
Fóris Ákos

„ÜTÖTT A FELSZABADULÁS ÓRÁJA”
JÚNIUS 22. A MEGSZÁLLT SZOVJET TERÜLETEKEN 

ALKALMAZOTT NÉMET PROPAGANDÁBAN1

„Ütött a felszabadulás órája a népekben oly gazdag Szovjetunió összes népe számára”2 
– szerepelt az első szovjet területen leszórt német szórólapokon a Szovjetunió meg-
támadásának napján.3 Minden megszálló hatalom számára szükséges, hogy a ha-
talma alá került lakossággal kapcsolatát normalizálja, ugyanis a megszállt terüle-
tek erőforrásainak kihasználásához és a közrend fenntartásához szükséges a lakos-
ság – legalább passzív – támogatása. Ennek érdekében át kell alakítania a lakosság 
szocializációját, hiszen a korábbi államhatalom intézményein keresztül arra nevelte 
állampolgárait, hogy a saját politikai, társadalmi rendszerével legyen szolidáris, s 
ezt fogadja el legitimnek. Mivel a megszállók hatalma ezzel szemben áll, így csupán 
ennek lerombolásával tudja megteremteni a saját legitimitását a lakosság körében. 
A felszabadítás fogalma így alapvetően két narratívára bontható. Egyrészt a korábbi 
társadalmi, politikai problémák felnagyításával, kriminalizálásával meg kell törnie 
vagy éppen ellenmítosszá kell alakítania a korábbi politikai hatalom rendszerideo-
lógiáját, másrészt a maga részéről egy pozitív alternatívát kell kínálnia a lakosságnak

Habár mára már közismert, hogy a német megszálló politika milyen kizsákmá-
nyoló és népirtó tervekkel rendelkezett a megszállt keleti területekre vonatkozólag,4 
a német propaganda jelentős erőket mozgatott meg annak érdekében, hogy meg-
nyerje magának a megszállt területek lakosságát. Tanulmányomban néhány példán 
keresztül áttekintem, hogy miképp intézményesült a megszállt területeken június 

1  A tanulmányhoz szükséges kutatómunkát a Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst kuta-
tóösztöndíja tette lehetővé.

2  Eredetiben: „Die Stunde der Befreiung hat geschlagen für alle Völker der an Völker so reichen 
UdSSR.” Buchbender, Ortwin: Das tönende Erz: deutsche Propaganda gegen die Rote Armee im Zweiten 
Weltkrieg. Seewald, Stuttgart, 1978, 88.

3  A Szovjetunió megtámadását kísérő német propagandáról lásd Wette, Wolfram: Die propagan-
distische Begleitmusik zum deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. In Ueberschär, 
Gerd R. – Wette, Wolfram (Hrsg.): Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion »Unternehmen Barbaros-
sa« 1941. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1999. 45–65.

4  A háború utáni „új rendre” vonatkozó német tervek összefoglalását lásd Aly, Götz – Heim, Susan-
ne: Vordenker der Vernichtung. Auschwitz und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung. 
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2013.
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22. mint a „felszabadulás napja”. Mielőtt megvizsgálnánk a támadás napja ünneplé-
sének formáit, szükséges foglalkoznom azzal, hogy mit is jelentett a német propa-
gandában a felszabadulás.

Az antiszemitizmus, a német propaganda állandó vezérfonala a felszabadulás 
értékelésekor is központi fogalom volt, hiszen a megsemmisítendő szovjet rend-
szert alapvetően a zsidósággal azonosították a judebolsevizmus eszméje alapján. 
Ennek alapján a szovjet uralom igazából a zsidó uralom legszörnyűbb formája, 
ahol a nem zsidó lakosságot erőszakkal elnyomják, szegénységben és éhínségben 
tartják, „erkölcseit” pedig lerombolják. A zsidóbolsevik-plutokrata összeesküvés el-
mélete alapján a tengelyhatalmak elleni nagyhatalmi együttműködésének az alapját 
az államszocializmust és az államkapitalizmust irányító zsidóság szövetsége adja, 
amelynek képe egyébként már a Mein Kampfban is megjelent.5

