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A „háború utáni háború” 1919–1933 

A versailles-i szerződés kijátszása. A weimari Németország haditengerészeti, légi és katonai 

aktivitása Ibero-Amerika országaiban 

című könyve. 

 

Rövid ismertető: 

A versailles-i szerződés tiltó rendelkezéseinek megkerülése, kijátszása, a weimari 

Németország és az antant hatalmak közötti ellentétek nemcsak európai 

dimenzióban zajlottak. A „háború utáni háború” folytatódott 1919–1933 között, s 

kiterjedt az ibero-amerikai térségre is. Az I. világháború utáni szerződések a vesztes 

Németország számára szűk mozgásteret jelöltek ki. Németország azonban olyan 

szabad térdimenziókat célzott meg az 1920-as években, mellyel nemcsak 

katonapolitikai mozgásterének korlátozottságát tudta enyhíteni, hanem 

megteremtette gyors világhatalommá válásának előfeltételeit is. A német levéltári 

források tanúsága szerint szisztematikus és jól álcázott német haditengerészeti, légi 

és katonai ambíciók realizálódtak, melynek során három, az európai kontinentális 

keretekből kilépő térdimenzió kapott globális jelentőséget. Az egyik a „szabad óceán” 

(der freie Ozean) volt. Az 1920-as évek második felétől új offenzív haditengerészeti 

doktrínát dolgoztak ki (Marsch zum Atlantik), amelyet a Reichsmarine kiképző 

cirkálói rendszeres világ- és Dél-Amerika körüli útjaik során begyakoroltak. Az igen 

nagy akciórádiuszú zsebcsatahajók szolgálatba állítása megteremtette annak 

lehetőségét, hogy a német haditengerészeti doktrína kilépjen a szűkös beltengerből, 

az Északi-tenger térségéből s a cirkálóháború (Kreuzerkrieg) jegyében felkészüljön a 

létfontosságú angol és francia hajózási útvonalak átmetszésére. A második 

térkategória a „szabad légi óceán” (der freie Luftozean) volt. Ez olyan vertikális légi 

dimenzió volt, amely a Luft Hansa és a Zeppelin Művek által a Németországot és 

Dél-Amerikát összekötő transzóceáni légi projektben öltött testet. A harmadik 

térdimenzió maga Dél-Amerika volt, az „utolsó szabad kontinens” (der letzte freie 

Kontinent), ahol szoros katonai kooperációkra került sor. 1929-ben például 

nagyszabású hadgyakorlatot szerveztek Chilében, melyre a Reischsheer 

főparancsnoka, Heye tábornok is ellátogatott. Chile mellett Argentínában, 

Bolíviában és Peruban is „nem hivatalos” német katonai missziók tevékenykedtek. A 

kötetben 32 színes térkép és 77 fekete-fehér ábra egészíti ki az események és 

összefüggések megvilágítását. 
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