bedrückend. Der Spiegel 

1966/38, 58–61; = http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/46414282; vö. 

MADSEN: i. m. 108. 

     – Az önmagában véve is tragikus történetet néhány további elem még tragikusabbá te-

szi. A hadifogoly német katonákból álló kivégzőosztag a kanadai hadseregtől kölcsön-

zött német fegyverekkel hajtotta végre a már hadifogolynak minősülő két német tenger-

ész katonán a halálos ítéletet, amelyet az ugyancsak hadifogolynak minősülő német tisz-

tekből álló hadbíróságtól mondott ki rájuk. Minderre 1945. május 13-án került sor 

Amszterdamban, öt nappal a háború vége után. A kivégzés összes formai kellékéről a 

kanadai hadsereg gondoskodott. Ők jelölték ki annak helyszínét is, majd a kanadai had-

sereg egy tisztje is jelen volt kivégzésen. A két német dezertőrrel (Bruno Dorfer híradós 

őrvezetővel és Rainer Beck gépész altiszttel) szemben lefolytatott hadbírósági eljárást – 

az abban részt vevő német bírák egyikének kijelentése szerint – a kanadai hadsereg 

egyik tábornoka indítványozta. Célja ezzel német tisztek tekintélyének biztosítása volt. 

A kapitulációt követő időszakban ugyanis ez még nélkülözhetetlen volt a német hadi-

foglyok közötti rend és fegyelem fenntartásához. A Szövetségesek ezért csak korlátoz-

ták, de nem szüntették meg a német hadbíróságok ítélkezési jogkörét. Így MADSEN, 

Chr.: Victims of Circumstance: The Execution of German Deserters by surrendered 

German Troops under Canadian Control in Amsterdam, May 1945, Canadian Military 

History 2,1 (1993), 93–113, 103; vö. még 106. és 108. (A német tisztek az eljárásban 

való részvételének valószínűsíthető okaihoz l. Madsen alábbi megállapítását a 104. ol-

dalon: “The German military, encouraged by Canadian apathy, seized a chance to exer-

cise its rapidly declining authority.”) Az eljárás jogszerűségét igazából az sem kérdője-

lezhette meg, hogy a német hadbírák, ahogy a német katonai elítéltek is, szigorúan néz-

ve még nem voltak hadifoglyok, hiszen ideiglenes gyűjtőhelyükön csak internált-

státusszal rendelkeztek. 
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Miután megkezdődött a II. világháború, hamarosan német részről is számos 

olyan atrocitásra került sor, amelyek meghaladták a Wehrmacht felső vezetésében 

szolgáló idősebb tisztek egy jelentős részének a hadviselés megengedhető vagy 

még megengedhető módozatairól vallott felfogását.55 Ellenérzésüknek, majd tilta-

kozásuknak már korán hangot adtak.56 Az engedelmességre való neveltetésükből 

adódóan azonban a tiltakozástól a parancsmegtagadásig hosszú és csak kevesek 

számára járható út vezetett.57 

 

2. A kiadott parancsok végrehajtása elleni tiltakozás példái 

A német hadvezetésen belül sokáig meghatározó szerepet játszó konzervatív és 

keresztény elit elborzadt azoktól a tettektől, amelyeket az SS és a rendőri erők ott 

bevetett egységei követtek el a polgári lakosság ellen Lengyelországban.58 Még 

akkor is, ha mindezt egyesek egyfajta válasznak szánták a háború kezdetén a Len-

gyelországban élő német kisebbség ellen elkövetett tömegmészárlásokra és terror-

akciókra.59 

                                                 
55   Ennek a felfogásnak a gyökereit, vagyis a Wehrmacht felső vezetésében szolgáló tábor-

nokok egy jelentős részének származását és neveltetését, valamint a nácik hatalomra ke-

rülését megelőző katonai pályafutását is vizsgálat alá veszi J. Hürter monografikus fel-

dolgozása: Hitlers Heerführer – Die deutschen Oberbefehlshaber im Krieg gegen die 

Sowjetunion 1941/42 (= Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte. Herausgegeben 

von Institut für Zeitgeschichte; Bd. 66), München, 20072 (2006); 21–69 (I. Voraus-

setzungen: Milieu, Laufbahn, Mentalität). 
56   Az idő múlásával mind kevesebben, hiszen – mint azt a korábbi kutatás is joggal hang-

súlyozta – az 1944-es év német Védereje nem volt azonos az 1938. évi Wehrmachttal, 

amiként már az is jelenős különbségeket mutatott az 1933 előtti Reichswehr főtiszti és 

tiszti karával való összehasonlításban. Részletesebben l. ehhez WOLGAST (1982), 12.  
57   A cselekvés hiányával párosuló erkölcsi ellenérzés jó példája Brauchitschnak, a hadse-

reg főparancsnokának (Oberbefehlshaber des Heeres) alábbi, az utolsó békeévben 

(1938-ban) tett kijelentése: „Ich tue nichst, aber ich werde mich auch nicht dagegen 

wehren, wenn es ein anderer tut.“ [Én nem teszek semmit. Azonban nem fogom meg-

akadályozni, ha valaki más megteszi azt]. Idézi WOLGAST (1982), 12. 
58   A Lengyelországban harcoló SS alakulatok és az ott bevetett rendőri erők esetenkénti 

tömegmészárlásaihoz, és ugyancsak zömmel a lengyelországi zsidó etnikumhoz tartozó 

lakossággal szembeni erőszakos fellépéséhez l.  FRIEDRICH, K.-P. (Hrsg.): Die Verfol-

gung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische De-

utschland 1933–1945, Bd. 4, Polen September 1939–Juli 1941, München, 2011; vö. 

még STEIN (1966), 27. skk. Ma úgy tűnik, hogy a Heer [a szárazföldi haderő] felső ve-

zetését ellátó idősebb tisztek nem, vagy csak kevéssé tudtak arról, hogy a harcok során a 

Wehrmacht követte el a lengyel polgári lakosság elleni háborús bűntettek felét. Részle-

tesebben l. ehhez a 34. sz. jegyzetet. Így POHL (20092), 51–55 (Teil I. Kap. 5: Polen 

1939: Der erste Vernichtungskrieg?); 51. és 52. A konkrét esetek felsorolását l. POHL 

(20092), 52–55. 

59   Az akkor már Bydgoszcs-nak nevezett Bromberg városában, amely az első világháborút 

lezáró békekötés rendelkezése nyomán Lengyelországhoz került, a lengyelek kegyet-

lenkedésének 358 német, köztük 39 asszony és 55 idős ember esett áldozatául. A város 
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A Lengyelország elleni hadjáratban bevetett német erők főparancsnoka, Johan-

nes Blaskowitz vezérezredes60 hadbíróság elé állíttatott néhány, a már csak öncélú 

kegyetlenségnek nevezhető túlkapásokban vétkes SS-katonát, és egyúttal panasszal 

fordult szolgálati elöljárójához, Walter von Brauchitsch tábornagyhoz, a szárazföl-

di haderő (Heer) főparancsnokához.61 Panasziratában Blaskowitz beszámol elöljá-

rójának „az SS állati és beteges ösztöneiről”, valamit arról a félelméről, hogy 

mindez a Lengyelország ellen felvonultatott német haderő „mértéktelen eldurvulá-

sához és lezülléséhez” vezet, amennyiben nem helyezik a hadsereg ellenőrzése alá 

az SS önálló alakulatokként (Einsatzgruppen) tevékenykedő egységeit. 

A szolgálati elöljáró nem kívánta kivizsgálni alárendeltje panaszait, sőt ekként 

intette meg: „Azt a kritikát, amely alkalmas arra, hogy veszélyeztesse a csapat egy-

ségét és ütőerejét, be kell tiltani.”62 

                                                                                                            
környékén elhelyezkedő falvakban megölt németek számát nem sikerült pontosan meg-

állapítani. Ez volt az ún. Bormbergi Véres vasárnap (Bromberger Blutsonntag), 1939. 

szeptember 3–4-én. 
60   A Wehrmacht Lengyelország elleni támadása 1939. szeptember 1-jén kezdődött, és 

ugyanazon év október 6-ig tartott. Johannes Blaskowitz vezérezredes 1939. október 26-

án foglalta el a megszállt lengyel területeken állomásozó német erők főparancsnoki 

posztját. 
61   Oberbefehlshaber des Heeres. – Blaskowitz nemcsak az SS és a rendőri egységek a 

lengyel polgári lakossággal szembeni fellépését illette szigorú kritikával: vö. STEIN 

(1966), 31. Blaskowitz később a német hadseregtől szovjet területen, az 1941–1942-es 

év során elkövetett „túlkapások” miatt is szót emelt: l. HÜRTER (20072), 180. és 186. 
62   Magyar nyelven a fentiek egészéhez l. KNOPP, G.: A Wehrmacht: számvetés, Budapest, 

2010 (német eredeti: 2007), 53–55; vö. BARTOV (1992), 66. sk. – A lengyelországi had-

járat során nemcsak az SS-alakulatok és az ott bevetett rendőri erők, de a Wehrmacht 

kötelékébe tartozó egységek is számos olyan cselekményt követtek el, amely az akkor 

hatályos német katonai törvények szerint is háborús bűntettnek minősült. Egészében vé-

ve a Wehrmacht több atrocitást követett el, és több háborús bűntettért volt felelős. A 

Lengyelország elleni támadás idején kivégzett vagy az ún. vad lövöldözések során 

megölt civilek (kb. 16 300 fő) nagyobb része, hozzávetőlegesen 60%-a kifejezetten a 

Wehrmacht számlájára írható: vö. BARTOV (1999); 146. sk. Újabb becslések szerint az 

ötvenöt napon át tartó katonai igazgatás során, vagyis az 1939. szeptember 1-jétől októ-

ber 25-ig terjedő időszakban (a harci cselekmények és a bombázások áldozatain kívül) 

hozzávetőlegesen 20 000 személyt öltek meg Lengyelországban az SS-alakulatok és a 

rendőri erők, valamint a Wehrmacht egységei. Így POHL (20092), 51–55 (Teil I. Kap. 5: 

Polen 1939: Der erste Vernichtungskrieg?); 51. és 52. A konkrét esetek felsorolását l. 

POHL (20092), 52–55. 

