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Tóth Péter András

„A történeti kutatásnak a legendák lerombolására kell törekednie.”
Hans Delbrück és az I. világháborús német stratégia*

Az első világháború lezárulása előtt három héttel, 1918. október 24-én
Woodrow Wilson amerikai elnök világossá tette, hogy a béketárgyalások feltétele
Németország vezetőinek távozása lesz. Az ellenségeskedés kimenetele akkor már
nem volt kérdéses. Két héttel később de facto és de jure is megtörtént a várt vezetőcsere, mivel II. Vilmos Hollandiába, Ludendorff pedig Svédországba menekült. A
weimari köztársaságban nagy és nehéz feladat várt a történetírásra, mivel egy más
berendezkedésű Németország I. világháborús részvételét kellett feldolgoznia. Ebben élen járt a jeles hadtörténész, a modern hadtörténetírás egyik úttörője, Hans
Delbrück1 (1848 – 1929), aki tanulmányokban és önálló kötetekben egyaránt tág
teret szentelt e témának. Delbrück a világháború befejezésekor éppen 70 éves
volt, így addigra már egy teljes életművet mondhatott a magáénak.2 Joggal merül
fel a kérdés, hogy vajon mikortól kell számítani a kései munkásságot? Esetünkben
két kezdő időpont közül kell választani, még pontosabban az I. világháború kitörése és befejezése merül fel. A világégés idején tanulmányunk főszereplője rendkívül
termékeny volt, mi több, a hazaiak mellett külföldi – elsősorban amerikai – folyóiratokban is publikált, így az I. világháború és az azt követő időszak együttes tárgyalása már szétfeszítené e tanulmány kereteit. A forrásbőség miatt tanulmányunkban a fegyverszünetet követő két éves időszak – ami egyszersmind a legfontosabbnak is bizonyult - elemzésére van lehetőség.
A fegyverszünet megkötése után szinte azonnal egy nehéz és hálátlan témában fog*
A tanulmány a TÁMOP – „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” – Kultúrák közötti párbeszéd
alprojektjének támogatásával (TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR) készült.
1
Hans Delbrück 1848-ban született Bergenben, Heidelbergben és Bonnban tanult történelmet.
1883-tól kezdve a Preussische Jahrbücher főszerkesztője, majd 1885-től a berlini egyetem professzora
volt. 1884 és 1890 között a Reichstag tagja. Az I. világháború előrehaladtával egyre kritikusabban viszonyult a német stratégiához, ugyanakkor következetesen cáfolta a központi hatalmak egyedüli felelősségét az ellenségeskedés kirobbanásában. Ugyanezt igyekezett bizonyítani a német békedelegáció tagjaként a versailles-i béketárgyalásokon. 1929-ben hunyt el Berlinben. Általánosságban ld: LANGE, Sven:
Hans Delbrück: Der Kritiker der Kriegsgeschichte, Potsdamer Schriften für Militärgeschichte, Band 9.
Deutsche Militärhistoriker von Hans Delbrück bis Andreas Hillgruber, Militärgeschichtliches
Forschungsamt, Potsdam, 2010. 9-20. LANGE, Sven: Hans Delbrück und der Strategiestreit, Freiburg im
Breisgau: Rombach, 1995.; BUCHOLZ, Arden: Hans Delbrück and the German Military Estabilishment,
University of Iowa Press, Iowa City, 1985.; THIMME, Annelise: Hans Delbrück als Kritiker der
Wilhehminischen Epoche, Droste Verlag, Düsseldorff, 1955.
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Legfontosabb művei: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politschen Geschichte, IIV. köt., Verlag von Georg Stilke, Berlin, 1900 - 1920., Leben des Feldmarschalls Neidhardt von
Gneisenau, I-II. köt., Berlin, 1882., Die Polenfrage, Verlag von Hermann Walther, Berlin, 1894.,
Bismarks Erbe, Verlag – Ullstein, Berlin, 1915., Krieg und Politik 1914 – 1916, Georg Stilke, Berlin, 1918.
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lalt állást. Határozottan cáfolta a tőrdöfés elméletet, vagyis azt, hogy a német hadsereg
önhibáján kívül veszítette volna el a világháborút. Ezzel máris szembe került a tisztikar
jelentős részével, különféle konzervatív és jobboldali – majd szélsőjobboldali – szervezetekkel és újságírókkal, majd némely alkalommal, egyes családtagjaival is.3 A népszerű
elmélet ellen a német hadtörténelemből hozott példákat, amelyben otthonosan mozgott. Arra a következtetésre jutott, hogy a felkészülés ellenére a német haderőt is készületlenül érte a világháború elhúzódása. Indoklásához a szövetségi rendszerek kialakulásáig nyúlt vissza. Kiemelte, hogy az Osztrák – Magyar Monarchiával kötött szövetség mellett még további két orientáció is létezett. Az egyik egy angol – német, míg a
másik egy német – orosz szövetséggel számolt.4 Delbrück az utóbbi kettőt elvetette,
mondván, hogy csak ideiglenes szövetségek lennének. Nagy-Britanniának csak Oroszország meggyengítéséig állna érdekében az együttműködés, majd azonnal szövetséget
kötne vele Németország elszigetelésére. Az orosz – német együttműködésre még kevesebb esélyt látott az érdekszférák ütközése miatt. Egy ilyen egyezség elhidegítheti az
osztrák – magyar diplomáciát is. Delbrück szerint Németország egyetlen stratégiai szövetségese a Monarchia volt. Ebben egyetértés volt közte és Alfred Thayer Mahan amerikai admirális között. Az erőviszonyokat illetően viszont már eltért a véleményük.
