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I. fejezet

A nemzetiszocialista ideológia
gyökerei

Bár nem a haladás erõi irányították és vitték véghez a német biro-
dalom egyesítését a XIX. században, imponáló az erõfeszítés, amely-
lyel a történelem folyamán sok megpróbáltatást és csapást átélt
német nép a nemzet felemeléséért dolgozott. A munkásságot a
nemzeti érzés fõleg a francia háború gyõzelmes befejezése után
(Sedan) hatotta át. 

Az értelmiség és a tudósok ott állottak a porosz állam keletke-
zésénél, végigkísérték és segítették annak fejlõdését. Tevékenysé-
gük többnyire az uralkodó osztály által teremtett rend igazolásá-
ra, az általuk képviselt érdekek tudományos megalapozására szo-
rítkozott. Bíráló hangot alig hallani és ha az imperializmus korsza-
kában idõnként mégis felcsendül, a helyzetet legtöbbször nem a hal-
adás nézõpontjából, hanem konzervatív oldalról kritizálja.

A német tudósok elsõsorban a filozófiai rendszerek területén al-
kottak jelentõset. E rendszereknek sok esetben kimondott vagy ki
nem mondott célja a sokat sóvárgott erõs és hatalmas „Állam”
megteremtése, illetõleg ennek elméleti megalapozása volt. Ez ve-
zette Fichtét az államról szóló mûve megírásában és ez a végsõ
következtetése a filozófia egyik legnagyobb rendszerezõjének, He-
gelnek is. 

„Innen van az – írja Engels Ludwig Feuerbach-ról írott mun-
kájában Hegelrõl –, hogy a jogfilozófia végén megtudjuk, hogy
az abszolút eszmének abban a korlátolt rendi alkotmányú monarc-
hiában kell megvalósulnia, melyet III. Frigyes Vilmos oly maka-
csul ígérgetett alattvalóinak”. 

Fischer angol történész, a Tudományos Akadémia elnöke így ír
Hegelrõl az 1939-ben Európa történetérõl kiadott mûve II. köte-
tében: 

„Hegel szellemi tekintélyének egész súlyával támogatta azt a
tanítást, hogy az állam »a földön járó isten«, hogy az államok fö-
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lötte állnak kötelezettségeiknek, hogy a joghoz hatalomra van
szükség, s hogy a hatalom jogot jelent.

Könnyû belátni, hogy milyen éles és állandó összeütközés van
az államnak e misztikus felfogása és a Rousseau-tól származó elmé-
letek között, amelyek az államot önkéntes választásra és közös be-
leegyezésre alapított társadalmi szerzõdés termékének tekintik.” 

Ilyen ideológiai alátámasztást és segítséget azonban nemcsak a
filozófia adott az államnak, hanem a történelem és a közgazdaság-
tan is. A tudósok megkísérelték, hogy a francia forradalom nyomán
kialakuló elméleteket átírják, hogy megteremtsék – ahogyan több-
ször nevezték – az „igazi szocializmust”. 

A történészek közül Treitschke, a berlini egyetem tanára eb-
ben az idõben kezdte hirdetni a német nép magasabb rendû hiva-
tását. Tanítása nyomán erõsebbé vált a hit, hogy e nép, amely ily
mostoha körülmények között is ennyi eredményt tudott felmu-
tatni, most már, hogy nemzeti egységét kivívta, ki fogja ütni a
nyeregbõl azokat az államokat, amelyek a szerencse kegyeltjeiként
szerezték hatalmas gazdagságukat. 

Treitschke a tenger és a gyarmatok felé irányította a figyelmet,
ahol a jól végzett munka gyümölcse várta szerinte Európa mos-
toha gyermekeit. 