    – Egyebekben a protestáns és porosz szellemben nevelkedett Johannes Albrecht Blas-

kowitz vezérezredes (egy kelet-poroszországi protestáns lelkész fia) 1939 októbere és 

1940 februárja között számos beadványban próbálta felhívni a felettes katonai hatósá-

gok figyelmét a lengyelországi civil lakossággal (köztük a zsidókkal) való megengedhe-

tetlen és tarthatatlan bánásmódra. Hasztalanul. Végül mind terhesebbé váló kritikus 

hangvételéért menesztették posztjáról. Leváltása előtt egy héttel, 1941. február 6-án író-

dott emlékeztetőjében, egyfajta számvetésként, Blaskowitz már ezt írja: „Csapataink vi-

szonyulása az SS-hez és a rendőri erőkhöz az undor és a gyűlölet között ingadozik. 
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Magatartása érthető, hiszen Walter von Brauchitsch tábornagy már 1938-ban is 

a Führer legelkötelezettebb támogatói közé tartozott. Akkor ezt írta: „Nem enged-

hető meg, hogy a nemzeti szocialista világnézet tisztaságában és hitelességében 

bárki is felülmúlja a tisztikart. [...] Magától értetődő, hogy egy tiszt minden hely-

zetben a Harmadik Birodalom szemléletének megfelelően jár el.”63 

A Führer válasza sem késett soká. 1939. október 17-i hatállyal Hitler kivette az 

SS és a rendőrség egységeit a Lengyelországban állomásozó német haderő főpa-

rancsnokának hatásköre alól, mert – megítélése szerint – a Wehrmacht „kevés 

megértést mutatott az [ott eszközölt] intézkedésekkel szemben”.64 

Hitler e rendelkezésével vette kezdetét a Wehrmacht igazságszolgáltatásának a 

jogszolgáltatói hatalomtól való megfosztása.65 

Nehezítette a tiltakozók helyzetét az is, hogy a katonai büntető törvénykönyv 

egyik nagyon fontos passzusa, a 47. paragrafus 1872 óta változatlanul maradt. En-

nek (a kor követelményeinek már nem megfelelő, nem egyértelműen világos) meg-

fogalmazása szerint a törvénybe ütköző parancs végrehajtásával járó felelősséget 

egyedül a felettes viselte. A parancsot végrehajtó beosztottakat csak akkor ítélték el 

                                                                                                            
Minden katonát undorral töltenek el és taszítanak azok a bűncselekmények, amelyeket 

Lengyelországban a Birodalom polgárai és államhatalmának képviselői követnek el.” 

(„Die Einstellung der Truppe zu SS und Polizei schwankt zwischen Abscheu und Haß. 

Jeder Soldat fühlt sich angewidert und abgestoßen durch diese Verbrechen, die in Polen 

von Angehörigen des Reiches und Vertretern der Staatsgewalt begangen werden.“). In: 

MÜLLER, K.-J.: Zu Vorgeschichte und Inhalt der Rede Himmlers vor der Höheren Ge-

neralität am 13. März 1940 in Koblenz, VfZ 18,1 (1970), 95–120; 106. és AUGSTEIN, R.: 

Anschlag auf die Ehre des deutschen Soldatenn? Rudolf Augstein zu den Kriegsverb-

rechen der Wehrmacht im Osten, Der Spiegel, 1997/11, 92–99, 94. = 

http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/8674600. – A Szövetségesekkel a 

háború vége felé a megszállt Hollandia lakosságának élelmiszerellátásáról sikeres 

egyeztető tárgyalásokat folytató Johannes Albrecht Blaskowitz vezérezredes részlete-

sebb életrajzához l. STAHL: Generaloberst Johannes Blaskowitz, in: UEBERSCHÄR 

(20153), 20–27. 
63   „In der Reinheit und Echtheit nationalsozialistischer Weltanschauung darf sich das 

Offizierskorps von niemanden übertreffen lassen […] Es ist selbstverständlich, dass der 

Offizier in jeder Lage den Anschauungen des Dritten Reiches gemäß handelt.“ Közli 

KLEE, E.: Das Personenlexikon zum Dritten Reich: wer war was vor und nach 1945, 

Frankfurt am Main, 20072 (2003), 71. – A régi eredetű sziléziai nemesi családból szár-

mazó, számos katonatiszti felmenővel bíró von Brauchitsch részletesebb életrajzához l. 

MITCHAM, S. W. Jr.– MUELLER, G.: Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch, in: 

UEBERSCHÄR (20153), 45–52. Von Brauchitsch a náci párt ideológiai célkitűzéseit tá-

mogató magatartásához l. még MITCHAM–MUELLER: Hitlerʼs Commanders: Officers of 

the Wehrmacht, the Luftwaffe, the Kriegsmarine, and the Waffen-SS, New York, 20002 

(1992), küln. 41. sk.; a továbbiakban MITCHAM–MUELLER (20002). 
64   Részletesebben l. ehhez GRAML, VfZ 45,3 (1997), 373–375. 
65   Így SEIDLER, F. W.: A Wehrmacht igazságszolgáltatása, in: POEPPEL–Prinz v. 

PREUSSEN–v. HASE (1993), 309–347; 338. skk. (több példa értelmezésével, ill. felsoro-

lásával). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Drittes_Reich
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társtettesként, ha ismert volt előttük, hogy a parancs végrehajtása bűncselekményt 

valósít meg.66 Az alárendeltek – főként a rendfokozat nélküli vagy alacsony rend-

fokozatú, szerény, illetve szerényebb iskolai végzettséggel bíró katonák – ténylege-

sen azonban még ekkor sem voltak abban a helyzetben, hogy megkérdőjelezzenek 

vagy megtagadjanak egy kiadott parancsot.67 Ez ismét csak a tisztek és a főtisztek 

kiváltsága volt. 

 A háború par excellence kegyetlen dolog. Különösen kegyetlennek mutatkozott 

a német hadsereg Keleten vívott „világnézeti és megsemmisítő háborúja”,68 ahol 

mindkét részről rémtettek sorát követték el. A szovjet fogságba esett német katonák 

a helyszínen történő sommás agyonlövetésére és/vagy megcsonkítására már a há-

ború első napjaitól fogva sor került.69 Mindez sokáig tömeges jelenség maradt. A 

                                                 
66   MStGB 1872; Vierter Abschnitt. Theilnahme; § 47: „Wird durch die Ausführung eines 

Befehls in Dienstsachen ein Strafgesetz verletzt, so ist dafür der befehlende Vorgesetzte 

allein verantwortlich. Es trifft jedoch den gehorchenden Untergebenen die Strafe des 

Theilnehmers: 1) wenn er den ihm ertheilten Befehl überschritten hat, oder 2) wenn ihm 

bekannt gewesen, daß der Befehl des Vorgesetzten eine Handlung betraf, welche ein 

bürgerliches oder militärisches Verbrechen oder Vergehen bezweckte“ (a kiemelések 

tőlem – Sz. G.). = MStGB 1940, 47. §; 1. 
67   Így látja ezt az újabb kutatás is: l. pl. KILIAN (2012), 58: „Tatsächlich stand es dem Sol-

daten in der Wehrmacht jedoch nicht zu, einen »Befehl in Dienstsachen« anzuzweifeln 

oder gar zu verweigern.“ Vö. még uo. 58. sk. – A jogellenes parancs megtagadásának 

elvi és tényleges lehetőségeihez az egyes katonák esetében l. még BUCHHEIM, H.: Das 

Problem des Befehlsnotstandes aus historischer Sicht, in: Rechtliche und politische As-

pekte der NS-Verbrecherprozesse (Hrsg.: SCHNEIDER, P.–MEYER, H.-J.), Mainz, 1968, 

25–37. 
68   1941. március 30-án, a Wehrmacht tábornokai előtt tartott beszédében Hitler meglehe-

tősen nyiltan fejtette ki a Szovjetunió ellen indított háború céljaival kapcsolatos elkép-

zeléseit. Ezek szerint Keleten hamarosan majd két világnézet egymás elleni harca folyik 

(„Kampf zweier Weltanschauungen gegeneinander“). Egy megsemmisítő háborúról van 

szó, („Es handelt sich um einen Vernichtungskampf“), ahol a német hadsereg nem azért 

küzd, hogy konzerválja az ellenséget („Wir führen nicht Krieg, um den Feind zu 

konservieren“). Ennek megfelelően a kellő keménységgel kell majd megívni ezt a hábo-

rút, amelyet „a társadalomellenes bűncselekménynek tekinthető bolsevizmus” ellen 

folytatnak, és amely – már csak ezért is – alapvetően különbözik a Nyugaton folytatott 

hadviseléstől („Bolschewismus ist gleich asoziales Verbrechertum [...] Der Kampf wird 

sich sehr unterscheiden vom Kampf im Westen. Im Osten ist Härte mild für die Zu-

kunft.“). In: HALDER, F.: Kriegstagebuch. Tägliche Aufzeichnungen des Chefs des Ge-

neralstabes des Heeres 1939–1942, Bd. 2, Von der geplanten Landung in England bis 

zum Beginn des Ostfeldzuges, Stuttgart, 1963, 335. skk. – A Halder-napló fentebb hi-

vatkozott részlete elektronikus formában is olvasható: http://www.ns-archiv.de/krieg 

/1941/halder-tagebuch.php. 
69   L. ehhez PIETERSEN, P.: Kriegsverbrechen der alliierten Siegermächte: terroristische 

Bombenangriffe auf Deutschland und Europa 1939–1945, Norderstedt, 2006, 594. skk. 

(Gräueltaten und Verbrechen an Deutschen, Soldaten und Gefangenen im Jahr 1941); 

továbbá DE ZAYAS, A.: Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle: Dokumentation alliierter 

Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg (Unter Mitarbeit von W. Rabus), München, 

http://www.ns-archiv.de/krieg
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Wehrmacht tisztjeinek és katonáinak többsége előtt így ez a tény mintha már ön-

magában véve is igazolta volna Hitler korábbi kijelentését, mely szerint „a bolse-

vizmus társadalomellenes bűncselekmény”. Úgy tűnt, hogy a Führer nem véletle-

nül követelte meg a kellő keménységet a harcok során, s nem ok nélkül szólította 

fel a keleti hadjáratot vezető tábornokait arra, hogy nekik – és beosztottjaiknak – 

„meg kell hozniuk azt az áldozatot, hogy megszabadulnak aggályaiktól”.70  Ám 

mindezzel együtt mégis voltak esetek, amelyek nem illettek bele a háborús cselek-

mények szokásos sorába, amelyek az átlagos erkölcsi mérték szerint már elfogad-

hatatlanok. Ilyen a gyermekek legyilkolása. Ebben az esetben a katonának is tilta-

koznia kell. 

Az ukrajnai kisvárosban, Belaja Cerkovban, Kijevtől 80 kilométerre délre, az 

SS egyik bevetési csoportja71 kivégezte a település felnőtt zsidó lakosságát. A ki-

végzettek gyermekeit, mivel róluk nem rendelkezett a parancs, időlegesen egy is-

kolaépületbe zárták. A városkában pihenőn levő német katonai alakulat egyik al-

tisztjének bejelentése alapján a Wehrmacht két tábori lelkésze megszemlélte a 

szám szerint talán kilencven kisgyermeket, akik leírhatatlan körülmények között, 

szinte elviselhetetlen bűzben, lassan 24 órája víz és élelem nélkül maradtak maguk-

ra az ukrán milíciától72 őrzött iskolaépületben. A részben csecsemőkorú, részben 

nagyobb, ám legfeljebb 5–6–7 éves gyermekek helyzetének rendezése végett a ka-

tolikus és az evangélikus tábori lelkész Helmuth Groscurth alezredeshez, a 6. had-

sereg alárendeltségébe tartozó 295. gyalogos hadosztály tisztjéhez fordult.73 Gros-

curth részletes feljegyzést készített az általa is látott körülményekről, majd feljegy-

zését magához a 6. hadsereg parancsnokához, Walter von Reichenau tábornagyhoz 

továbbította.74 Várakozása szerint a tábornagy dönthetett a gyermekek további sor-

sáról.75 

                                                                                                            
2001 (7, erweiterte Auflage; 19791), 273–276. (az északnyugat-ukrajnai Bronnyiki kö-

zelében, 1941. július 1-jén lemészárolt német katonák esete). Néhány további példával l. 

még HARTMANN (2009), 294, 319. sz. jegyzet; 504, 191. sz. jegyzet és 546, 196. sz. 

jegyzet (Verstümmelungen [1941]). 
70   „Die Führer [sc. der deutschen Wehrmacht] müssen von sich das Opfer verlangen, ihre 

Bedenken zu überwinden.“ In: HALDER, F.: Kriegstagebuch. Tägliche Aufzeichnungen 

des Chefs des Generalstabes des Heeres 1939–1942, Bd. 2: Von der geplanten Landung 

in England bis zum Beginn des Ostfeldzuges, Stuttgart, 1963, 335. skk. A fentebb köz-

ölt Halder-naplórészlet egészéhez l. küln. HARTMANN, Chr.: Halder. Generalstabschef 

Hitlers 1938–1942, Paderborn, 1991, 241. sk. 
71   Az Einsatzgruppe C. 
72   A zömmel ukránokból álló – rendőri és katonai – segéderők toborzásának elveihez és 

gyakorlatához a Wehrmachttól megszállt orosz területeken újabban l. POHL (20092), 

173. skk. 
73   A Belaja Cerkov-i mészárlás körülményeinek rövid leírásához újabban l. BERGEN, D. 