Mahan 1910-ben megjelent könyvében úgy fogalmazott, hogy a tengeri erőviszonyokat leszámítva minden más a központi hatalmak mellett szól.5 Delbrück viszont megállapította, hogy az államszövetség nélkül Németország 1914-ben még rosszabb helyzetben találta volna magát.6
Fontos tisztázni, hogy miként viszonyult Delbrück az új rendszerhez? Életrajzírója arra a megállapításra jutott, hogy Delbrück az események hatására lett a köztársaság híve és nem elvi megfontolásból. Való igaz, hogy korábban tisztségeket
töltött be, emiatt úgy tűnhetett, hogy az új rendszerben nem lehet teljes mértékben hiteles. 1918 végén született publikációi még kevésbé reformpártiak: október
17-én azt írta, hogy „a nehézségek ellenére a német haderő mindenütt szilárdan
védekezik.”7 A későbbiekben viszont már lehetősége volt bizonyítania elvhűségét
és köztársaságpárti voltát. A háború után a hadtörténész társadalom döntő többsége konzervatív irányba fordult. E csoport tagjai úgy gondolkodtak, hogy a háborús vereség miatt maga a köztársaság a német népre kirótt büntetés, s ez határozta meg kutatómunkájukat is. Delbrück a másik (modernista) táborba sem illeszkedett be, noha hozzájuk közelebb állt, talán az alapvető változások mellett kiálló
szemlélete miatt. Minden kérdéshez és problémakörhöz tudományos szempontból
kívánt közelíteni. 1921-ben hadtörténelem tanszéket kívánt alapítani a berlini
egyetemen, ám erőfeszítéseit nem koronázta siker. Életrajzírójától tudjuk, hogy
3

BUCHOLZ (1985): 122.
Előbbit Hermann von Eckardstein londoni nagykövet, míg utóbbit Tirpitz admirális képviselte.
DELBRÜCK, Hans: Kaiser und Kanzler, Preussische Jahrbücher, 180/ 1 1920. április. 43-52. 50.
5
MAHAN, Alfred Thayer: The Interests of America in International Conditions, Sampson LowMattson, London, 1910. 46.
6
DELBRÜCK: Kaiser und Kanzler, 51. Preussische Jahrbücher Band 180. Heft 1. 1920
April. 43-52.
7
THIMME: 146.
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1885 - 1919 között az ő útmutatásai alapján 75 doktori disszertáció született és e
disszertációk szerzői közül senki sem maradt hadtörténész. Néhányan továbbra is
aktív kutatók maradtak, ám nem a korábban megkezdett kutatási területükön. Világossá vált tehát, hogy Delbrücknek tudományos szempontból is nagy elvárásai
voltak az új rendszerrel szemben, ugyanis egy teljesen új szemléletet kívánt megvalósítani. Helyesen ismerte fel, hogy a tudományos életnek – esetében a hadtörténetírásnak - nagy szerepe van a társadalom demokratizálásában, s az ellentmondások feloldásában. Az I. világháború tudományos szempontok alapján történő
feldolgozása valóban alapos és szerteágazó kutatómunkát igényelt.
Delbrück német szemszögből öt, nagy fontosságú eseménnyel foglalkozott behatóan: A Schlieffen-tervvel, a marne-i csatával, a kelet-nyugati hadműveletekről folytatott vitával, az 1918 tavaszi-nyári német támadássorozattal, valamint a tőrdöfés
legendával. Ezekhez járult még az ellenséges hatalmak hadicéljainak vizsgálata is.
Delbrück a felsorolt ütközetekkel és a Schlieffen-tervvel kapcsolatban is szigorú bírálatot fogalmazott meg. Felületesen szemlélve az 1914-es és az 1918-as területnyereségek jelentős sikereknek tűnhettek, ám a részletesebb és tudományos elemzés
Delbrück szerint éppen az ellenkezőjére világított rá. Ugyanez állt a Schlieffen-tervre
is: az idő előre haladtával egyre kevesebb esély volt az abban foglaltak megvalósítására. Ezzel függtek össze Delbrück hadicél vizsgálatai is. Kiemelte, hogy a cári Oroszország jelentett valós veszélyt mind Németország, mind az Osztrák-Magyar Monarchia számára is, így e hadszíntérre kellett volna több figyelmet összpontosítani.
Joggal merül fel a kérdés, mi volt az oka annak, hogy a német hadvezetés és a tisztikar a háború előtt, alatt és utána is ilyen szilárdan kiállt a Schlieffen-terv mellett? Richard Holmes történész olvasata szerint „Marne-nál a németek nem anyagi, hanem
erkölcsi okokból vallottak kudarcot.”8 Ez azt jelenti, hogy a támadó hadműveletek leállításával nagy kérdőjel maradt a mi történt volna kérdésében. Ugyanez mondható el a
világháború utolsó évéről: a központi hatalmak csapatai a fegyverszünet idején az öszszes hadszíntéren még ellenséges területen álltak, s ez is értékes lapnak minősült a tisztikar kezében, amelyet ők kíméletlenül ki is játszottak. Holmes helyesen látta a marne-i
csata jelentőségét. A német hadsereg nem szenvedett döntő vereséget, de a győzelmet sem tudta kivívni. Ez a lehető legrosszabb forgatókönyv volt a demokratikus átalakulás szemszögéből, hiszen mindenki szabadon megalkothatta saját összeesküvéselméletét is. Lényegében egy megválaszolhatatlan kérdés maradt, de tény, hogy a világháború további részében sokkal reménytelenebb helyzetekben sokkal tovább erőltettek támadó hadműveleteket. Azt lehet tehát kiemelni, hogy Delbrück jelesre vizsgázott éleslátásból, amikor felismerte ennek jelentőségét és veszélyes voltát, ám megdönthetetlen bizonyítékkal ő sem tudott előállni igazának alátámasztására. A vitában
mindamellett ő is átvette ellenfelei módszereit, mivel ő is múlt idejű feltételezésre
kényszerült. Vitapartnerei ezt fel is ismerték és ki is használták, mivel arra hivatkoztak,
hogy a hadszíntér teljesen más a gyakorlatban, mint az íróasztal mögül. Delbrücköt

8

HOLMES, Richard: Az előrenyomulástól a holtpontig, IN: HOLMES, Richard (szerk.): A háborúk világtörténete, Corvina, Budapest, 1992. 141.