A hatalmas ütemben nekilendülõ német ipart a fejlettebb nyu-
gati államok áruinak versenye fenyegette, ezért lefektették a külföl-
di versenytársak megfékezését szolgáló intézkedések elvi alapjait.
Friedrich List, az akkor élõ leghíresebb német közgazda volt az, aki
a védvámrendszert kidolgozta, amely késõbb mintaképül szolgált
mindazon államoknak, melyek csak késõbb nyertek tért a világ-
gazdaságban. List nemcsak az iparosodás, hanem a nemzetállam
propagálója is volt, rendszerében erõs autarchiára törekvõ vonások
is mutatkoznak. Így gazdasági síkon õsévé vált a késõbbi nagytér-
gazdasági elképzeléseknek. 

Friedrich Nietzsche különbözött az elõzõktõl, nem volt odaadó
híve és dicsérõje a német államnak és az uralkodó földbirtokos
junker és tõkés rendszernek. Fõként a kultúra visszaesését látta és
fájlalta, amely a gyors iparosodás folytán felszínre került nyárs-
polgári tömegek ízlésének és mûveltségének alacsonyrendûségével
járt együtt. 

Mindebbõl nem az imperializmusra vonatkozólag szûrt le ked-
vezõtlen következtetéseket, hanem a demokratikus rendet vádol-
ta a nívó csökkenéséért. Éppen ezért hirdette egy ideális társada-
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lomnak, a „felsõbbrendû ember” uralmának eljövetelét. Nietzsche
ismerte a fennálló társadalom ellentmondásait és nagy hatást gya-
korolt korának és az õt követõ kornak értelmiségére. 

Ez a hatás tükrözõdött vissza késõbb az 1920-as évek értelmi-
ségének egy részében is, amely a kapitalizmusból és a weimári pol-
gári alkotmányos demokrácia tehetetlenségébõl egyformán kiáb-
rándult.
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II. fejezet

Németország és az elsõ világháború
A nagytõke és nagybirtok terjeszkedési törekvései a XX. század
elején hatalmas pártfogóra találtak II. Vilmos császár személyé-
ben. A határtalan becsvágytól sarkallt uralkodó élére állt a hódíta-
ni kívánó törekvéseknek és olyan politikába kezdett, amelynek
mély gyökerei voltak a porosz történelemben. Majd minden in-
tézkedése az eljövendõ háború csíráit rejtette magában. Beszéde-
ivel, akcióival, a népet egyre inkább a túlzó nacionalizmus, a sovi-
nizmus felé hajtotta. 

Ez a propaganda a militarizmussal párosult. Az ezzel a szel-
lemmel átitatott emberek számára a háború kívánatos és férfias
próbát jelentett és ha széles rétegek így gondolkodtak, még sokkal
inkább egyetértett ezzel a törekvéssel a kaszttá merevedett tiszti-
kar, amelynek a háború a dicsõség és gyors elõmenetel lehetõségét
kínálta.

A soviniszta közhangulat és a militarista hadiszervezet erejének
tudatában a császár támogatott minden olyan akciót, amely hatal-
mának növelését szolgálta. Elõsegítette a tengeri flotta folyamatos
bõvítését, ami az Angliával való viszony fokozódó kiélezõdéséhez
vezetett. A Berlin – Bagdad vasút építkezéseinek megindításával utat
keresett a Közel-Kelet és India felé. 

Ez a politika élesedõ légkört teremtett a már hosszabb ideje
aránylag békés Európában. A háború kitörése nagymértékben a
császár magatartásától függött és II. Vilmos nem hazudtolta meg
önmagát. Ferenc Ferdinánd Habsburg trónörökös meggyilkolása-
kor teljes támogatást ígérve az Osztrák-Magyar Monarchiának,
megüzentette a háborút. 

A sovinizmus hulláma elborította Németországot, a szociál-
demokrácia számos vezetõjét is megtévesztve. A párt a többi po-
litikai erõvel együtt megszavazta a hadihiteleket.

A háború hamarosan igazolta, hogy a német vezetés alaposan
elszámította magát. A Marne-i csata után (1914. szeptember) a
nyugati fronton megkezdõdött a hosszú és eredménytelen állóhá-
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ború, lövészárokharc. A tengeri ütközetek tovább rontottak a
hadihelyzeten.