Ez az azonosítás egyszerre volt ismerős és komplikált a helyi lakosság számára. 
Egyrészt a zsidóság azonosítása a kommunista mozgalommal már korábban is je-
len volt a megszállt területeken,6 az 1918-as ukrajnai német megszállás során a né-
met propagandagépezet is használta ezt a képet.7 Másrészt viszont ennek a képnek 
az absztraktsága be is határolta a használhatóságát, amint arra a 2. páncéloshadsereg 
egyik tisztje rámutatott: „Az antiszemita propagandát nem szabad absztrakt módon 
folytatni. A kifejezések mint a »nemzetközi zsidóság« nem mondanak semmit a lakos-
ságnak. Az embernek inkább segítenie kell abban, hogy az elfojtott, gyakran mestersé-
gesen visszafojtott ellenszenvüket a zsidókkal szemben ésszerűen megalapozzák, és ezt 
egy meghatározott rendszerbe hozzák. Az embernek be kell mutatnia, hogy a zsidók az 
ország valódi urai, életszínvonaluk jelentősen magasabb, mint a lakosság többi részé-
nek, mégpedig az ő kárukra. Le kell leplezni a zsidók hamis spekulációrendszerét, és 
szítani a már meglévő felháborodást a háborúbéli gyáva magatartásuk miatt” [kieme-
lés az eredetiben – F. Á.].8

5  Lásd a Harcom (Mein Kampf) első kötetének 11. Nép és faj (Volk und Rasse) című fejezetét.
6  Herbeck, Ulrich: Das Feindbild vom „jüdischen Bolschewiken”: zur Geschichte des russischen Anti-

semitismus vor und während der Russischen Revolution. Metropol-Verlag, Berlin, 2009.
7  Grelka, Frank: »Jüdischer Bolschewismus«. Zur Tradition eines Feindbildes in der Ukraine unter 

deutscher Militärverwaltung 1918 und 1941. In Kronenbitter, Günther – Pöhlmann, Markus – Walter, 
Dierk (Hrsg.): Besatzung. Funktion und Gestalt militärischer Fremdherrschaft  von der Antike bis zum, 
20. Jahrhundert. Ferdinand Schöningh, Paderborn–München–Wien–Zürich, 2006. 177–189.

8  „Die antisemitische Propaganda darf nicht abstrakt betrieben werden. Ausdrücke wie »das inter-
nationale Judentum« besagen der Bevölkerung nichts. Man muss ihr vielmehr helfen, ihre unterdrückte, 
oft  künstlich zurückgedrängte Abneigung gegen den Juden verstandesmäßig  zu untermauern und in ein 
bestimmtes System zu bringen. Man muss zeigen, dass die Juden die wirklichen Beherrscher des Landes 
sind, ihr Lebensstandard bedeutend höher ist, als der der übrigen Bevölkerung, und zwar auf deren Ko-
ten. Man muss da betrügerische Spekulationssysstem der Juden enthüllen und die schon vorhandene Ent-
rüstung über ihr feiges Verhalten im Kriege zu schüren.” Bundesarchiv Militärarchiv (a továbbiakban: 
BA MA) RH 21-2/913 25. Bl. – Panzerarmeekommando 2 Ic/A.O. – Vorschläge und Anregungen für 
die politische Bekämpfung der Sowjets. 22.01.1942.
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A német propaganda a felszabadulásnak a mindennapi életre gyakorolt hatásához 
két módon viszonyult. Egyrészt a „tiszta orosz lélek” megrontásával, züllesztésé-
vel vádolta a szovjet hatalmat, amellyel valószínűleg azokat a vidéki, tradicionális 
társadalomban szocializálódott embertömegeket akarta megszólítani, akik számá-
ra a bolsevik uralom erőszakos progresszivitása és vallásellenessége visszatetszést 
szült. Másrészt viszont a szovjet rendszer társadalmi bázisát megszólítva a német 
propaganda pont amiatt támadta a szovjet vezetést, mert – szerinte – a szegénység 
felszámolására, a testvériség megteremtésére vonatkozó elképzeléseket elárulta, s 
csupán az éhínséggel és erőszakkal járó uralmának álcájaként használja azokat. En-
nek alternatívájaként a nemzetiszocialista forradalom által ígért új európai rendet 
kínálta.9