L.: Between God and Hitler: German Military Chaplains and the Crimes of the Third 

Reich, in: Godʼs Name: Genocide and Religion in the Twentieth Century (Eds.: BAR-

TOV, O.–MACK, Ph.), New York, 2001, 123–138; 124. sk. 
74   Helmuth Groscurth alezredes (1898–1943) legfőbb – a végső döntés jogával bíró – 

szolgálati elöljárójához, a 6. hadsereg parancsnokához, Walther von Reichenau tábor-
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Egy nappal később, 1941. augusztus 21-én Groscurth választ kapott a 6. hadse-

reg vezérkarától. Ebben közölték vele, hogy a tábornagy döntése alapján a már 

megkezdett akciót – „célszerű módon” – véghezviszik.76 Egyben von Reichenau 

véleményét is tudatták vele: „jobb lett volna, ha ez a jelentés meg sem íródik.”77 

Hogy tisztjei egy részének további ellenvetéseit elhallgattassa, von Reichenau 

1941. október 10-én titkos parancsot adott ki, amelyben alárendeltjei számára meg-

határozta a keleti területek civil lakosságával, kiemelten pedig az Ostraumban élő 

zsidó etnikummal szemben követendő magatartás alapelveit: „[...] A keleti terüle-

teken a katona nem csak a háború művészetének a szabályaival összhangban har-

col, de egy kérlelhetetlen népi eszme hordozója, és azon bestiális tettek megbosz-

szulója is, amelyeket a németség ellen és a vele fajrokon népekkel szemben elkö-

vettek. – szögezi le »A csapat magatartása a keleti térségben« címet viselő paran-

csában a tábornagy. Ezért a katonának teljességgel meg kell értenie az alsóbbrendű 

zsidó faj tagjaival szemben alkalmazott kemény, ám jogos büntetés szükségessé-

gét.”78 

Hitler, amikor tudomást szerzett a von Reichenau által kiadott titkos parancsról, 

arról igen elismerően nyilatkozott. Ezt követően – 1941. október 28-án – a száraz-

földi haderő főparancsnokának, Walter von Brauchitsch tábornagynak az utasítása 

nyomán ezt a Führer által példa értékűnek tekintett parancsot haladéktalanul eljut-

tatták a keleten harcoló német hadseregcsoportok, hadseregek és páncéloscsopor-

                                                                                                            
nagyhoz írott jelentése az alábbi – gyűjteményes – kötetben olvasható: HOPPE–GLASS 

(2011), 253–257. Dok. 62. Ugyanez elektronikus formában is hozzáférhető: 

http://www.fluchschrift.net/verbrech/august/22081941.htm. 
75   A már a hatalomátvétel előtt (1932 áprilisától) a náci párt támogatói közé tartozó, mar-

kánsan agresszív személyiségvonásokkal bíró von Reichenau részletesebb életrajzához 

l. BOLL, B.: Generalfeldmarschall Walter von Reichenau, in: UEBERSCHÄR (20153), 

195–202. 
76   „Grundsätzlich habe ich entschieden, daß die einmal begonnene Aktion in zweck-

mäßiger Weise durchzuführen sei“ (a kiemelés tőlem – Sz. G.). Közli HÜRTER (20072), 

580 (= az 579. oldal 294. sz. jegyzete). Az „akciót” még aznap véghez is vitték. A tá-

bornagy parancsára az SS különleges egységének katonái vagy az ukrán milicisták elvit-

ték az iskolából, majd agyonlőtték az árván maradt zsidó gyermekeket. Hogy kik voltak 

a végrehajtók, ez teljes bizonyossággal ma már nem tudható. Vö. ehhez BERGEN (2001), 

125. és 94. 
77   „Der Bericht wäre überhaupt besser unterblieben.“ Közli HÜRTER (20072), 580 (= az 

579. oldal 294. sz. jegyzete). L. még HOPPE–GLASS (2011), 257. 
78   „[...] Der Soldat ist im Ostraum nicht nur ein Kämpfer nach den Regeln der Kriegs-

kunst, sondern auch Träger einer unerbittlichen völkischen Idee und der Rächer für alle 

Bestialitäten, die deutschem und artverwandtem Volkstum zugefügt wurden. Deshalb 

muß der Soldat für die Notwendigkeit der harten, aber gerechten Sühne am jüdischen 

Untermenschentum volles Verständnis haben.“ Közli HOPPE–GLASS (2011), 373. Dok. 

116 (Der Höhere SS und Polizeiführer Mitte lässt am 14. November 1941 antijüdische 

Richtlinien des Generalfeldmarschalls von Reichenau verbreiten). – Von Reichenau 

1941. október 10-én kiadott parancsának szélesebb összefüggéseihez l. POHL (20092), 

280. és küln. 243–282. (IX. 1–8: Mord an den Juden unter Militärhoheit 1941/42). 
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tok, valamint a megszállt területeken állomásozó német erők parancsnokaihoz. Von 

Brauchitsch külön felszólította az érintett parancsnokokat arra, hogy „hasonló szel-

lemben” (im gleichen Sinne) adják ki további rendelkezéseiket.79 Sokan ezt lelke-

sen üdvözölték, és arra törekedtek, hogy század szintig megismertessék a csapa-

tokkal az alapvető jelentőségűnek mondott reichenaui parancsban foglaltakat.80 A 

Wehrmacht minderről másként gondolkodó tisztjei és katonái számára ezt követő-

en szinte lehetetlenné vált a hasonló parancsok elleni – lelkiismereti okból történő 

– tiltakozás.81 

Már korábban jelentős mértékben szűkült a polgári lakosság ellen elkövetett at-

rocitásoknak a katonai büntető jog eszközeivel történő üldözése is. Az 1941. május 

13-án kiadott, a Barbarossa-hadművelet által érintett területeken alkalmazott igaz-

ságszolgáltatásról, valamint a csapat különleges intézkedési jogköréről szóló 

OKW82-parancs megvonta a Wehrmacht hadbíróitól az ellenséges civil személyek 

által (a német hadsereg alakulatai ellen) elkövetett bűncselekményekben való dön-

tés jogát,83 és ezeket átengedték a csapatnak. Ezt követően a gyanús elemeket egy 

tiszt elé kellett vezetni, aki azután eldöntötte, hogy „le kell-e lőni őket”.84 

                                                 
79   L. ehhez GRAML, VfZ 45,3 (1997), 378. 
80   Vö. GRAML, VfZ 45,3 (1997), 378. és küln. HARTMANN (2009), 2. sk., ill. 10. és passim. 
81   A legtöbb német tiszt nem is tiltakozott volna. Annál is inkább, mert meglehetősen am-

bivalens érzésekkel szemlélték az általuk a keleti fronton átélt eseményeket. A partizán-

gyanús civil lakossággal szembeni német katonai fellépést vagy a helyi zsidó lakosság 

tömeges agyonlövését egy idő után már az Oroszország földjén folyó „barbár” hadvise-

lés szükséges velejárójának tartották. Minderről számos korabeli visszaemlékezés ta-

núskodik. Ide sorolható a Wehrmacht egyik ismert tábornokának, Gotthard Heinricinek 

a naplója: vö. HÜRTER, J.: „Es herrschen Sitten und Gebräuche, genauso wie im 30-

jährigen Krieg.“ – Das erste Jahr des deutsch-sowjetischen Krieges in Dokumenten des 

Generals Gotthard Heinrici, VfZ 48,2 (2000), 329–403; l. pl. 386., ill. 367. skk. Ugyan-

csak első rangú dokumentum ebből a szempontból egyik másik német főtisztnek, Carl 

von Adrian-Werburg bárónak (1886–1977) naplója is: vö. LIEB, P.: Täter aus Überzeu-

gung. Das Tagebuch eines Regimentskommandeurs: Ein neuer Zugang zu einer berüch-

tigten Wehrmachtsdivision. Oberst Carl von Andrian und die Judenmorde der 707. Inf-

ranteriedivision 1941/42, VfZ 50,4 (2002), 523–557; l. itt küln. a 535–544. lapokat (Ju-

denerschießungen). – A fentiekhez, számos példával l. még HOPPE–GLASS (2011), 111–

508. (Dokumente Teil I: Besetzte sowjetische Gebiete unter deutscher Militärverwal-

tung) és HARTMANN (2009), küln. 109, 223, 247, 274, 298. sk., 301. skk., 329, 392, 

435, 444, 506, 508, 654, 657, 665, 668, 671. skk., 682, 688. sk., 696, 715, 725, 758, 

798. és 843. ([große] Massaker [auf das Konto der Wehrmacht], ill. Verbrechen). 
82   Oberkommando der Wehrmacht [a német Véderő Főparancsnoksága]. 
83   Mindezek jogi alapját az képezte, hogy a partizán hadviselés, de különösen a szovjetek 

által folytatott partizán hadviselés, ellentétben állt a hadviselés nemzetközileg elfoga-

dott szabályaival: vö. SEIDLER, F. W.: Crimes against the Wehrmacht, Selent 2015 (né-

met eredeti: 1998 és 2000), 40–43 (The Partisan War in Violation of International 

Law); továbbá LIEB, P.: Konventioneller Krieg oder NS-Weltanschauungskrieg? Kri-

egführung und Partisanenbekämpfung in Frankreich 1943/44, München, 2006, 233–

258. (Teil IV: Partisanenkrieg: Der Kampf im Hinterland; Kap. 1.1: Die Völkerrecht-
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Azok ellen a települések ellen, ahonnan rajtaütésszerű támadást intéztek a 

Wehrmacht egységei ellen, egy legalább zászlóaljparancsnoki beosztásban lévő 

tiszt kollektív megtorló intézkedéseket rendelhetett el, ha a körülmények nem en-

gedték meg a tettesek gyors, egyenkénti felderítését. Ugyanez a parancs egyben 

korlátozta a hadbírók ítélkezési jogkörét a Wehrmacht tagjai által elkövetett bűntet-

tek esetén.85 

A Birodalmi Véderő Jogi Osztályán azonban a katonai bíróságok részleges ha-

talomvesztése ellenére is ügyeltek a parancsok jogszerűségére. A bűnös parancsok-

kal szembeni ellenállásuk nem egy esetben sikerre vezetett. Ezt történt az 1941. 

december 7-én kiadott Nacht und Nebel néven ismert parancs86 esetében is. Dr. 