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publicistának és pamfletírónak nevezték, aki az alapvető összefüggéseket és tényeket
egyaránt figyelmen kívül hagyja.
1919-től kezdve rendszeresen publikált a Preussische Jahrbücher (Porosz Évkönyvek) című folyóiratba, s így a stratégiavita aktív résztvevője lett. A német stratégia alapját képező Schlieffen-terv, valamint a világháborús német hadvezetés
éles vitákat eredményezett. Ezen belül is kiemelkedett a marne-i csata, valamint a
kelet – nyugati hadműveletekről folytatott diskurzus. Delbrück határozottan elvetette a nyugati irányú hadműveleteket. Úgy ítélte meg, hogy a hadvezetés a nyugati hadjárattal, majd annak további erőltetésével hibák sorozatát követte el. A
Schlieffen-terv sikerét illetően nagyon pesszimista volt, már megszületése pillanatában is kockázatos, nehezen megvalósítható elgondolásnak tartotta azt. A továbbiakban az erőviszonyok tovább romlottak német szemszögből, ám Schlieffen ezt
nem érzékelte, hiszen még halálos ágyán is csak a jobbszárny erősítésére buzdított.
Delbrück figyelmét Schlieffen utóda, az ifjabb Moltke tábornok9 stratégiája sem
kerülte el. Az általa javasolt módosításokat jónak tartotta, ám kiemelte, hogy azok
távolról sem voltak elégségesek. Ilyen változtatás volt egyebek mellett a jobbszárny lerövidítése, valamint a balszárny megerősítése. Delbrück ezzel véglegesen
kijelölte helyét a vitában, hiszen ami a tisztikar és a konzervatív hadtörténészi
megközelítés szerint súlyos hiba volt, az ő olvasatában éleslátásnak minősült. Vitapartnerei ugyanis a Schlieffen-terv felhígításával vádolták Moltkét és ezzel hozták
összefüggésbe az 1914. évi támadó hadjárat sikertelenségét is.
E helyütt nincs lehetőség Delbrück vitapartnereinek és munkásságuk részletes bemutatására, ám egy véleményütköztetéssel szükséges részletesebben is foglalkozni. A
katonatiszti csoport egyik legaktívabb publicistája, így Delbrück egyik legismertebb vitapartnere, Hermann von Kuhl tábornok volt. Mindketten részletekbe menően tanulmányozták a marne-i csatát, ami azt jelenti, hogy mindketten felismerték annak kiemelt fontosságát. Kuhl nagyon optimista volt a Schlieffen-tervet illetően, ugyanakkor
– az egykori vezérkari főnökhöz hasonlóan – alábecsülte a francia haderőt. A marne-i
csata helyszínét sorsdöntőnek tartotta, legalábbis erre enged következtetni azon állítása, amely szerint egy német győzelem automatikusan a világháborús győzelemmel lett
volna egyenértékű. Ezt követően a francia haderőt már nem látta arra alkalmasnak,
hogy szilárd védelmet hozzon létre és érdemi ellenállást fejtsen ki.10
Delbrück értékelése alapján a francia és az angol expedíciós haderő önmagában is elégséges volt a Schlieffen-tervben foglaltak meghiúsítására, ám Kuhl tábornokhoz hasonlóan ő is felvetette a kérdést, amely minden bizonnyal sok történész,
illetve a történelem iránt érdeklődő fejében megfordult: mi történt volna egy esetleges német áttörés esetén? Itt már kiszélesítette vizsgálódásának spektrumát,
ugyanis Nagy-Britannia és az Egyesült Államok szerepéről is nyilatkozott. Úgy ítélte
meg, hogy abban az esetben már a tengerentúli nagyhatalommal is számolni kel9

A sedani győző unokaöccse. 1909 és 1914 között töltötte be a vezérkari főnöki
tisztséget.
10
Hermann von KUHL: Der deutsche Generalstab in Vorbereitung und Durchführung des
Weltkrieges, Verlag von Ernst Siegfried Miller, Berlin, 1920. 139.
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lett volna. „Semmi kétség, hogy az angolok azonnal bevezették volna az általános
hadkötelezettséget és ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok belépett volna a
háborúba. Ma már azt is tudni lehet, hogy az amerikai nagykövetek – Bacon,
Herrick és Sharpe – biztos segítségről biztosították a franciákat.”11
Nagy Britannia minden bizonnyal képes lett volna a hadkötelezettség bevezetésére,
ám azt nem lehet biztosan kijelenteni, hogy érdemi befolyást gyakorolt volna az események menetére. Az Egyesült Államok esetleges hadba lépését illetően érhető leginkább tetten a némileg leegyszerűsítő szemlélet, továbbá a források hiánya. Helyesen
emelte ki a továbbiakban, hogy „az Egyesült Államok semmilyen körülmények között
nem akarta kivárni győzelmünket”, ám ekkor ez még csak gondolatban létezett a tengerentúlon. Wilsonnak több okból is kötve volt a keze. Kormányában erős volt a kimondottan békepárti szárny, egyebek mellett a külügyminiszteri posztot betöltő William Jennings Bryan is ide tartozott. A diplomáciai kar nagy része erősen antantorientált
és laikus karrierdiplomatákból állt, akik az esetek többségében nem voltak nagy hatással az elnökre. Ami a három fentebb említett nagykövetet illeti: Bacon még békeidőben
állt szolgálatba, Herrick 1914 telén távozott, a világháború nagy részében Sharpe képviselte az Egyesült Államokat Franciaországban. Antant felé irányuló szimpátiájuk valóban nem lehetett kérdéses, Herrickről egyenesen John J. Pershing tábornok jegyezte
meg, hogy „ő volt az Egyesült Államok első önkéntese francia földön”.12 Wilson augusztus 19-én semlegességi nyilatkozatot tett, amelyben a háborútól való távolmaradásra szólította fel az amerikaiakat. 1914 szeptemberében még nagyon kevesen adtak
hangot a Németország iránti ellenszenvüknek, még pontosabban a hadba lépés támogatásának. Ám érezhető segítséget még szándék esetén sem tudott volna nyújtani, mivel hadserege alig 100 000 főt tett ki.