A német propaganda központi kérdésként kezelte az agrárkérdést. Amiképp a 
cári Oroszország bukásához nagyban hozzájárult a földkérdés megoldatlansága, 
ugyanúgy fel kívánták használni a földbirtoklás ügyét a németek a vidéki lakosság 
megnyerése érdekében. A német propagandában kiemelt hívószóként jelent meg 
a kollektivizálás alóli „felszabadítás”, az új agrárrend (neue Agrarordnung) megte-
remtésének ígérete.10

Nemzetiségi területeken a felszabadulás nem csupán szovjet-, hanem orosz-, eset-
legesen lengyelellenes élt is nyert. Ez különösen igaz volt az ukrán területeken, ahol 
egyrészt létezett egy erős, fegyveres erővel is rendelkező, függetlenségre törekvő 
szervezet, másrészt az 1930-as évekbeli éhínség megfelelő alapot adott az ellentétek 
kiélezésére.11 Amint egy 1941-es ukránoknak szóló felhívás is mutatja, az ukránok 
sérelmeit széles történelmi kontextusba helyezte a német propaganda:
„Ukránok!

A szabadság órái, amiért apáitok oly sok áldozattal és vérrel harcoltak, eljött! A 
moszkoviták és a lengyelek elnyomtak, a bolsevik zsidók kínoztak és kizsákmányoltak 
Titeket. […]  A cárok majdnem kiirtották a nyelveteket, a bolsevik moszkoviták Tite-
ket, parasztokat és kozákokat örökös jobbággyá akartak tenni!”12

 9  Lásd például a Korück 532 partizánoknak szóló röpcéduláját. Idézi Fóris Ákos: Harc a 
lakosságért – Propaganda a megszállt szovjet területeken a második világháborúban. Napi történelmi 
forrás blog. http://napitortenelmiforras.blog.hu/2016/06/20/harc_a_lakossagert_propaganda_a_meg-
szallt_szovjet_teruleteken_a_masodik_vilaghaboruban_1_resz (2016. június 20.)

10  Babette Quinkert: Propaganda und Terror in Weißrussland 1941–1944: die deutsche „geistige” 
Kriegführung gegen Zivilbevölkerung und Partisanen. Ferdinand Schöningh, Paderborn–München–
Wien–Zürich 2009, 214–231.

11  Az éhínség felhasználását lásd például: BA MA RH 22/19 106–107. Bl. – Anlage 1 –Versaustrupp 
U 3 der Prop. Abt. Ukraine, 3.1.42.

12  „Ukrainer! Die Stunde der Freiheit, für die Ihr und Eure Väter mit soviel Opfern an Blut gekämpft  
habt, ist gekommen! Moskowiter und Polen haben Euch unterdrückt, bolschewistische Juden gepeinigt 
und ausgebeutet. […] Die Zaren hatten Eure Sprache fast ausgerottet und die bolschewistischen Mosko-
witer wollten Euch Bauern und Kosaken zu ewigen Leibeigenen machen!” Bundesarchiv Berlin R 6/277 
1. Bl. – Aufrufe an die Ukrainer, 1941.
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Összegezve megállapítható, hogy a felszabadítás szó alatt a német propaganda 
egy olyan komplex, sokszor egymást is kizáró ígérethalmazt értett, ami – a zsidókon 
kívül – szinte a szovjet táradalom minden rétegét meg kívánta szólítani.

Hitler a felszabadító – ukrán nyelvű propagandaplakát 
(Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gitler-vizvolitel.jpg)
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„Hazai zászló alatt a fényes jövőbe” – a Fehérorosz Fiatalok Uniójának plakátja 
(Forrás: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/СБМ_плакат.jpg)
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A felszabadulás eszméjének intézményesülését a megszállt területeken megtar-
tott ünnepségekben fi gyelhetjük meg. A német csapatok bevonulásakor több vá-
rosban felszabadulási ünnepségeket (Befreiungsfeiern) tartottak, és üdvözlő távira-
tokat küldtek a megszállók számára.13 A felszabadulás ideológiája két, a megszállt 
területeken kötelező ünnepben öltött testet. A megszállók meghagyták május 1-ét 
mint a „bolsevizmus alól felszabadult munka ünnepét”, illetve kötelező ünneppé tet-
ték június 22-t mint „a bolsevizmus alóli felszabadító harc kezdetét” vagy „felszaba-
dulás évfordulóját”. Ezeken kívül visszaállították az egyházi ünnepeket,14 amelyek 
a vallásos lakosság felé tett gesztusokon kívül konkrét propagandaértékkel is ren-
delkeztek. Így 1942 húsvétját a német propaganda felhasználta arra, hogy Krisz-
tus feltámadásával állítsa párhuzamba a „lakosság újjászületését” a „felszabadított” 
területeken.15 Fehérorosz területeken a helyi nacionalisták igényeinek kiszolgálása 
érdekében március 25-t, a Belorusz Népköztársaság kikiáltásának évfordulóját is 
ünnepelték.