                                                                                                            
liche Problematik) és HASCH, W.–FRIEDRICH, G.: A Szovjetunió partizánháborúja és a 

német ellenintézkedések a második világháborúban. In: POEPPEL–Prinz v. PREUSSEN–v. 

HASE (1993), 195–207; ebből l. küln. a W. Hasch által írott részt: Nemzetközi jogi mél-

tatás (195–207). 

    – A partizánok vagy a szovjet csapatok a német katonákkal vagy a német hadifoglyok-

kal való kegyetlenkedéseihez l. pl. HÜRTER, J.: „Es herrschen Sitten und Gebräuche, 

genauso wie im 30-jährigen Krieg“ – Das erste Jahr des deutsch-sowjetischen Krieges 

in Dokumenten des Generals Gotthard Heinrici, VfZ 48,2 (2000), 329–403; 353. skk; 

továbbá ASCHENAUER, R.: Krieg ohne Grenzen: Der Partisanenkampf gegen De-

utschland 1939–1945, Augsburg, 1982, küln. 188. és 321. skk. A Wehrmacht magatar-

tásához, ill. cselekvési alapelveihez a németektől megszállt orosz területeken, újabban l. 

POHL (20092), 283. skk.; továbbá HARTMANN (2009), küln. 635. skk. és 699. skk. A ko-

rábbi irodalomból kiemelkedőnek vélem HASCH, W.–FRIEDRICH, G. tanulmányát: A 

Szovjetunió partizánháborúja és a német ellenintézkedések a második világháborúban, 

in: POEPPEL–Prinz v. PREUSSEN–v. HASE (1993), 195–217; ebből l. küln. a W. Hasch ál-

tal írott részfejezetet: A partizánháború lefolyása és hatása (208–212). Egyfajta összeg-

zésként l. még RICHTER, T. C.: Die Wehrmacht und der Partisanenkrieg in den be-

setzten Gebieten der Sowjetunion, in: MÜLLER–Volkmann (1999), 837–857. A német 

csapatok ellen vívott szovjet partizánháború – összehangoltságát, ill. szervezettségét te-

kintve – egyebekben csak 1942-től vett komolyabb fordulatot. Újabban így RICHER is: i. 

m. 838. 
84   Így SEIDLER, F. W.: A Wehrmacht igazságszolgáltatása, in: POEPPEL–Prinz v. PREUS-

SEN–v. HASE (1993), 309–347; 339. Ahogy a szerző később hozzá fűzi még, „A parti-

zánokkal és civilekkel szembeni jogi döntések felelőssége, amelyet addig a bírók visel-

tek, most a tisztek vállára nehezedett” (i. m. 343). A felsőbbség részéről azonban mind-

ezt „a csapatok önsegélyezéseként” (Selbsthilfe der Truppe) értelmezték, in: RÖMER, F.: 

„Im alten Deutschland wäre solcher Befehl nicht möglich gewesen“ – Rezeption, Adap-

tion und Umsetzung des Kriegsgerichtsbarkeitserlasses im Ostheer 1941/42, VfZ 56,1 

(2008), 53–99; 55. 
85   L. ehhez SEIDLER, F. W.: A Wehrmacht igazságszolgáltatása, in: POEPPEL–Prinz v. 

PREUSSEN–v. HASE (1993); 339. Egyebekben, ahogy egy másik német szerző helyesen 

jegyezte meg, „a partizán hadviselés által kiváltott reakció is jól mutatja a náci eszmék 

térhódítását a Wehrmachton belül”. In: GRAML, VfZ 45,3 (1997), 381. 
86   Az 1941. december 7-én kiadott Nacht und Nebel-Erlass értelmében az ellenállásban 

való részvétellel gyanúsítható külföldi személyeket (Franciaország, Belgium, Hollandia 

és Norvégia állampolgárait) rajtaütésszerűen és lehetőleg titokban (vö. Nacht und Nebel 
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Rudolf Lehmann minisztériumi osztályvezető, az OKW-on belül működő Jogi Osz-

tály vezetője87 megakadályozta, hogy a külföldi foglyokat a Wehrmacht bíróságok 

hatásköréből azonnal át kelljen adni a német rendőrségnek. Lehmann ezzel elérte, 

hogy továbbra is garantálják a foglyok számára az igazságügyi eljárást, és nem le-

hetett őket – ahogyan tervezték – közvetlenül koncentrációs táborba szállítani.88 

Fellépésének köszönhetően a nemzetközi jog tisztelete más területeken is érvénye-

sült. Több olyan esetről is tudunk, amikor a Wehrmacht tagjai által Nyugaton, a 

polgári lakossággal szemben elkövetett súlyos atrocitásokat súlyuknak megfelelő-

en, akár a katona számára megszégyenítő kötél általi halállal büntették.89 

                                                                                                            
= ʼéjszaka és ködʼ] Németországba kell vinni, és ott ezeket egy rokonaik számára nem 

ismert helyen kell őrizni. Az OKW elrettentő hatást várt ettől a titkos utasítástól, ezért 

mellőzte eredeti elképzeléseiben a katonai bíróságok a gyanúsítottakkal szembeni eljá-

rását. Részletesebben l. ehhez GRUCHMANN, L.: „Nacht- und Nebel“-Justiz. Die 

Mitwirkung Deutscher Strafgerichte an der Bekämpfung des Widerstandes in den Be-

setzten Westeuropäischen Ländern 1942–1944, VfZ 29,3 (1981), 342–398. 
87   Dr. Rudolf Lehmann teljes hivatali címe ez volt: Ministerialdirektor und Generalober-

stabsrichter, Leiter der Wehrmachtrechtsabteilung im OKW; l. ehhez GRUCHMANN, VfZ 

29,3 (1981), 342, 3. sz. jegyzet. Vagyis ő volt a legmagasabb rangú hadbíró a nemzeti-

szocialista állam fegyveres erőin belül. – A kiemelkedő jogi tudása mellett igen művelt 

és széles látókörű embernek is számító Lehmann egy jogászprofesszor fia volt. Részle-

tesebb életrajzához l. HAASE, N.: Generaloberstabsrichter Dr. Rudolf Lehmann, in: 

UEBERSCHÄR (20153), 154–161. 
88   Mindehhez részletesebben l. GRUCHMANN, VfZ 29,3 (1981), 343. skk. és 379. skk.; to-

vábbá, röviden, SEIDLER, F. W.: A Wehrmacht igazságszolgáltatása, in: POEPPEL–Prinz 

v. PREUSSEN–v. HASE (1993), 309–347; 343. 
89   Mindkét világháború során a megszállt területeken elkövetett nemi erőszak is kimerítet-

te a német katonák számára a büntető tényállást, így a német katonai hatóságok a nemi 

erőszakot – ennek megfelelően – büntetőjogilag üldözték. Az ismert német katonai 

személyiség, Erich von Manstein vezértábornagy Nürnbergben kihallgatójának elmond-

ta, hogy azt a két halálos ítéletet, amellyel személyesen is dolga volt, az oroszországi 

hadjárat kezdetén hadteste két katonájára szabták ki, orosz nők megerőszakolása miatt. 

Egy, a megszállt Franciaországban, Bordeauxban szolgáló hadbíró (Dr. Hans Luehn) 

pedig halálra ítélt két német katonát két francia nő megerőszakolása, ill. halált okozó 

bántalmazása miatt. Az ítéleteket megerősítették, és a kivégzést kötél által hajtották 

végre. In: DE ZAYAS, A : A Wehrmacht és a nürnbergi per, in: POEPPEL–Prinz v. 

PREUSSEN–v. HASE (1993), 396–429; 420. és 421. (további példákkal). Egy újabb kuta-

tás szerint is meglehetősen alacsony volt a sok millió főt számláló Wehrmacht katonái 

által a megszállt területeken elkövetett erőszakos nemi közösülések száma. A dokumen-

tált esetek (hadbírósági ítéletek) alapján mindössze 5349 „erkölcs ellen elkövetett bűn-

cselekményért” (Sittlichkeitsvergehen) elítélt Wehrmacht-katonáról tudunk. Ezek zöm-

mel nők és gyermekek sérelmére elkövetett nemi erőszakért (Notzucht) álltak a hadbíró-

ság elé: vö. BECK, B.: Wehrmacht und sexuelle Gewalt. Sexualverbrechen vor de-

utschen Militärgerichten 1939–1945 (Krieg in der Geschichte Bd. 18), Paderborn 2004, 

326. sk. A Wehrmacht hadbíróságai még Keleten, a mindinkább az alapvető katonai és 

emberi normák megsértésével vívott szovjet–német háború színterén is részben figye-

lembe vették a nemzetközi hadijogot. Így GRAML, H.: Massenmord und Militäroppo-
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A Wehrmacht jogszolgáltatásán belül nem fordulhatott elő a Vincent C. Acunto 

amerikai hadnagy perében hozott groteszk hadbírósági ítélet. Acuntót több rendbeli 

gyilkossággal vádolták, közelebbről 24 német hadifogoly és 3 német polgári sze-

mély megölésével. Tettére 1945. április 8-án, a Coburg közelében fekvő kis telepü-

lésen, Tambachban került sor. Az amerikai hadbíróság 1945. június 1-jén felmen-

tette a szárazföldi hadviselés szabályait bűnösen megszegő hadnagyot. Acunto 

ugyanis azt állította, hogy nem tudott a hadifoglyok lelövését és a civilek legyilko-

lását is tiltó hágai egyezményről és a genfi konvencióról.90 

A katonai bíróságok részleges hatalomvesztése ellenére hosszú időn át alapve-

tően a jogi normákat követve (a kiadott parancstól eltérő végrehajtás egyes esetei-

ben többnyire mérsékelt büntetési tételek kiszabásával) működtek a Wehrmacht 

hadbíróságai.91 1943 késő nyarától azonban a háborús helyzet mind rosszabbra for-

dult Németország számára. Ez arra késztette a legfőbb német hadvezetést, hogy 

fokozottabban követelje meg a katonai fegyelem betartását a Wehrmacht mindhá-

rom haderőnemén belül. Így a katonai bíráskodás legfelső fórumának számító Bi-

rodalmi Hadbíróság (Reichskriegsgericht) ítéletei is mind szigorúbbak lettek.92 A 

hadseregen belül pedig egyre kevesebb lehetőség adódott a porosz katonai tradíci-

ók szellemében álló belső vitákra.93 Lényegében megszűntek azok a viták, amelye-

ket korábban az egyes parancsok szakszerűségével és azok végrehajthatóságával 

kapcsolatban a rendszer haderőnemének tekintett légierőn belül Adolf Galland re-

pülő ezredes Göringgel, a Luftwaffe főparancsnokával vagy Karl Dönitz, még a 

                                                                                                            
sition. Zur jüngsten Diskussion über den Widerstand im Stab der Heeresgruppe Mitte, 