Ezen okok figyelmen kívül hagyása arra enged következtetni, hogy Delbrück a saját
eszközeikkel próbálta meg legyőzni vitapartnereit. A gondot az jelentette, hogy a hadvezetés pártján állók kedvező helyzetben voltak, s ezt erősítette, hogy a továbbiakban
angol és amerikai tábornokok is úgy értékelték az eseményeket, amely a tisztikar interpretációjához állt közelebb. Peyton Convay March tábornok, aki 1918-tól 1921-ig
volt az amerikai hadsereg vezérkari főnöke, 1932-ben kiadott emlékirataiban úgy fogalmazott, hogy a marne-i csatát a határozatlan és öreg Moltke nyerte meg a franciáknak”.13 Az Egyesült Államok a polgárháború óta nem vívott jelentős szárazföldi háborút, s az ottani katonai tradíció fényében ez a szárazföldi haderő radikális mértékű
csökkentését jelentette. A tengerentúli országot tehát nem lehetett úgy beállítani, mint
amely a német hadsereg franciaországi sikereitől, még pontosabban a francia fővárostól való távolságától tehette függővé a hadba lépés kérdését.
Az 1914-ben vívott hadműveletek értékelésében arra a következtetésre jutott,
hogy a szemben álló felek helyzete legjobb esetben is döntetlen volt. Elvben elis11
DELBRÜCK, Hans: Die Grundfrage des Weltkrieges, Preussische Jahrbücher, Band 183. Heft 1.
1920 Märtz, 359-379.
12
MOTT, T. Bentley: Myron T. Herrick Friend of France, Doubleday, Doran & Co., New York,
1929. 143.
13
MARCH, Peyton Convay: The Nation at War, George H. Doran, New York, 1932.
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merte, hogy a nyugati hadszíntéren lélektani előnyt jelentett az a tény, hogy a német csapatok mindenhol ellenséges területen álltak, ám ezt antant szempontból
bőven ellensúlyozták a Monarchia súlyos kudarcai a keleti hadszíntéren: Lemberg
eleste, valamint az orosz csapatok galíciai betörése.
Az I. világháború kezdetén indult meredeken felfelé két korábban sem hétköznapi karrier, nevezetesen Hindenburg és Ludendorff tábornokoké, akik a keletporoszországi orosz erők megsemmisítésével elhárították a veszélyt és szilárd védelmet építettek ki a térségben. Hindenburg már korábban nyugalmazott katona
volt, Ludendorff viszont nem, így ő kétségkívül többet profitált a győzelemből. Egyre
inkább elterjedt a nézet, hogy a két katona bármilyen súlyos helyzetben is képes elhárítani a veszélyt. Delbrück is tisztában volt e mitizálás veszélyeivel. Úgy látta, hogy
a közvélemény géniuszként tekintett rájuk, akik hallatlan túlerő ellen képesek voltak
kitartani, s gyakran fényes győzelmeket arattak,14 ezért nagy energiát fektetett annak megcáfolására. 1922-ben jelent meg Ludendorffs Selbstportrait15 (Ludendorff
önéletrajza) című könyve, melynek címe előre sejteti a kötet tartalmát is. A mű első
lapjain egyes német tábornokok visszaemlékezéseit vette górcső alá, majd a továbbiakban került Ludendorff a középpontba. Először vitapartnere hadtörténeti ismereteiről értekezett, majd tág teret szentelt az 1917 őszétől 1918 nyaráig terjedő időszaknak, különös tekintettel az 1918. március 21-én indított német támadássorozatra. Tudományos vizsgálódással, vitával nem mindig összeegyeztethető stílusban
igyekezett rávilágítani Ludendorff gyengéire, ezt jól példázza az alábbi mondat: „az
embernek nem kellene olyan dologgal kérkednie, amely nincs a birtokában.”16
Könyvének második részében az 1918-as német offenzívákat tárgyalta. Végkövetkeztetése az volt, hogy a német hadseregnek semmilyen körülmények között nem volt
esélye a nyugati hatalmak ellen. A hadtörténelem egyik legnagyobb hibája és egyúttal
hazárdjátéka volt, hogy Ludendorff ezt nem ismerte fel. Helyesen látta, hogy Lloyd
George és az angol katonai vezetés egyaránt kész volt a végsőkig kitartani, ám a későbbiekben éppen az érintettek helyezkedtek szembe Delbrückkel. Szinte valamennyi tábornok és politikus elismerően szólt a német hadvezetésről és stratégiáról és gyakran
Ludendorffról is. Az adott történelmi helyzetben és politikai klímában szinte lehetetlen
feladat volt elfogulatlanul írni az I. világháború stratégiai kérdéseiről. Amennyiben az
angolszász kútfőkre támaszkodik, akkor a hadvezetést értékeli fel, így lényegében átveszi a vitapartnerek pozícióját, míg a tényleges munkássága szintén ellentmondásokat és
nehezen vagy egyáltalán nem tartható hipotéziseket eredményezett.