A júniusi támadási időpont propagandacélokra való felhasználásában valószínű-
leg az is közrejátszott, hogy a szovjet propaganda igen korán elkezdte felhasználni 
a német támadás időpontját. A Pravda június 23-i vezércikkét követően már Sztálin 
július 3-i beszéde is Napóleon 1812-es hadjáratával vont párhuzamot,16 ami megte-
remtette az alapot annak a máig élő narratívának, amely a szovjet–német háborút 
az 1812–1813-as háborúhoz hasonlóan „Nagy Honvédő Háborúként” értelmezze. 
Ebben a helyzetben kézenfekvő párhuzamként szolgált, hogy Napóleon a Nyeman 
folyót 1812. június 24-én lépte át. Így egy, a már 1941 szeptemberében kinyomta-
tott és a német katonák között szétszórt szovjet propagandaújság az alábbi módon 
értelmezte a német támadás időpontját: „Napóleon is júniusban indult el Oroszor-
szág ellen és kezdetben előrenyomult. De a »Grande Arméeból« csupán néhány ezer 
lerongyolódott alak menekült meg. Akik megmenekültek a merész orosz katonáktól és 
a rettenthetetlen szabadcsapattagoktól [Freischärler], azokat elragadta a könyörtelen 
tél. Ne feledd Napóleon katonáinak óva intő arcát!”17

13  Lásd például a lembergi városvezetés táviratát Adolf Hitlerhez: BA MA RH 26-454/6 – Anlage 
101 Telegramm der Stadtverwaltung Lemberg an der Führer und Reichskanzler.

14  Ezekről lásd: A Sztarij Oszkol-i magyar városparancsnokság rendelete az orosz ünnepek és 
munkaszüneti napok meghatározásáról. 1942. december 20. Idézi Krausz Tamás – Varga Éva Má-
ria (szerk.): A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok (1941–1947). 
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2013, 481.

15  Buchbender 278.
16  Rádióbeszéd 1941. július 3. In Sztálin: A Szovjetunió nagy honvédő háborújáról. Szikra Kiadó, 

Budapest, 1948. 5–13.
17  „Auch Napoleon ist im Juni gegen Russland aufgebrochen und auch er hat anfangs Fortschritte ge-

macht. Aber von der »Großen Armee« haben sich nur ein paar Tausend zerlumpte Gestalten gerettet- Wer 
den kühnen russischen Soldaten und den unerschrockenen Freischärlern entging, den rafft  e der unbarm-
herzige Winter hin. Vergesst nicht das warnende Geschick der Soldaten Napoleons!” BA MA RW 19/473 
82. Bl. – Front-Illustrierte: für den deutschen Soldaten. No. 7. – September 1941.
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Június 22. mint a „felszabadulás napja” már 1942-ben megünneplésre került, de 
ekkor még csak rövid üzemi szólamokban és gyűlésekben öltött testet.18 A rövid 
háborúba vetett német remények szertefoszlása után a német hadvezetés egyre na-
gyobb energiát fektetett a megszállt területek lakosságának megnyerése.

Az ünnepségek lebonyolításának természetesen részesei voltak a helyi német pa-
rancsnokok is. Így például a német 2. hadsereg mögöttes területi parancsnoksága 
az alábbi programmal kívánt megemlékezni a német támadás második évforduló-
járól:

„Program
a bolsevizmus elleni harc 2. évfordulójának ünnepére

1. Az ünnepség megnyitása Kovtun rajonpolgármestere által 16:00-kor
2. Ukrán felvonulás, játszik a zenekar
3. A német Véderő [Wehrmacht] üdvözlése Kovtun rajonpolgármestere által
4. Üdvözlés iskolás gyerekek által, a virágok átadása, zene
5. Kovtun rajonpolgármester beszéde a sebesültekhez
6. A virágok átadása a sebesülteknek az iskolás gyerekek által, zene
7. Kovtun rajonpolgármester beszéde a lakossághoz
8.  Az elesettek ünneplése, gyászinduló
9.  Az ukrán kórus és zenekar előadása
10. Kanjuka ukrán állomásfőnökének beszéde
11. Malukov ukrán államügyész beszéde
12. Felhívás a nőkhöz, Butajko asszony
13. Felhívás az ifj úsághoz
14. A helyettes Ortskommandant,19 Fehrmann százados úr köszönő szavai
15. A hivatalos rész vége
16. Az ukrán kórus és zenekar bemutatói, néptánc, mulatságok stb.”20

18  Buchbender 280.
19  Magyarul: helyi parancsnok. A helyi parancsnokságok (Ortskommandantur) a német katonai 

igazgatás alapjai voltak.
20  „Programm der Feier des 2. Jahrestages des Befreiungskampfes gegen den Bolschewismus. 1. Eröff -

nung der Feier durch den Rayonbürgermeister Kowtun um 16.00 Uhr. 2. Ukrainischer Marsch, gespielt 
von der Kapelle. 3. Begrüßung der deutschen Wehrmacht durch den Rayonbürgermeister Kowtun. 4. 
Begrüßung durch Schulkinder, Überreichung von Blumen, Musik. 5. Ansprache des Rayonbürgermeis-
ters Kowtun an die Verwundeten. 6. Überreichung von Blumen durch Schulkinder an die Verwunde-
ten, Musik. 7. Ansprache des Rayonbürgermeister Kowtun an die Bevölkerung. 8. Ehrung der Gefallen, 
Trauermarsch. 9. Vorträge des ukrainischen Chors und der Kapelle. 10. Rede des ukrainischen Bahn-
hofsvorstehers Kanjuka. 11. Ansprache des ukrainischen Staatsanwaltes Malukow. 1. Ruf an die Frau-
en, Frau Butaiko. 13. Appell an die Jugend. 14. Dankesorte des stellv. Ortskommandanten Herrn Hptm. 
Fehrmann. 15. Ende des offi  ziellen Teiles. 16. Vorführungen des ukrainischen Chors und der Kapelle, 
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1943. június 22-én a német 2. páncéloshadsereg mögöttes területein is ünnep-
ségeket rendeztek: „»Június 22« mint a bolsevizmus alóli felszabadulás évfordulóját 
mindenhol megünnepelték és a nagyszabású tüntetéseken propagandisztikus, felvilá-
gosító hatást tett a lakosságra és az üzemi alkalmazottakra. Brjanszkban, O’gradban 
és Karacsevben üzemi ünnepségek történtek, aminél a munkások a városi színházban, 
társalgókban és más alkalmas helyeken összejöttek és hozzájuk az Ortskommandan-
tok, polgármesterek és más közéleti emberek beszédet intéztek. Karacsevben – Fieguth 
százados ünnepség megnyitója után – az Ortskommandant orosz nyelven tartott be-
szédet, amit a munkások különös helyesléssel fogadtak.”21

További kutatást igényelne az a kérdés, hogy a német jelentésekben említett ün-
neplő lakosság és munkásság milyen arányban vett részt önként, és milyen arány-
ban kényszerből ezeken a rendezvényeken. A „felszabadulás évfordulója” ünnep-
lésének talán legnagyobb ambivalenciája abban a tényben érhető tetten, hogy 
a gettókban élő zsidóság számára is kötelező ünneppé tették június 22-ét. Ennek 
lelkiállapotát, ellentmondását világítja meg Herman Kruk lengyel zsidó könyvtá-
ros, akinek naplója a vilniusi gettó történetének egyik legfontosabb forrása: „Ma 
egy nagy ünnepnapot hirdettek meg, a felszabadulás évfordulóját. Az utcák zászlókkal 
vannak kicsinosítva, minden litván intézmény be van zárva. Egy sor német egység sem 
dolgozik. Díszszemléket tartanak, Burakas, a zsidó ügyek referense az előjáróságnál, 
még szükségesnek tartotta, hogy a zsidótanácsnak meghagyja, hogy a gettóban az in-
tézmények celebráljanak az ünnepnapot.