VfZ 54,1 (2006), 1–24; 14. A fentiek egészéhez l. még SNYDER, D. R.: Sex Crimes un-

der the Wehrmacht, Lincoln (NE) & London, 2007, küln. 36–62. (Part I. Ch. 3: Wehr-

machtjustiz at war). 
90   Az esetet részletesebben tárgyalja, ill. ismerteti DE ZAYAS, A.: A Wehrmacht és a nürn-

bergi per, in POEPPEL–Prinz v. PREUSSEN–v. HASE (1993), 396–429; 421. sk. 
91   L. ehhez HAASE, N.: Aus der Praxis des Reichskiegsgerichst. Neue Dokumente zur Mi-

litargerichstbarkeit im Zweiten Weltkrieg, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 39,3 

(1991), 379–411; küln. 384. skk.; 
92   Vö. GRAML, VfZ 45,3 (1997), 384; továbbá HAASE, N.: Justizterror in der Wehrmacht 

am Ende des zweiten Weltkrieges, in: ARENDES, C.–WOLFRUM, E.–ZEDLER, J.: Terror 

nach Innen: Verbrechen am Ende des Zweiten Weltkrieges (Dachauer Symposien zur 

Zeitgeschichte 6), Göttingen, 2006, 80–102. 
93   Számos példával l. ehhez HAASE, N.: Aus der Praxis des Reichskiegsgerichst. Neue 

Dokumente zur Militargerichstbarkeit im Zweiten Weltkrieg, Vierteljahrshefte für Zeit-

geschichte 39,3 (1991), 379–411; 384. skk. A háború esetlegesen negatív kimenetelével 

kapcsolatos (önálló) véleményalkotás ekkor már nem egy esetben a haderő bomlasztá-

sára tett kísérletnek minősült (Zersetzung der Wehrkraft: HAASE, i. m. 386). Ezt a cse-

lekményt pedig, ha a vád bebizonyosodott, súlyosabb esetben halálbüntetéssel, enyhébb 

esetben fegyházzal, vagy börtönnel sújtották. 1944. június 30-ig bezárólag, a Wehr-

macht bűnügyi statisztikái szerint 14 262 katonát ítéltek el a véderő bomlasztására tett 

kísérlet vádjával: MESSERSCHMIDT, M.–WÜLLNER, Fr.: Die Wehrmachtjustiz im Dienste 

des Nationalsozialismus: Zerstörung einer Legende, Baden-Baden, 1987, 132.  
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tengeralattjáró fegyvernem parancsnokaként 94  a Kiegsmarine főparancsnokával, 

Erich Raeder főtengernaggyal folytatott.95 

 

3. A kiadott parancsokkal ellentétes cselekvés: a parancsszegés és a parancs-

megtagadás példái 

A sziléziai eredetű, ám később Württembergbe bevándorolt és az ottani nemesség 

sorába emelt von Sponeck grófok családjából származó Hans von Sponeck altábor-

nagy 1941 decemberében vette át a Krímben, a Kercsi-félszigeten állomásozó 

XLII. hadtest parancsnokságát.96 1941. december 26-án, majd 29-én erős szovjet 

alakulatok szálltak partra, előbb a Kercsi-félsziget északkeleti részén, majd délke-

leten, a Kaffa-öbölnél, Feodoszia térségben. A szolgálatát mindenkor kiválóan ellá-

tó (a vaskereszt lovagkeresztjével is kitüntetett) von Sponeck úgy ítélte meg hely-

zetét, hogy a parancsnoksága alatt álló XLII. hadtest alárendeltségébe tartozó 46. 

gyaloghadosztályt hamarosan elvágják a Kercsi-félszigeten küzdő német erők többi 

részétől. Ezért, továbbá azért is, hogy a többszörös túlerőben levő ellenséggel való 

harcot elkerülje, a 46. gyaloghadosztály egészének elrendelte a harcászati vissza-

vonulást. 

Parancsa ellentétben állt a Werhmacht legfelsőbb parancsnokságának a kercsi 

védőállásokban való kitartást elrendelő parancsával (Haltebefehl). Von Sponeck 

talán ennek tudatában tette lehetetlenné a rádiókapcsolatot közte és közvetlen szol-

                                                 
94   Befehlshaber der U-boote; BdU. 
95   Galand és Göring vitája a német légierő háborús bevetésének optimális módozatait kí-

vánta meghatározni. Ennek során Galland „Göring [...] egyik legszigorúbb bírálójává 

lépett elő a légierőnél”. Így MANVELL, R. – FRAENKEL, H.: Göring, Pécs, 2007 (angol 

eredeti: 2005), 118; vö. 269; 271. sk.; 283. sk. és passim. Hasonló indítékokból folyt 

Raeder és Dönitz ugyancsak hosszú időn át tartó vitája is. Ennek lényegéhez röviden l. 

SALEWSKI, M.: Die Deutschen und die See: Studien zur deutschen Marinegeschichte 

des 19. und 20 Jahrhunderts. Teil II (Historische Mitteilungen: Beiheft 45), Stuttgart, 

2002, 202. Vitájuk lezárásaképpen Raeder parancsot adott, mely szerint „mivel a ten-

geralattjáró fegyvernem egy kézben túlságosan nagynak bizonyult, úgy döntöttem, hogy 

részekre osztom azt” („[...] da die U-Boot-Waffe in einer Hand zu groß ist, habe ich 

mich entschlossen, sie aufzuteilen“) Dönitz – tisztjei tanácsára – mint „szakszerűtlen és 

végrehajthatatlan” parancsot (ein unsachlicher und undurchführbarer Befehl) elutasítot-

ta a Raedertől elrendelt intézkedés végrehajtását. Kettőjük vitájának eredménye, mint 

ismeretes, Raeder leváltása lett. 1943. január 30-i hatállyal Hitler Dönitzet főtenger-

naggyá léptette elő, s kinevezte a német haditengerészet főparancsnokává (Oberbefe-

hlshaber der Kriegsmarine). Az akkor 51 éves Karl Dönitz lett a tengeri hadviselés ve-

zetője is (Chef der Seekriegsleitung). Ezzel egyidejűleg Dönitz továbbra is megtartotta a 

tengeralattjáró fegyvernem főparancsnokságát (Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und 

Befehlshaber der U-Boote). 
96   Közelebbről 1941. december 3-án. – Az alább következők egészéhez l. EINBECK, E.: 

Das Exempel Graf Sponeck: ein Beitrag zum Thema Hitler und die Generäle, Bremen, 

1970; vö. VON MANSTEIN, E.: Verlorene Siege, Bonn, 1955, 240–245. és MITCHAM–

MUELLER (20002), 59–64; küln. 62. sk. 
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gálati elöljárója (a Krím-félszigeten harcoló 11. hadsereg főparancsnoka, Erich von 

Manstein), valamint a Führer főhadiszállása között. Miután használhatatlanná tette 

leadóit, már nem utasíthatták parancsa azonnali visszavonására. Ám von Sponeck 

eljárása azzal a – már említett – német katonai hagyománnyal is ellentétben állt, 

amely lehetővé tette a beosztott tiszt számára, hogy a kiadott paranccsal ellentéte-

sen cselekedjék, de eljárásának ebben az esetben a helyzet kedvező vagy legalábbis 

jobb megoldásához kellett vezetnie. 

Önkényes eljárásával, amelyhez nem kérte ki felettese hozzájárulását, von 

Sponeck azonban nem ezt érte el. A mínusz harminc fokos hidegben, tomboló hó-

viharban és jeges szélben végrehajtott visszavonulás során, a negyvenhat órán át 

tartó menetelés alatt számos embere fagysérüléseket szenvedett. Elpusztult az igás-

állatok (lovak) jelentős része is. A XLII. hadtest alárendeltségébe tartozó 46. gya-

loghadosztály tüzérségének zöme így a behavazott utakon maradt. 

 A von Sponeck által parancsnokolt tízezer embernek ezt követően kellett új vé-

dőállásba vonulnia. Ez 1941. december 31-én megtörtént. Hans von Sponeck gróf 

altábornagyot azonban már két nappal korábban felmentették parancsnoki tiszte 

alól. Berlinbe rendelték, ahol önhatalmú eljárása, közelebbről „a harcmezőn tanúsí-

tott bűnös engedetlenség”97 miatt hadbírósági ítélet várt rá. Bárhogy is nézzük, egy 

biztos: a felsőbbség parancsait más esetekben mindenkor végrehajtó von Sponeck98 

pere, amelyen maga Göring elnökölt, példaként kellett szolgáljon a Führer a visz-

szavonulást megtiltó parancsával szemben engedetlen főtisztek számára.99 

Nem sokkal korábban még ezek közé tartozott a Közép-hadseregcsoport aláren-

deltségébe tartozó 2. páncélos csoport parancsnoka, Heinz Guderian vezérezredes, 

                                                 
97   „Fahrlässige Ungehorsam im Felde.“ 
98   Az Ukrajna területén az 1941-es év második felében folytatott német támadó hadműve-

letek során von Sponeck, ill. az által parancsnokolt magasabb egység is aktív segítséget 

nyújtott a Szovjetunióban élő zsidó lakosság összegyűjtéséhez és legyilkolásához. Két 

nappal a Szovjetunió elleni német támadás megindulása előtt, 1941. június 20-án, a Dél-

hadseregcsoport részét képező 11. hadsereg alárendeltségébe tartozó XXII. gyalogos-

hadosztály vezérkara is kiadta a parancsot arra, hogy a Vörös Hadsereg német hadifog-

ságba esett katonái közül (azonosításukat követően) el kell különíteni a zsidó származá-

súakat. Hans Graf von Sponeck vezérőrnagy, a Krím-félsziget irányába támadó XXII. 

gyalogoshadosztály parancsnoka később is szorosan együttműködött a hadműveleti tér-

ségében tevékenykedő SS- és SD-alakulatokkal. 1941. október 7-én kiadott parancsában 

von Sponeck elrendelte katonáinak, hogy legyenek segítségére az SS és az SD Dél-

Ukrajnában bevetett alakulatainak az ott élő zsidó lakosság azonosításában és össze-

gyűjtésében. Miután a XXII gyaloghadosztály 1941 októberének elején elfoglalta Me-

litopolt, egyedül ebben a városban 2000 zsidó nőt és gyermeket végeztek ki az 

Einsatzgruppe D, illetve az SS Biztonsági Rendőrségének és az SD-nek ezzel a feladat-

tal megbízott különítményei. Újabban l. ehhez GRIMMER-SOLEM, E.: Selbständiges ve-

rantwortliches Handeln. Generalleutnant Hans Graf von Sponeck (1888–1944) und das 

Schicksal der Juden in der Ukraine, Juni–Dezember 1941, Militärgeschichtliche Ze-

itschrift 72,1 (2013), 23–50; 28. sk., ill. 34–39. 
99   Az 1942. február 16-án lefolytatott perhez röviden, ám számos irodalmi hivatkozással l. 

ABSOLON (1995); 637. sk. 
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aki egyfajta lelkiismereti döntést hozott, amikor ellenjavaslattal élt Hitlernek a 

Moszkva alatt harcoló német csapatok taktikai visszavonulását makacsul ellenző 

elképzelésével szemben.100  Ennek következményeként a már az előző évben (a 

Franciaország elleni hadjárat idején) is a kiadott paranccsal ellentétesen cselekvő 

Guderiant101 1941. december 26-án felmentették parancsnoki posztjáról.102 A másik 

engedetlen főtiszt Erich Hoepner vezérezredes volt. Őt szűk két héttel később, 

1942. január 8-án már nem csak leváltották, de ki is taszították a Wehrmachtból. 