Delbrück helyesen látta, hogy nem lehet csupán számok alapján megítélni az
erőviszonyokat, ám figyelmen kívül hagyta az 1916 decemberétől 1917 novemberéig terjedő időszakot. A német haderő ugyanis valóban képes volt megszabadulni
a többfrontos háború rémétől a jelzett időszakban; Lloyd George szavaival élve
„sakkfiguraként ütötte le” ellenfeleit. Delbrück nem ismerte fel ennek lélektani
hatásait. Joggal tette fel viszont ezzel összefüggésben a kérdést: ha Ludendorff
14

DELBRÜCK, Hans: Ludendorff, Preussische Jahrbücher, 1919. Heft 1, 80 – 101. 86.
DELBRÜCK, Hans: Ludendorffs Selbstportrait, Berlin, 1922.
16
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döntő csapásra törekedett, miért állomásoztak indokolatlanul nagy német erők
Szovjet-Oroszországban és egyéb más keleti területeken? Nézete szerint a rendelkezésre álló csapatok védekező hadműveletekre lettek volna alkalmasak. Ebben az
esetben viszont béketárgyalásokat kellett volna kezdeményezni, vagy legalább a
legfontosabb gesztusértékű lépeseket megtenni. (Belgium függetlenségének szavatolása, Elzász kérdésének rendezése, stb.) Mivel ezek egyáltalán nem voltak napirenden, az 1918-as tervek is minden alapot nélkülöztek, ugyanis a célok és az
erők nem álltak arányban. Felvetődött a kérdés, hogy vajon Ludendorff az ellenség
harci szellemét akarta csupán megrendíteni, amely akár a végső összeomlást is
magában foglalta? Ez eleve kudarcra ítélt vállalkozás volt, hiszen éppen a támadássorozat hatására született meg a várva várt katonai egység az antanthatalmak között. Tovább súlyosbította a helyzetet Ludendorff azon kijelentése, miszerint Belgiumnak mindenképpen német katonai kormányzás alatt kell állnia. Napóleon egy
mondását említette példaként, nevezetesen, hogy „Antwerpen egy Nagy-Britannia
szíve felé tartott pisztoly.”17 Delbrück meg volt győződve, hogy Belgium további
megszállása az antanthatalmak között még szorosabb együttműködést eredményezett. A háborús vereséget Ludendorff a társadalmi támogatás hiányával magyarázta, amely már a tőrdöfés-elmélet közvetlen előfutárának számított. Delbrück
összehasonlította kettejük interpretációját, s arra a következtetésre jutott, hogy
vitapartnere a tudománytalan, ám kétségkívül népszerű értelmezés híve volt, míg
ő maga tudományos szemszögből közelített a kérdéskörhöz, melyben az erőviszonyok reális szemlélete volt a legfontosabb. 18
Delbrück figyelmét más fontos katonai vezetők sem kerülték el. Ludendorff
Tirpitz és Falkenhayn visszaemlékezését vizsgáló kötetében19 tág teret szentelt e vezetők gondolatainak. A kötet 1920-ban jelent meg, így csak néhány hónap telt el közte és az általa vizsgált szerzők munkái között. Delbrück tehát nagy jelentőséget tulajdonított a gyors reagálásnak, más szavakkal: felismerte azt, hogy egy rendszerváltás
során nagy felelősség hárul a történészekre, mivel a korábbi rendszer tudományos
alapú bírálata kiemelt fontosságúnak bizonyul. Delbrück stilisztikai, katonai s diplomáciai ismereteket egyaránt vizsgált. Ludendorff stílusával kapcsolatban megjegyezte, hogy mondatai rövidek, tömörek, emellett retorikai fogásokkal, közhelyekkel telítettek. Ludendorff Schlieffent nevezte az egyik legnagyobb valaha élt hadvezérnek.
Delbrück kétségbe vonta ezt az állítást, mondván, hogy arra nem illik ez a megtisztelő
titulus, aki nem vett részt háborúban. A továbbiakban a leegyszerűsítő szemlélet ellen foglalt állást. Ludendorff nem volt jó véleménnyel az osztrák – magyar hadseregről, és erre visszaemlékezéseiben is kitért. Delbrück ez alkalommal is tudományos
megközelítésben - történelmi eseményekkel és adatokkal - igyekezett cáfolni az egykori vezérkari főnök állításait. Kiemelte az olasz hadszíntéren vívott védekező harco17
DELBRÜCK, Hans: Die Offensive im Jahre 1918, IN: Ursacher des Zusammenbruch. Entstehung,
Durchführung und Zusammenbruch der Offensive von 1918, Heft 3. Gutachten des Geheimrat Prof.
Hans Delbrück. Berlin, Norddeutsche Buchdruckerei und Verlagsanstalt A. G., 1922.
18
P. Jb. 178 Lud. 94.
19
DELBRÜCK, Hans: Ludendorff, Tirpitz, Falkenhayn, Verlag Karl Gurtius, Berlin, 1920.
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kat, a limanovai csatát, valamint az 1915. őszi Szerbia elleni hadműveleteket is.
Utóbbi kettőben jól együtt tudtak működni a német csapatokkal. A volt vezérkari főnökről szóló fejezetét azzal zárta, hogy az csak általános elemzés; kiemelt fontossága
miatt hadászati elgondolásainak, valamint a kettejük közötti véleménykülönbségeknek hamarosan újabb kötetet szentel.
Tirpitz admirális visszaemlékezéseiből a diplomáciai ismereteket hiányolta. Úgy
ítélte meg, hogy az admirális Oroszországot alá-, míg Nagy-Britanniát túlbecsülte.