Nos ünnepeljük a felszabadulásunk napját!…
Ma éjszaka 12 órakor az összes vilnai templom harangja az új kezdődő év óráit 

hirdette – egy év Vilna felszabadulása óta!
Zsidók tízezreit lőtték agyon Ponarban.22 Lengyelek ezrei sem szenvedtek el jobb 

sorsot. Ezreket küldenek naponta kényszermunkára. Forr valami. Fiatal emberek fut-
nak az erdőbe, partizáncsoportok alakulnak. Jönnek az összeütközések, merényletek, 

Volkstänze, Belustigungen u.s.w.” BA MA RH 23/188 266. Bl. – Programm der Feier des Jahrestags den 
Befreiungskämpfen gegen den Bolschewismus. Konotop, 22. Juni 1943.

21  „Der »22. Juni« wurde als Jahrestag der Befreiung vom Bolschewismus allerorts festlich begangen 
und in Großkundgebungen propagandistisch, aufk lärend auf die Bevölkerung und Betriebsangehörigen 
eingewirkt. In Brjansk, O’grad und Karatschew eingewirkt. In Brjansk, O’grad und Karatschew fanden 
Betriebsfeiern statt, wobei die Arbeiter im Stadttheater, in Gemeinschaft sräumen und anderen geeigne-
ten Plätzen zusammengeführt und durch Ortskommandanten, Bürgermeister und andere Personen des 
öff entlichen Lebens, Ansprache gehalten wurden. In Karaschew hielt, – nach Eröff nung der Feier durch 
Hauptmann Fieguth, – der Ortskommandant in russischer Sprache eine Rede, die mit besonderem Beifall 
von den Arbeitern aufgenommen wurde.” BA MA RW 31/763 Anlage II/54 – Kriegstagebuch, 22. Juni 
1943.

22  Ponar (lengyelül Ponary, litvánul Paneriai) környéke tekinthető a legjelentősebb litvániai kivég-
zőhelynek számított a német megszállás időszakában. Ponar közelében egy félig elkészült olajraktá-
rozónál 1941 és 1944 között megközelítőleg 100 ezer főt lőttek agyon, többségében zsidókat, de az 
áldozatok között találhatunk lengyeleket, oroszokat, litvánokat és cigányokat is. 1941 végéig több mint 
47 ezer embert gyilkoltak meg ezen a területen. Bővebben lásd Eckert, Christina: Die Mordstätte Pa-
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és bosszútettek. Ez az atmoszféra, Vilnában a felszabadulás és az elnyomatás elrendelt 
évfordulóját ünneplik. Vilna és Lita teljes zsidó lakosságát megsemmisítették, és elta-
posva fekszik. De azok, akik még megmaradtak, remélik és biztosak abban, hogy jobb 
idők jönnek, egy jobb és nagyobb évforduló ideje, mint a mostani. Eközben ezt ünne-
peljük Burakas diktátuma alatt.”23

A megszállt területeken még 1944-ben is jelentős rendezvényeket szerveztek a 
németek március 25-ére, május 1-ére és június 22-ére. Június 22-én a minszk vá-
rosában már nem csupán a horogkeresztes, hanem már fehérorosz zászlók24 is lo-
bogtak a középületeken. Kiállítás nyílt az elmúlt évek teljesítményeiről, és a város új 
villamosvonalát is felavatták. Délután 3 órától, felépítményeiken különböző szovje-
tellenes feliratokkal, autók vonultak fel a Győzelem és a Színház utca között. Emel-
lett a városvezetésnek a nagyszabású ünnepléssel más célja is volt, minthogy egy-
szerűen a német megszállás legitimációját növeljék. Az ünnepségsorozattal akarták 
demonstrálni a német hatalom szilárdságát és eloszlatni azokat a híreket, amelyek a 
város kiürítésére vonatkoztak.

A lakosság körében keringő híreknek komoly alapja volt, hiszen amíg a kolla-
boráns fehérorosz ifj úsági szervezet tagjai felvonultak a városban,25 Minszktől ke-
letre sorsdöntő események színterévé vált Fehéroroszország. Június 22-ére virradó 
éjszaka szovjet mélységi légitámadások érték a Közép Hadseregcsoport védelmét, 
szovjet ezredek és zászlóaljak harcfelderítés céljából megtámadták a német harc-

neriai (Ponary) bei Vilnius. In Bartusevicius, Vinas – Tauber, Joachim – Wette, Wolfram (Hrsg.): Ho-
locaust in Litauen. Krieg, Judenmorde und Kollaboration im Jahre 1941. Böhlau, Köln, 2003, 132–142.