Minderre azért került sor, mert Hoepner a szovjet téli offenzíva során taktikai visz-

szavonulást rendelt el egységeinek, figyelmen kívül hagyva a Führernek a már 

megszerzett pozíciókban való feltétlen kitartást elrendelő parancsát (Durchhaltebe-

fehl).103 

Hoepner valamennyi rendjelét és kitüntetését is elvesztette, és a továbbiakban 

megtiltották neki az egyenruha viselését. Bár megszégyenítő módon bocsátották 

el,104 korábbi érdemeiért (Hoepner utoljára a Moszkvát karnyújtásnyira megközelí-

tő 4. páncélos hadsereg parancsnoka volt) von Sponeckhez képest olcsóbban sza-

badult. Az utóbbi esetében ugyanis a Führer már mindenképp példát akart statuálni. 

A von Sponeckkel szemben lefolytatott hadbírósági tárgyalás során ezért először 

halálos ítéletet mondtak ki a vádlottra. Később hat évi várfogságra enyhítették az 

                                                 
100  Részletesebben l. ehhez GUDERIAN, H.: Erinnerungen eines Soldaten, Neckargemünd, 

19604 (= Heidelberg, 1950), 228. skk. és 240. skk. 
101  A Meuse-ön való átkelését követően (1940. május 14-én) Guderian önhatalmúlag úgy 

döntött, hogy nem töri meg sikeresen haladó támadása lendületét. A parancs ellenére 

nem állt meg, hanem szinte őrizetlenül hagyva a Meuse (Maas) általa épp most meg-

szerzett hídfőjét, tovább vezette páncélosait a Csatorna felé. Egy ismert német hadtörté-

nész újabban joggal állapította meg, hogy Guderian ekkor „nemcsak felettesei és Hitler 

kifejezett parancsával szegült szembe, de megszegte ʼa hadvezetés művészeténekʼ min-

den szabályát is. Döntése azonban lavinát indított el, amely magával rántotta a többi 

páncéloshadosztályt”: FRIESER, K.-H.: Blitzkrieg-Legende. Der Westfeldzug 1940, 

München, 1995, 315. skk.; vö. ehhez GUDERIAN, H.: Erinnerungen eines Soldaten, 

Neckargemünd, 19604 (= Heidelberg, 1950), 92. skk. Parancsszegése miatt Guderiant 

szolgálati elöljárója – Ewald von Kleist – két napon belül, 1940. május 16-án felmentet-

te. A Nyugati fronton harcoló „A”-Hadseregcsoport főparancsnoka, Gerd von Rundstedt 

azonban felülbírálta ezt a döntést, és Guderiant visszahelyezte parancsnoki posztjára: 

GUDERIAN: Erinnerungen (19604), 98. skk. 
102  „Diese Einstellung kam einer Befehlsverweigerung aus Gewissensgründen gleich.“ Így 

HÜRTER (20072), 329. A Közép-hadseregcsoport alárendeltségébe tartozó 2. páncélos 

csoport parancsnokának posztjáról való felmentéséhez hozzájárultak Günther von Kluge 

vezértábornaggyal folytatott vitái is: l. ehhez GUDERIAN, H.: Erinnerungen eines Solda-

ten, Neckargemünd, 19604 (= Heidelberg, 1950), 245. 
103  Vö. HÜRTER (20072), 336. sk. 
104  A formula szerint „Ausstoßung aus dem Heere mit allen rectlichen Folgen“ [a hadse-

regből való kitaszítás, annak valamennyi jogi következményével] l. ABSOLON (1995), 

633; vö. még HÜRTER (20072), 337. 

https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_von_Kluge
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ítéletet.105 A fenti előzmények után érthető, hogy 1942 tavaszától mind kevesebben 

követték el az „engedetlenség vétkét” a Wehrmacht az orosz fronton harcoló tábor-

nokai közül.106 Kevésbé súlyos parancsszegések azonban később, más frontokon is 

előfordultak. Az Észak-Afrikában harcoló Rommelt 1942. június 9-én utasította a 

Wehrmacht főparancsnokaként Hitler arra, hogy azokat a német politikai menekül-

teket, akik a franciák oldalán vettek részt a német és az olasz erők elleni hadműve-

letekben, elfogásuk esetén agyon kell lőni.107 Kedvelt tábornoka, Erwin Rommel 

azonban nem hajtotta végre a Führer parancsát. Mivel Rommel ekkor afrikai sike-

reinek zenitjén állt, parancsmegtagadása következmények nélkül maradt. 

Ma már jórészt csak gyanítható okokból lett végül parancsszegővé a Wehr-

machtnak az a tábornoka, akinek egy milliós nagyvárost kellett volna „az utolsó-

kig” védelmeznie. 

Dietrich von Choltitz gyalogsági tábornokot 1944. augusztus 7-én nevezte ki a 

Führer Nagy-Párizs katonai parancsnokává. Négy nappal később pedig felruházta 

őt az erődparancsnokokat megillető hatalmi jogosítványokkal is. A tábornok ettől 

fogva a város minden civil és katonai erőforrásával rendelkezhetett, hogy megvédje 

a rábízott „erődöt”. Ha pedig ez nem sikerül, úgy a harcok befejeződésekor rom-

                                                 
105  1942. február 20-án Hitler személyes döntése folytán enyhítették hat év várfogságra 

Hans Graf von Sponeck halálos ítéletét: l. ABSOLON (1995), 631. és küln. EINBECK, E.: 

Das Exempel Graf Sponeck: ein Beitrag zum Thema Hitler und die Generäle, Bremen, 

1970, 45. 
106  Az egyetlen jelentős későbbi parancsszegést az orosz fronton már nem a Wehrmacht 

tábornoka követte el. Paul Hausser SS-tábornok a Führer határozott parancsa ellenére 

ürítette ki Harkovot a városért vívott harmadik csatában (1943 február–március). A ka-

tonái által „papa”-ként emlegetett – 1880-as születésű – Paul Hausser a német táborno-

kok idősebb nemzedékéhez tartozott. Neveltetése és korábbi pályafutása a náci állam 

viszonyai között is sokban meghatározták magatartását. A porosz tiszti családból szár-

mazó Hausser a Reichswehr altábornagyaként ment nyugdíjba (1932-ben). Később az 

SS-ben folytatta aktív szolgálatát, ahol mint SS Oberst-Gruppenführer und Generalo-

berst der Waffen-SS – a veterán náci Sepp Dietrichhel együtt – 1944 augusztusától a 

Waffen-SS legmagasabb rendfokozatú tisztjének számított. A porosz katonai hagyomá-

nyok szellemében nevelkedett „professzionális katona”, a náci eszméktől csak kevéssé 

érintett Paul Hausser (vö. STEIN [1966], 9; 12. sk; 20. és 57.) felelősséget érzett beosz-

tottjaiért. Nem törődve a presztízs-szempontokkal, ezért vonta ki a parancsnoksága alatt 

álló alakulatokat az akkor a negyedik legnagyobb szovjet nagyvárosnak számító Har-

kovból, bár a Führer parancsa szerint a várost az utolsó emberig kellett volna tartania. 

Hausser nem szándékozott bekeríttetni magát. Ahogy mondta, nem akart második Sztá-

lingrádot. Parancsszegése következmények nélkül maradt. Hitlernek, aki csak három 

hete tüntette ki Haussert a náci párt aranyjelvényével, presztízsveszteséget jelentett vol-

na, ha ezt követően büntet meg egy magas rangú SS-tisztet. – A fentiek egészéhez rész-

letesebben l. MITCHAM–MUELLER (20002), 276–286. 
107 A német Afrika hadtest (Deutsches Afrikakorps; DAK) főparancsnokának, Erwin Rom-

mel vezérezredesnek küldött „Führeri parancs” (Führerbefehl) elektronikus formában 

közölt szövege az alábbi helyen olvasható: http://www.ns-archiv.de/krieg 

/frankreich/fuehrerbefehl_rommel.php. 

http://www.ns-archiv.de/krieg


100                                                                  Szlávik Gábor 

 

mezőt kellett volna maga után hagynia. Von Choltitznak ebben az esetben fel kel-

lett volna robbantania a Szajna hídjait, és számos, már előzőleg aláaknázott köz-

épületet.108 Párizs így Varsó sorsára jutott volna. 

A régi porosz katonacsaládból származó Dietrich von Choltitz „erődparancs-

nokká” való kinevezését Szevasztopol ostrománál szerzett érdemeinek köszönhette, 

valamint annak, hogy az orosz fronton 1943 nyara óta folyó német visszavonulás 

során a védelmi harc egyik specialistájának számított. 109  Nagy-Párizs várospa-

rancsnokaként azonban von Choltitz tizenhat napon át ellenszegült Hitler többször 

is megismételt parancsának, amely arra utasította őt, hogy az utolsó emberig védje 

Párizst, és a várost csak annak lerombolása után engedje át az ellenségnek. Von 

Choltitz rendelkezései nyomán végül a Wehrmacht részéről csak az elővárosokban 

került sor komolyabb ellenállásra. Párizs így szinte sértetlenül került a Szövetsége-

sek birtokába.110 Nem állt lángokban a francia–amerikai erők bevonulásakor, ahogy 

Hitler eltervezte azt. 

                                                 
108  A Párizs városparancsnokának, Dietrich von Choltitznak 1944. augusztus 23-án adott 

„Führeri parancs” (Führerbefehl) értelmében „A párizsi hídfőállás védelme meghatáro-

zó katonai és politikai fontossággal bír. […] A város területén ezért már a zendülés első 

jelénél a legszigorúbb eszközök alkalmazásával kell fellépni; mint például egyes ház-

tömbök felrobbantása, a zendülést szítók nyilvános kivégzése, a lázadásban érintett vá-

rosrészek kiürítése, mivel ezen a módon lehet leghatékonyabban elejét venni a zendülés 

tovaterjedésének. A Szajna hídjait robbantásra kell előkészíteni. Párizs nem kerülhet az 

ellenség kezére, vagy ha igen, az ellenség csak rommezőként juthat annak birtokába.” 

(„Die Verteidigung des Brückenkopfes Paris ist von entscheidender militärischer und 

politischer Bedeutung. […] Innerhalb der Stadt muss gegen erste Anzeichen von Auf-

ruhr mit schärfsten Mitteln eingeschritten werden, z. B. Sprengung von Häuserblocks, 

öffentliche Exekutierung der Rädelsführer, Evakuierung des betroffenen Stadtteils, da 

hierdurch eine Ausbreitung am besten verhindert wird. Die Seinebrücken sind zur 

Sprengung vorzubereiten. Paris darf nicht oder nur als Trümmerfeld in die Hand des 

Feindes fallen.“) (A kiemelések tőlem – Sz. G.) 
109 1942 júniusában von Choltitz alakulata meghatározó szerepet játszott a Krím-félsziget 

délnyugati részén elhelyezkedő erődített kikötőváros, Szevasztopol bevételénél. Ezre-

dének 4800 katonájából azonban parancsnokuk csak 347-et vezetett vissza a sikeres ro-

ham után. Később, ugyancsak Oroszországban, az 1943-ban altábornaggyá előléptetett 

Dietrich von Choltitz „a felperzselt föld [taktikájának] szakértője” lett („der Experte der 

verbrannten Erde”). Vö. Paris-Rettung: „Karl kam nicht an”, Der Spiegel 1964/36, 79–

85; 79. és 80. = http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/46175198. 
110 1944. augusztus 25-én. Több órán át tartó lövöldözések azonban a belvárosban is voltak. 