Kétségbe vonta azt, hogy Oroszországot a tengerszorosok szabad használatával
meg lehetett volna békíteni. Az orosz hadicélok sokkal konkrétabbak voltak (Balkán
és Konstantinápoly orosz érdekszférába vonása), amelyeket Tirpitz figyelmen kívül
hagyott. Nagy-Britanniát nevezte Németország valódi ellenségének, ám Delbrück
messze nem a szigetországot látta a legveszélyesebbnek. A szigetországgal kapcsolatban megjegyezte, hogy éppen Németország flottaprogramja erősítette a háborús hangulatot és propagandát. Úgy látta, hogy egy gyenge flottával rendelkező
Németország ellen lényegesen nehezebb lett volna a hadba lépést elfogadhatóvá
tenni. Tirpitz sérelmezte, hogy nem használták ki kellőképpen a német haditengerészetet. Delbrück szerint a brit flotta végig jelentős túlerőben volt, s ezen a tényen néhány német egység modernebb volta sem változtatott. A jütlandi csatával
kapcsolatban megjegyezte, hogy az erőviszonyok a nagyobb angol veszteségek ellenére sem változtak. Ezzel a megállapítással világossá válik Delbrück egyik fő elgondolása és munkamódszere: az ő olvasatában nem volt jelentéktelen, lényegtelen kérdés, minden leegyszerűsítő vélekedéssel vitába szállt, mindent megmagyarázott, mivel ellenkező esetben téves adatok, értelmezések, népszerű legendák
rögzülhetnek a történelmi gondolkodásban. Ezzel függ össze, hogy Falkenhayn
visszaemlékezéseinek kevesebb figyelmet szentelt. Elmondása alapján
20
„Falkenhayn nem népszerű és soha nem is volt az.” Delbrück az ő esetében is a
leegyszerűsítő szemléletet igyekezett cáfolni, mivel a keleti hadszíntér harcait folyamatosan alábecsülte. A legeredményesebb csatákat sem értékelte stratégiai sikerként, képtelen volt elvonatkoztatni a nyugati hadszíntér eseményeitől.21
Az 1918-as hadiév elejének erőviszonyaival kapcsolatban megjegyezte, hogy a
jelentős átcsoportosítások ellenére is csak kis létszámfölényre sikerült szert tenni,
s ezt csak tovább apasztotta a német haderő siralmas helyzete. Minden téren hiány lépett fel, gyakran előfordult, hogy takarmány hiányában a lovak nagyon rossz
állapotban – gyakran az éhhalál küszöbén - voltak. Kevés szállítójármű állt rendelkezésre, s az állandó benzinhiány miatt ezek is tétlenségre voltak ítélve. Nagy Frigyes stratégiáját említette példaként, aki minden alkalommal számításba vette a
hadtáp nehéz helyzetét és a támadó hadműveleteket úgy tervezte meg, hogy a
harcolók ellátásában a lehető legkisebb fennakadás legyen. Ludendorff
Schlieffenhez hasonlóan teljes mértékben figyelmen kívül hagyta azt. Legjobb
esetben is egyenlő erők álltak egymással szemben, ám ez csupán pillanatnyi hely-

20
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zet volt, hiszen az Egyesült Államok nagy erőfeszítéseket tett hadereje harcképessé
tételére, s Európába szállítására. Delbrück 1918 nyarára, de legkésőbb kora őszére
datálta a jelentős amerikai segítséget. Az erőviszonyok és saját helyzetértékelése
ismeretében levonta a következtetést: az antanthatalmak 1916-ban kétszeres gyalogsági és jelentős hadianyagbeli- és légifölény birtokában sem tudták áttörni a
német frontot, akkor miért számoltak azzal, hogy a német csapatok ezt fölény nélkül meg tudják valósítani. Történelmi párhuzam gyanánt Napóleon 1815-ös elgondolását említette. A francia császár ugyanis abban bízott, hogy az együttesen másfélszeres túlerőben lévő angol – porosz haderő ellen jó esélyekkel léphet hadba,
mivel azok képtelenek hatékonyan együttműködni.
Egyetértett egyik fő vitapartnerével Kuhl tábornokkal abban, hogy 1918-ban
hadműveleteket kell folytatni, ám ezek mikéntjéről már eltért a véleményük.
Delbrück saját véleményének ismertetése előtt egy fontos felismerését is megosztotta olvasóival. Úgy fogalmazott, hogy „a kritikáknak nem csupán a hibák feltárásából kell állnia, hanem fel kell vetnie a kérdést: mit lehetett volna jobban csinálni.”22 Delbrück szerint a rendelkezésre álló erőkoncentráció csak korlátozott célokra, védelmi hadműveletekre volt alkalmas, ugyanakkor mindenképpen meg kellett
volna tenni bizonyos gesztusértékű lépéseket. Amint fogalmazott: „A világ nem
csupán általános garanciát akart Németország békére való hajlandóságáról, hanem még egy dolgot: Belgium integritását és szuverenitását. Egy ilyen biztosíték
nélkül mindenfajta béketapogatózás lehetetlen volt Nagy-Britannia felé.”23 1917
tele valóban a bizonytalanság s a pesszimizmus jegyében telt a szövetségesek oldalán. Az angol és a francia vezetést aggodalommal töltötte el, hogy az amerikai csapatok nem voltak képesek érdemben beavatkozni a harcokba. 1918 januárjában
még kevesebb, mint 200 000 tengerentúli katona állomásozott Franciaországban
és ez a szám a további hónapokban is csak lassan nőtt.