23  „Heute ist ein großer Feiertag proklamiert worden, ein Jahrestag der Befreiung. Die Gassen sind 
herausgeputzt mit Fahnen, alle litauischen Institutionen sind geschlossen. Auch eine Reihe deutschen Ein-
heiten arbeiten nicht. Es werden Paraden abgehalten und Burakas, der Referent für jüdische Angelegen-
heiten beim Magistrat hat es sogar für nötig gehalten, dem Judenrat zu befehlen, dass die Institutionen im 
Ghetto den Feiertag zelebrieren.

Wir feiern also unseren Tag der Befreiung!…
Heute Nacht um 12 Uhr werden die Glocken aller Wilnaer Kirchen der Stadt die Stunde des beginnen-

den neuen Jahrs ankündigen – ein Jahr seit Wilnas Befreiung!
Zehntausende Juden sind in Ponar erschossen worden. Tausende von Polen haben kein besseres 

Schicksal erlitten. Tausende werden tagtäglich zur Zwangsarbeit geschickt. Er gärt. Junge Leute laufen in 
den Wald, es bilden sich Partisanengruppen. Es kommt zu Zusammenstößen, Attentaten und Racheak-
ten. Das ist die Atmosphäre, in der Wilna seinen diktierten Feiertag der »Befreiung« und Unterjochung 
feiert. Die ganze jüdische Bevölkerung von Wilna und von Lite ist vernichtet und liegt zertreten. Die aber, 
die noch geblieben sind, hoff en und sind sicher, dass bessere Zeiten kommen, die Zeit eines besseren und 
größeren Jahrestags als des heutigen. Inzwischen feiern wir ihn unter Burakas Diktat.” Herman Kruk 
1942. június 22-i naplóbejegyzése. Idézi Schroter, Gudrun: Worte aus einer zerstörten Welt. Das Ghetto 
in Wilna. Röhrig Universitätsverlag, St. Ingbert, 2008. 210–211.

24  A német megszállás alatt nem a ma hivatalos, 1951-es zászlót, hanem az 1918-as Fehérorosz 
Népköztársaság fehér-vörös-fehér sávos zászlaját használták.

25  Quinkert 362–364.
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előőrsöket.26 Ezzel megkezdődött a háború legjelentősebb szovjet off enzívája, a 
Bagratyion-hadművelet, amely révén a Vörös Hadsereg Fehéroroszország és Kelet-
Lengyelország jelentős hányadát felszabadította a német uralom alól, a német Kö-
zép Hadseregcsoport pedig a megsemmisülés szélére jutott. Kevesebb mint két hét-
tel a „felszabadulás napjának” megünneplése után, július 3-án bevonultak a szovjet 
csapatok Minszkbe.

Amiképp Hitler a saját mozgalma által megkonstruált Führer-képpel is azono-
sult, úgy hasonló viszonyt találhatunk június 22. kapcsán is. Habár nem kimutat-
ható, hogy a szovjet vezetést befolyásolta volna a Barbarossa-hadművelet dátuma, 
Goebbels naplója szerint Hitler így vélekedett erről: „Ami a keletet illeti, a Führer a 
leghatározottabban számol egy támadás kezdetével a holnapi csütörtökön [június 22-
én – F. Á.], éspedig azért, mert a június 22-i dátum ingerel.”27

26  Szabó Péter – Számvéber Norbert: Keleti hadszíntér és Magyarország 1943–1945. Puedlo Kiadó, 
Nagykovácsi, 2002. 31.

27  „Was den Osten anlangt, so rechnet der Führer hier auf das bestimmteste mit dem Ausbruch der Of-
fensive am morgigen Donnerstag, und zwar deshalb, weil das Datum des 22. Juni reizt.” Ruth, Ralf Georg 
(Hrsg.): Joseph Goebbels Tagebücher. 5. Band – 1943–1945, Anhang. Piper Verlag, München–Zürich, 
2003. 2067.

A Fehérorosz Véderő (Weißruthenische Heimwehr) felvonulása Minszkben 
1944 júniusában (Forrás: Bundesarchiv, Bild 183-1991-0206-506)
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