(Az École-Militaire és az Invalidusok épülettömbjeinél ötórás tűzharc alakult ki.) A na-

gyobb forgalmi csomópontoknál a németek a felkelőkkel vagy a Párizsba bevonuló szö-

vetséges csapatokkal szemben többnyire kemény ellenállást tanúsítottak. Az eredetileg 

22 000 katonából álló német helyőrség zöme a Párizs körül kialakított külső védelmi 

gyűrűt szállta meg. Magában a városban talán 5–6000 német katona állomásozott. A 

Wehrmacht Párizsban maradt alakulatainak többsége a megadás napján már csak a vá-

ros 16 pontját tartotta ellenőrzése alatt. Itt többnyire körülzárva védekezett. 
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Von Choltitz nyilván azért választotta végül a megadást,111 mert város védelmé-

re nem volt elég embere. Párizs lerombolására is elégtelenek voltak a katonai esz-

közei. Nem is beszélve arról, hogy az efféle rombolás értelmetlen, sőt „barbár” tett 

lett volna.112 

Nagy-Párizs utolsó német városparancsnokának parancsszegését azonban in-

kább a személyes sorsa feletti aggodalom motiválhatta. Nem akart a felkelők113 

kezére kerülni. Ezért úgy intézte, hogy a városba benyomult francia reguláris erők-

nek114 adhassa meg magát. A kapitulációt is csak hadifogságba esését követően írta 

alá. Egyebekben a Szövetségesek többször is figyelmeztették von Choltitzot: Párizs 

lerombolása esetén nem hadifogolyként, hanem háborús bűnösként bánnak majd 

vele.115 

Két héttel Párizs lényegében harc nélkül történő feladása után már a német hatá-

ron folyt a küzdelem. Itt a Nyugati Fal (Westwall) első és második vonala közé eső 

német nagyvárost, Aachent és annak térségét védő erők parancsnoka, Gerhard Graf 

von Schwerin páncélos tábornok arra az elhatározásra jutott, hogy harc nélkül átad-

ja Aachent az amerikai csapatoknak, anélkül, hogy kikérné ehhez felettesei előzetes 

                                                 
111 Az 1944 augusztusában, Párizsban lejátszódott eseményekről adott, az önigazolás utóla-

gos szándékával megalkotott beszámoló D. von Choltitz, --- brennt Paris? adolf hitler --

- [sic!]: Tatsachenbericht des letzten deutschen Befehlshabers in Paris, Mannheim 1950. 

Von Choltitz döntésének saját beszámolóján alapuló indítékaihoz l. még Paris-Rettung: 

„Karl kam nicht an”. Der Spiegel 1964/36, 79–85; 81. skk. =  

  http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/46175198. – A fentiekhez kritiku-

san, az újabb kutatás szemszögéből, l. P. LIEB, Konventioneller Krieg oder NS-

Weltanschauungskrieg? Kriegführung und Partisanenbekämpfung in Frankreich 

1943/44, München, 2006, 480–482. 
112 Kulturális szempontból Párizs még a XX. század derekán is „a világ fővárosa” volt. 
113 A napok óta tartó sztrájkhullámokat követően Párizsban 1944. augusztus 19-én tört ki (a 

Párizsi Felszabadítási Bizottság felhívására) a felkelés. 
114 A Jacques-Philippe Leclerc tábornok vezette 2. „szabad” francia páncéloshadosztály 

erőinek. 
115  Újabban a WDR (Westdeutscher Rundfunk) egy televíziós dokumentumfilm-

sorozatában vetették fel ezt a lehetőséget. A film készítői szerint „a tapasztalt tábornok 

talán azt gyanította, hogy egy ilyen tettért a háborús bűnösök felett ítélkező törvényszék 

elé fogják állítani őt”. In: Wird Paris vernichtet? Dokumentation, Deutschland 2004, 

WDR, Erstausstrahlung, Mittwoch, 10. Januar 2007 =  

http://www.drafd.de/?Wird_Paris_vernichtet („Möglicherweise ahnte der erfahrene Ge-

neral, dass ihn eine solche Tat vor ein Kriegsverbrechertribunal bringen würde.“). Az 

újabb kutatás is úgy látja, hogy addigi katonai szerepvállalása alapján von Choltitz nem 

olyasfajta – bátor – személyiség volt, aki „etikai-morális szempontok alapján” tagadta 

volna meg Hitler őt Párizs a végsőkig való védelmére, majd a város elpusztítására utasí-

tó parancsát. L. küln. ehhez P. LIEB: Konventioneller Krieg oder NS-Weltan-

schauungskrieg? Kriegführung und Partisanenbekämpfung in Frankreich 1943/44, 

München, 2006, 480: „In der Tat war dieser General [ti. von Choltitz] nicht ein Mann, 

der sich allein von ethisch-moralischen Motiven geleitet für diese mutige Befehlsweige-

rung entschied.“ 

http://www.drafd.de/?Wird_Paris_vernichtet
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engedélyét. Az akkor negyvenöt éves von Schwerin gróf altábornagyot elsődlege-

sen katonai szempontok vezették döntése meghozatalában. Önkényes döntésével 

azonban mégis a kapott parancsokkal ellentétesen cselekedett, hiszen a Führer pa-

rancsa úgy szólt, hogy az ősi német császárvárost az utolsó emberig védeni kell. 

Az 1944. szeptember 13-án hivatalosan is Aachen városparancsnokává 

(Kampfkommandant) kinevezett Gerhard Graf von Schwerin – a 116. páncéloshad-

osztály116  magas háborús kitüntetést (a tölgyfalombokkal és kardokkal ékesített 

lovagkeresztet) viselő parancsnoka nem akarta feleslegesen romhalmazzá tenni a 

nagy múltú várost. Von Schwerinnek ugyanis nem volt elég embere Aachen haté-

kony védelmezéséhez, de egyebekben is úgy gondolta, hogy az amerikaiak hama-

rosan odaérnek. Ezért a helyi távíróhivatalban írásos üzenetet hagyott hátra az 

Aachenbe érkező amerikai csapatok parancsnokának. Az angol nyelvű üzenetben 

arról tudósította a vélekedése szerint hamarosan odaérkező amerikai parancsnokot, 

hogy megállította a város lakóinak esztelen evakuálását, majd arra kérte őt, hogy 

kímélje meg Aachen lakóit. Az amerikaiak azonban éppen erőt gyűjtöttek, és egy 

időre megálltak Aachen előtt. Így von Schwerin az aacheni távíróhivatal egy tiszt-

viselőjénél hátrahagyott, az ellenségnek szóló üzenete a Kölnben székelő Gauleiter 

és Birodalmi Védelmi Megbízott 117  – Josef Grohé – íróasztalán landolt. Von 

Schwerint felmentették parancsnoki beosztásából, Aachen pedig hamarosan heves 

védelmi harcok színterévé vált.118 

 

* 

 

A továbbiakban már inkább csak utalnék néhány ismertebb német parancsszegőre a 

II. világháború európai harcainak utolsó hónapjaiból. 

Otto Lasch gyalogsági tábornok, a Hitlertől erőddé (Festung) nyilvánított kelet-

porosz nagyváros, Königsberg városparancsnoka háromnapos egyenlőtlen küzdel-

met követően,119 miután már csak néhány védelmi támpont maradt a védők kezén, 

feladta Königsberget, a Führer „az utolsó töltényig” való kitartást elrendelő paran-

csa ellenére. Königsberg utolsó német városparancsnoka – későbbi állítása szerint 

– azért szánta el magát a megadásra, hogy megkímélje a város már eddig is sokat 

szenvedett polgári lakosságát. Pedig tudta, hogy ami Königsberg megmaradt lakói-

ra várt a bevonuló orosz csapatok részéről, annál jobb lett volna az ostrom során 

                                                 
116 Az ún. Windhund-Division. 
117 Reichsverteidigungskommissar. 
118  Ehhez és az alábbiakhoz újabban l. küln. HECKMANN, D.: „Halten bis zum letzten 

Mann...“: Der Kampf um Aachen im Herbst, Aachen, 20042 (2003) és RASS, Chr.–

ROHRKAMP, R.–QUADFLIEG, P. M.: General Graf von Schwerin und das Kriegsende in 

Aachen: Ereignis, Mythos, Analyse (Aachener Studien zur Wirtschafts- und Sozial-

geschichte Bd. 3), Aachen, 2007. Az itt közölt eseménysor magyar nyelven is olvasható. 

In: G. KNOPP, G.:  A Wehrmacht: számvetés, Budapest, 2010 (német eredeti: 2007), 

259–269. sk. 
119 1945. április 6–9-én. 

http://www.amazon.de/Ren%C3%A9-Rohrkamp/e/B00IUMTERA/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.de/Peter-M-Quadflieg/e/B00IUMU9VK/ref=dp_byline_cont_book_3
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bekövetkezett halál. (1958-ban megjelent könyvében120 Lasch idéz a németekkel 

szembeni kegyetlenkedést elrendelő, legfelsőbb szinten kiadott szovjet parancso-

kat.121) 

Őszinte emberbaráti szeretetből járt el az osztrák származású, hithű katolikus 

Josef von Gadolla lovag, alezredes a türingiai kisváros, Gotha feladása során. A 

számára kiadott parancs értelmében, amelyet kézfogással és aláírásával kellett 

megerősítenie, „tilos a megadás bármely formája”, a városparancsnok és katonái 

számára „nincs más, csak harc a végsőkig”. Von Gadolla azonban értelmetlennek 

tartotta az ellenállást. Az csak a város lerombolásához és lakói egy részének halá-

lához vezetett volna. 1945. április 3-án, egy késő esti órában ezért szolgálati kocsi-

ján fehér zászlóval, megindult a Gotha határában a védőkkel már harcban álló ame-

rikai csapatok felé. A Gothát védelmező német egységek egy része azonban komo-

lyan vette a parancsot, mely szerint a várost „életük árán is”, [...] „utolsó leheletü-

kig” védelmezni kell. Árulónak tekintett parancsnokukat letartóztatták, és átadták a 

hadbíróságnak.122 

Hasonló indítékokból cselekedett, majd hasonló módon végezte életét egy má-

sik városparancsnok is a német földön vívott harc utolsó időszakában. A Harz-

hegységben fekvő kisvárost, Wernigerodét ugyancsak harc nélkül adta át 1945. 