Delbrück azt is helyesen látta, hogy az angol tábornokok és politikusok között
ismét fellángolt a vita a további hadműveletekkel kapcsolatban, a francia hadseregben pedig éppen csak sikerült megszilárdítani a fegyelmet az év végére, az 1917
májusában kirobbant zendülési hullám miatt. Az antant vezetői 1918-ban valóban
nem számoltak jelentős támadó hadműveletekkel, így Delbrück szerint másfél év
állt rendelkezésre a gesztusértékű lépések megtételére, ám a német vezetés nem
élt a sors ajándékával. Ezzel függött össze, hogy más hadszíntereken számolt támadó hadműveletekkel. Olaszország háborúból való végleges kikapcsolására jó
esélyeket látott, csakúgy, mint a bolsevik vezetés megdöntésére Szovjet Oroszországban.24 Az olasz hadszíntérrel kapcsolatban megjegyezte, hogy csak másodlagos
jelentősége volt, s ezt mindkét fél felismerte. Úgy ítélte meg, hogy hadászati értelemben egyre szűkült Németország mozgástere, ugyanakkor képzett diplomatákra
és egy karizmatikus államférfira egyre nagyobb szükség lett volna, ám a korabeli
Németországban nem volt ilyen. Delbrück szerint „egy Bismarck formátumú em22
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ber” valószínűleg felismerte volna a helyzet jelentőségét. A támadássorozat megindításával valóban elindult a láncreakció: Haig kiadta híres „háttal a falnak” parancsát, a hatékony együttműködés érdekében Foch marsall lett a szövetséges
csapatok főparancsnoka, emellett egyre több amerikai egység avatkozott be a harcokba.
Delbrück I. világháborúról alkotott képének legnagyobb hiányossága talán maga a történelmi esemény volt. Sok fontos momentum, problémakör kimaradt, noha a felvetett és fentebb már említett öt témakör valóban a legfontosabbak közé
tartozott. Ám azokat sem lehetett mindig úgy összekapcsolni, ahogyan ő tette, hiszen a marne-i csata után egy teljesen új fejezet kezdődött a háború történetében.
A Schlieffen-terv és a marne-i csata valóban összetartozott, a további események
azonban már nem. Emil Daniels német történész terjedelmes dolgozatot szentelt
az antant 1915-ben Gallipoli ellen vezetett hadjáratának, s az azzal járó előkészületeknek.25 Kiemelt figyelmet szentelt az orosz – angol és a francia ellentétek és hadicéljaik közötti különbségek bemutatásának. Az antant tagjai között csakúgy éles
viták voltak a hogyan tovább kérdésében, mint az egyes országokon belül.26 Helyesen látta a katonai vezetésben dúló vitákat a hadszínterekkel kapcsolatban. Az angol haderő létszámhiánnyal küzdött 1914-1915 fordulóján, ezért is ellenezte a tábornoki kar nagy része a csapatok nyugati hadszíntéren kívüli bevetését. Megállapításaiból az rajzolódik ki, hogy a marne-i csatával nem dőlt el semmi, hiszen a
hadviselő feleknek teljesen új stratégiával kellett előállniuk. Ezzel szembehelyezkedett Delbrückkel, aki az imént említett hadi eseményt követően automatikusan
esélytelennek látta a német haderőt a nyugati hadszíntéren.
Delbrück figyelmét a háborús felelősség kérdése sem kerülte el. E tárgykörben
tudományos vita bontakozott ki közte és James Wycliffe Headlam - Morley angol
27
történészprofesszor között. A vita anyaga önálló kötetben is megjelent. Az előszóban kiemelte e téma fontosságát, ugyanakkor világossá tette, hogy kizárólag
tudományos szempontok alapján kíván a kérdéshez közelíteni. Németországot
gyakran démonizálták és az esetek többségében a háború kirobbantásáért való felelősséget is kizárólag rá hárították. 28 Az angol történész némely munkája és előadása is ezt az elgondolást erősítette,29 ez magyarázza a vita kirobbanását.
Delbrück ebben az esetben is a leegyszerűsítő szemlélet ellen foglalt állást, mi
több, a vitában való részvételét is ezzel indokolta. Elfogultsággal nem lehetett vá25

DANIELS, Emil: Der Kampf um die Dardanellen im Jahre 1915, Preussische Jahrbücher, Band 182.
Heft 1, 1920 Oktober 74-107.
26
Részletesen ld. még: GALÁNTAI József: Az I. világháború, Korona, Budapest, 2000. 255-256.
27
Deutsche - Englische Schuld Diskussion Zwischen Hans Delbrück and J. W., Headlam – Morley,
Berlin, 1922.
28
Delbrücknek volt egy hasonló vitája a Ruhr vidék 1923-as francia megszállását és Franciország
1870. utáni porosz, majd német megszállását illetően. Vitapartnere Stephane Lauzanne francia publicista volt. „When Germany Occupied France”: REPLY, A. The North American Review, Vol. 218, No. 817
(December, 1923), 758-764.
29
HEADLAM, J. W.: The German Chancellor and the Outbreak of the World War, T. Fischer Unwinn,
London, 1917.; HEADLAM, J. W.: The Issue, Houghton and Mifflin, New York, 1917.
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dolni, hiszen a stratégiavita kapcsán sokan éppen őt vádolták hazafiatlan megközelítéssel. Korábbi munkáira jellemző higgadt, igen pontosan felépített érvelésének köszönhette, hogy folyamatosan igen jól és logikusan szállt szembe vitapartnerének
érvelésével. Első olvasatra úgy tűnhet, hogy ezzel a konzervatívokkal és a tisztikarral került egy platformra, ám erről szó sem volt. Célja valójában a versailles-i békeszerződés és a békerendszer, valamint az ott helyet kapott általánosító megközelítés tudományos alapú bírálata volt.
A hadicélok vizsgálata összhangban állt a korábban általa publikált eredményekkel. Vitapartnere a német és az osztrák magyar együttműködésben és a balkáni terjeszkedésben látta a háború fő okát, mondván, hogy ez kényszerítette ki
Oroszország mozgósítását. Delbrück szerint viszont éppen az orosz hadicélok és a
Közép-Európa tervek jelentettek valós veszélyt az Osztrák-Magyar Monarchiára.
Úgy ítélte meg, hogy a teljes orosz mozgósítás esetén a központi hatalmak nem
odázhatták el a saját mozgósításukat. Az Osztrák-Magyar Monarchia által indított
hadmozdulatok de facto semmilyen biztonságpolitikai kockázatot nem jelentettek
Oroszországnak, hiszen a császári és királyi haderőnek kevesebb, mint a fele indult
meg Szerbia ellen. Ettől elvonatkoztatva vizsgálta a német, az osztrák-magyar és az
orosz hadsereg békelétszámát. Az orosz haderő sokkal nagyobb békelétszáma komolyabb fenyegetést jelentett a központi hatalmak csapatai számára, mint fordítva. Helyesen ismerte fel a két eseménysorozat (a világháború és a békerendszer)
összetartozását. Ezért is sajnálatos, hogy tudományszervező erőfeszítéseit nem
koronázta siker, valamint, hogy Németországban és a többi vesztes országban sem
folytak kutatások és születtek munkák útmutatásai alapján.
Noha már kívül esik az időkereteken, ám ennek ellenére ki kell térni Delbrücknek
egy 1925-ben írott tanulmányára. Talán ebben fogalmazta meg a leginkább találó
módon munkamódszerét és egyúttal hivatástudatát. Az első bekezdésben szereplő
megállapítás szerint „a történeti kutatásnak a legendák lerombolására kell törekednie; ezt a feladatot nem szabad és nem lehet elodázni, noha az hálátlan. Az emberek
nem szívesen akarnak a legendákról lemondani és a kutatóra könnyen templomgyalázóként tekintenek. Alkalmanként igazuk is van, nevezetesen, ha a történésznek
olyan ügyetlen keze van, hogy a legenda fátylának lerántásával együtt a politikusról
kialakult tiszteletreméltó képet is megrongálja vagy tönkreteszi.”30 Delbrück itt egyrészt mestere, Leopold von Ranke történelemszemléletének egyik alapköve mellett
állt ki, másrészt az új rendszer, a parlamentáris demokrácia elfogadtatását kívánta
elősegíteni. Utolsó mondata nyilván Bismarckra vonatkozott, az előbbieket azonban
a stratégiavita idejére is lehet értelmezni. A rankei „ahogy valójában történt” elv az
ő kései munkássága idején követendő példa volt, de önmagában már nem volt elég,
hiszen új kihívásokkal kellett szembenéznie. Az ő interpretációja nyomán a történelem már fegyver volt, amely egy rátermett és elszánt csoport kezében már különösen veszélyesnek bizonyult. A tisztikar jól szervezett és gyors fellépése pedig kétségtelenül ilyen volt. Ezért is szorgalmazta a tudomány egységesebb és élénkebb fellé30
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pését. Tisztában volt a tét nagyságával, ugyanakkor a tudomány mozgásterének –
esetében a történettudomány – szűk voltával is.
Fentebb említett tanulmányában tág teret szentelt a korszak parlamentáris erőviszonyainak, valamint Bismarck, Caprivi és II. Vilmos kül- és belpolitikai koncepciójának
bemutatására is. Szintén nagy figyelmet kap a kancellár menesztése is. Az I. világháború idején Bismarckot még követendő példaként állította be a politikai vezetés számára.
1918 őszétől kezdve viszont már a teljes német történelemről le akarta faragni a különféle mítoszokat. Ez azt jelenti, hogy felismerte a változások horderejét.
A 19. század folyamán több rendszerváltás is volt Európában és a történésztársadalmak, vagy azok fősodra nem minden esetben ismerte fel ezek jelentőségét. Ennek
ismeretében éleslátásra és jó helyzetfelismerő képességre vall, hogy Delbrück belátta: gyakorlatilag újra kell írni Németország történetét. A józan, mitizálástól és az erő
kultuszának népszerűsítésétől mentes történelemszemlélet valóban a siker kulcsa
lehetett volna, de a körülmények kíméletlenül Delbrück elgondolásai ellen dolgoztak.
Ő maga nem érhette meg a teljes kudarcot, nevezetesen az NSDAP fokozatos erősödését, majd választási győzelmét. Fentebb említett tanulmánya, valamint kései
(értsd: 1918 utáni) munkássága ma is aktuális mindazon országok számára, amelyek
autoriter, és/vagy diktatórikus államberendezkedés után végzik első szárnypróbálgatásaikat - immár demokratikus keretek között. Első olvasatra úgy tűnhet, hogy
Delbrücknek szerencséje volt, hiszen élet és történelemszemlélete egyáltalán nem
állt szemben az új rendszerrel, mi több, tökéletes összhangban volt azzal. Ez azt jelentette, hogy szabadon „rombolhatta a legendákat”, mivel szakmai hírneve nem
került veszélybe munkái miatt. A gyakorlatban viszont egyre inkább elszigetelődött,
mivel ő lett a köztársaság ellenzőinek egyik ellenségképe, ugyanakkor a tudományos
életben sem sikerült meghonosítania szemléletét. Ennek ellenére 1928-ban, 80. születésnapja alkalmából nagyszabású ünnepséggel köszöntötték, ahol kitértek addig
elért eredményeire is. Röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy egy jó, hasznos, továbbá egy demokratizálódó társadalom számára létfontosságú elgondolás kivitelezésébe néha hibák is csúsztak. Delbrück ugyanis több alkalommal is megszédült azon a
vékony mezsgyén, amelyen a történésznek egyensúlyoznia kell. A legendákkal, a felszínes interpretációval, valamint a rossz beidegződésekkel történő leszámolás nem
sikerült neki maradéktalanul, mivel e folyamat közben néhány új is született, ezúttal
már éppen az ő tollából. Mindez azonban nem változtat munkásságának alapvetően
pozitív megítélésén. A világháború utáni években még kevés forrás volt hozzáférhető, hiszen a legtöbb politikai és katonai vezető az 1920-as évek végén, vagy az 1930as évek elején adta ki visszaemlékezéseit.31 Ennek ismeretében már kiemelkedő történészi munkaként és mindenképpen követendő tudományos megközelítésként kell
értékelni kései munkásságát.
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