április 11-én az amerikai hadsereg egységeinek Gustav Petri ezredes. Őt a város 

védelmét elrendelő parancs megtagadásáért letartóztatták, majd statáriális eljárás 

keretében elítélték és agyonlőtték a rákövetkező napon. A számtalan menekültet és 

sebesültet is befogadó kisváros, Wernigerode azonban épségben maradt.123 

                                                 
120 General LASCH, Otto: So fiel Königsberg, Stuttgart, 19843 (1958). 
121 L. küln. a 2. Belorusz Front parancsnokának, Csernakovszkij marsalnak a Königsbergért 

folyó harc kezdetén, 1945. január 12-én kiadott napiparancsát. Német fordításban közli 

LASCH: So fiel Königsberg, 138. A Königsberget megszálló orosz csapatok a város lakói 

ellen elkövetett erőszakos és kegyetlen tetteihez l. LASCH, i. m. 115. sk. és újabban 

MANTHEY, J.: Königsberg: Geschichte einer Weltbürgerrepublik, München–Wien, 

2005, 671–673. skk. 
122 A fenti történet részletes leírása magyar nyelven is olvasható, in: KNOPP, G.: A Wehr-

macht: számvetés, Budapest, 2010 (német eredeti: 2007), 302–305. Néhány további 

részlethez l. még EHRLICH, E.–RASCHKE, H.: Josef Ritter von Gadolla: Ein Grazer Offi-

zier im militärischen Widerstand, Dokumentationsarchiv des österreichischen Wi-

derstandes. Jahrbuch 2003, Wien, 2003, 162–191; küln. 183–187. 
123 Az 1888-ban, a Hessen területén található egyetemi városban, Gießenben született Gus-

tav Petri korábbi katonai pályafutásához, a Wernigerode harc nélküli feladását eredmé-

nyező, néhány nap alatt (április 8–11.) megszületett döntésének okaihoz, majd letartóz-

tatásához, elítéléséhez és kivégzéséhez részletesen l. LEHMANN, P.: Geachtet – geleug-

net – geehrt. Oberst Gustav Petri, Retter von Wernigerode (Harz-Forschungen: 

Forschungen und Quellen zur Geschichte des Harzgebietes/Harz-Verein für Geschichte 

und Altertumskunde e. V. [etc.]; Bd. XXIX), Berlin und Wernigerode, 2013, küln. 80–

134. (Fünf Tage im Harz); vö. még 135. skk. 

    – A fentebb mondottak egészéhez újabban l. még TIETMANN, L.: „...die Stadt vor dem 

Schlimmsten bewahren“ Widerstand der letzten Stunde: Kapitulanten und Befehlsver-

weigerer 1945, in: HAASE–PAUL (1995),174–186. Mindezek tágabb értelemben vett hát-
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Az utolsó jelentősebb parancsmegtagadásra,124 pontosabban: a kiadott parancs-

csal ellentétes cselekedetre, amelyet magas rangú német tiszt követett el, a háború 

utolsó napjaiban került sor. A Berlin előterében folyó harcok során a Visztula-

hadseregcsoport parancsnoka, Gotthard Heinrici vezérezredes Hitler előzetes enge-

délye nélkül rendelte el az Odera bal partja mentén húzódó Seelowi-magaslatokról 

való visszavonulást, mivel – megítélése szerint – ottani helyzete tarthatatlanná vált. 

Ezt követően dacolt az OKW vezetőjének, Wilhelm Keitelnek, majd Keitel helyet-

tesének, Alfred Jodlnak őt Berlin felmentésére utasító parancsával is. Keitellel 

folytatott helyzetmegbeszélése során, aki engedetlenséggel, árulással és gyávaság-

gal vádolta őt, a kelet-poroszországi lelkész fia, a hívő protestáns Heinrici parancs-

szegése indokaként a katonáiért érzett felelősségre és a német népért viselt felelős-

ségére hivatkozott.125 

 

** 

                                                                                                            
teréhez, közelebbről a nyugati fronton vívott védelmi harcokhoz az 1945-ös év téli és 

tavaszi hónapjainak során l. ZIMMERMANN, J.: Die Kämpfe gegen die Westalliierten 

1945 – Ein Kampf bis zum Ende oder die Kreierung einer Legende?, in: Kriegsende 

1945 in Deutschland. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes; hrsg. 

VON HILLMANN, J.–ZIMMERMANN, J. (Beiträge zur Militärgeschichte Bd. 55). Mün-

chen, 2002, 115–133. 
124  Parancsmegtagadásnak vagy inkább parancsszegésnek, bár következményeiben jóval 

kisebb jelentőségű parancsszegésnek minősül az Odera menti Küstrin erődparancsnoká-

nak (Festungskommandant), Heinz Reinefahrtnak az esete is. Reinefahrt, aki ekkor – 

1945 márciusának végén – az SS és a Rendőrség altábornagya volt (SS-Gruppenführer 

und Generalleutnant der Polizei), Hitler kifejezett parancsa ellenére tört ki erői megma-

radt részével a hamarosan a szovjet csapatok kezére került Küstrinből. Reinefahrtot 

ezért letartóztatták, majd egy hadbíróság halálra ítélte az ellenséggel szemben tanúsított 

gyávaságért (Feigheit vor dem Feind). Az ítéletet azonban ekkor, az adott körülmények 

között már nem lehetett végrehajtani. 
125 A Wehrmacht tábornokok középnemzedékéhez tartozó Gotthard Heinrici (1886–1971), 

saját állítása szerint, a következőket közölte az őt támadásra utasító Keitellel: „Keitel 

azt mondta nekem, nem ellentmondanom kell, hanem engedelmeskednem. Erre azt fe-

leltem, hogy felelősséggel tartozom, és ha azt állítja, hogy az általa kiadott parancs fel-

ment engem a felelősség alól, ezt nem fogadom el. A német néppel szemben tartozom 

felelősséggel, és nem fogom feláldozni ezeket a fiatal katonákat. Ezért amennyiben ra-

gaszkodik az általa kiadott parancs végrehajtásához, úgy mást kell keresnie, mert én azt 

nem teszem meg.” – Heinrici 1945. október 15-én történt kihallgatása során, Nürnberg-

ben tett vallomása; IfZ-Archiv MA 1569/26. Idézi HÜRTER (20072), 65: „[Keitel] sagte, 

ich hätte nicht wiederzureden, sondern zu folgen. Ich habe geantwortet, ich träge eine 

Verantwortung hier und auch wenn Sie behaupten, dass Befehle, die Sie geben, mich 

vor der Verantwortung entlasten, so erkenne ich das nicht an. Ich bin dem deutschen 

Volk gegenüber verpflichtet und ich werde diese jungen Soldaten nicht opfern, und 

wenn Sie auf dem Befehl bestehen, so müssen Sie jemand anderen suchen, ich tue es 

nicht.“ (a kiemelés tőlem – Sz. G.). Gotthard Heinrici vezérezredes rövid életrajzához l. 

MITCHAM–MUELLER (20002). 64–69; Keitellel folytatott vitájához i. m. 138. 
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Önkényes lépéséért a mindinkább már csak nevében létező Visztula-

hadseregcsoport parancsnokát, Gotthard Heinrici vezérezredest 1945. április 29-én 

felmentették posztjáról, és hamarosan hadbíróság elé kellett volna állnia. Az új 

német államfő, Karl Dönitz főtengernagy azonban figyelmen kívül hagyta a Hein-

rici vád alá helyezését elrendelő führeri parancsot. A hadbírósági tárgyalás így el-

maradt. Ha megtartják, nyilvánvalóan halálos ítélettel végződött volna. 

Otto Lasch, Königsberg volt városparancsnoka tíz év után, 1955-ben tért vissza 

a szovjet hadifogságból.126 Josef von Gadolla lovag, alezredest, aki „lelkiismereti 

döntést hozott”, hogy „megóvja az embereket az értelmetlen haláltól”, a hadbíróság 

ítélete alapján kivégezték.127 Ugyanez a sors érte a Wehrmacht másik törzstisztjét, 

a Wernigerode védelméért vívandó harc vezetésére kinevezett Gustav Petri ezre-

dest. Igazi szocialista karrierré lett azonban a mai Mecklenburg-Vorpommern terü-

letére eső kis Hanza várost, Greisfswaldot a szovjet csapatoknak harc nélkül feladó 

Rudolf Petershagen ezredes története.128  Ezért a tettéért Petershagen az NDK-s 

                                                 
126 Közelebbről 1955 késő őszén, valamivel több, mint tíz év után: General LASCH, OTTO: 

So fiel Königsberg, Stuttgart, 19843 (1958), 119. 
127 1945. április 5-én Weimarban. – Az elítélt számára a halotti szentségeket feladó pap 

beszámolója szerint egy hívő katolikussal találkozott, aki valódi lelkiismereti döntést 

hozott, majd annak alapján adta át az amerikai csapatoknak Gotha városát. Josef von 

Gandolla lovag úgy gondolta, hogy ezen a módon megóvhatja azt a pusztulástól, lakóit 

pedig az értelmetlen haláltól. A katolikus pap feljegyezte a kivégzésére váró elítélt utol-

só szavait: „Azért halok meg, hogy Gotha éljen.” In: FESSER, G.: Ehre dem Retter. Die 

letzten Worte des Offiziers: „Damit Gotha leben kann, muß ich sterben“, Die Zeit 

35/1997 = http://www.zeit.de/1997/35/Ehre_dem_Retter?page=1: „[...] ich traf einen 

gläubigen katholischen Menschen an, der aus echter Gewissensentscheidung die Stadt 

Gotha an die heranrückenden Amerikaner hatte übergeben wollen, um sie so vor der 

Zerstörung und die Menschen vor unsinnigem Sterben zu bewahren. Als letzte Worte 

Gadollas hat der Geistliche überliefert: ,Damit Gotha leben kann, muß ich sterbenʻ.“ 

Negyvennyolc éves volt ekkor. 

    – A Gotha városáért életét áldozó, valódi ellenállónak azonban talán mégsem nevezhető 

osztrák alezredes Gotha megoltalmazásáig ívelő életútjához részletesebben l. EHRLICH, 

E.–RASCHKE, H.: fentebb már hivatkozott tanulmányát: Josef Ritter von Gadolla – Ein 

Grazer Offizier im militärischen Widerstand, Dokumentationsarchiv des öster-

reichischen Widerstandes. Jahrbuch 2003, Wien, 2003, 162–191; küln. 187– 188. sk. 

(az 1945. április 4-én lefolytatott rögtönítélő bíróság [Standgericht] előtt lezajlott tár-

gyalás, majd az ítélethozatal és rákövetkező napon végrehajtott kivégzés részleteivel). A 

bírósági jegyzőkönyv szerint von Gadolla így indolta meg, hogy miért akarta harc nél-

kül átadni a várost: „Ich habe dieses alles als Idealist getan, um die Stadt nicht ganz dem 

Verfall und Tod zu übergeben, so hätten es wohl noch mehrere gemacht, die in meiner 

Haut gesteckt hätten und ich kann nur sagen, daß ich als alter Soldat diese, meine 

Handlungsweise voll verantworten kann.“ [Azaz: „Mindezt idealistaként tettem, azért, 

hogy ne adjuk át a várost a teljes pusztulásnak és a halálnak. Az én helyemben bizonyá-

ra sokan így cselekedtek volna, és csak azt tudom mondani, hogy öreg katonaként ezért, 

az én eljárásomért teljes mértékben vállalni tudom a felelősséget.”] 
128 Greifswaldot 1945. április 30-án adta át a város védelmével megbízott legfőbb katonai 

vezető (Kampfkommandant von Greifswald), Rudolf Petershagen ezredes a szovjet csa-
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időkben (1955-ben) Greiswald díszpolgára lett. Később számos kisebb politikai 

posztot is betöltött. 

Megjegyezném még, hogy nem ez volt Petershagen első parancsszegése. Már a 

Harkov körüli első csatában129 is a kiadott paranccsal ellentétesen járt el. Az ő 

helyzetmegítélése bizonyult helyesnek. Sikere akkor Rudolf Petershagennek lo-

vagkeresztet és az ezredesi rendfokozatba való előlépést hozott.130 
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