Amint Ludendorftnak és Hindenburgnak, a két fõvezérnek ké-
sõbbi vallomásaiból kiderült, a hadvezetõség már ebben az idõ-
ben számolt a vereséggel, csupán másodrendû lehetõségben bízva
folytatta a háborút. A császár hiúságában sértve, csak „mint gyõ-
zõ” volt hajlandó békeajánlatot tenni. Ezt visszautasították. A ten-
geralattjáró-harc megindítása, amelyhez a német vezérkar oly nagy
reményeket fûzött, „eredményül” Amerikának a háborúba való
belépéséhez vezetett 1917 tavaszán. Az idõközben megalakult
szovjet állammal viszont megkötötték a brest-litovszki békét. 

A hadifegyelem és a hadi helyzet romlott. 1918. október 2-án
Ludendorft sürgetésére a császár elküldte békeajánlatát a szövet-
ségesekhez, közölve, hogy elfogadja az általuk szabott feltétele-
ket. Ezzel a négyesztendõs harc véget ért. 

A háború évei alatt Németország belsõleg is nagy változáso-
kon ment át. A birodalmi gyûlést elnapolták, és miután a pártok a
háború mellett foglaltak állást, alig hívták össze azt. 1916 végén
megszervezték az úgynevezett „belsõ frontot”. A birodalom bel- és
külügyeit úgyszólván kizárólagos joggal a két fõvezér irányította.
Felállították a legfõbb háborús központot. A mezõgazdasági és
ipari termelõapparátust és az elosztást központilag szabályozták.
Ilyen szervezettség alapján a külsõ és belsõ hadigépezet a lehetõ-
ségekhez mérten a legnagyobb pontossággal mûködött a háború
elsõ esztendeiben.

Belsõ politikai hadállása az uralkodó rétegnek csak 1916-ban
kezdett gyengülni, amikor Karl Liebknecht, a baloldali szocialis-
ták egyik vezetõje, megszervezte a Független Szocialista Munkás-
pártot. Liebknecht mellett Rosa Luxemburg, Klara Zetkin, Franz
Mehring és mások voltak azok, akik következetesen folytatták a
harcot az imperialista célokat követõ vezetéssel szemben. Ez a cso-
port alakította meg késõbb a Spartacus-szövetséget.

A háború utolsó éveiben a lakosság jelentõs része ráébredt ar-
ra, hogy vezetõi becsapták és, amint a hadi helyzet egyre remény-
telenebbé vált, úgy kapott lábra és úgy nõtt az elkeseredés forra-
dalmi hangulattá.

1918. október 28-án a Kielben horgonyzó Markgraf nevû ha-
dihajó tengerészei kezdték meg a lázadást, mivel kilátástalan ütkö-
zetbe akarták hajszolni õket. A lázadás gyorsan terjedt. A kikötõ-
városokban és az ország nagyobb helyiségeiben munkás- és kato-
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natanácsok vették át a hatalmat. November 9-én a forradalom el-
söpörte a császárságot és II. Vilmos külföldre menekült. A hatal-
mat a szociáldemokrata párt által vezetett koalíció ragadta kézbe.
A kormány élére Friedrich Ebert került, a mérsékelt szociálde-
mokraták vezetõ embere. Csakhamar bebizonyosodott azonban,
hogy a bizonytalanul kísérletezetõ szociáldemokrata—liberális—
keresztény centrum összetételû koalíciós kormány nem tudja rend-
be hozni az országot. Rendelkezései, bár az új rendszer erõsödé-
sét szolgálták, nem érintették érzékenyebben a gazdasági alapot, a
monopóliumokat, trösztöket, a nagybirtokot és a bürokráciát. A
szociáldemokrácia vezetõi abba a hitbe ringatták magukat, hogy a
parlamenti többség elérésével, a politikai hatalom birtokbavéte-
lével elérik a társadalom gazdasági alapszerkezetének megváltoz-
tatását is.

A régi uralkodó rétegek közben újrarendezték soraikat. A tisz-
ti- és altiszti kar egyes elemei ellenforradalmi szervezeteket alakí-
tottak. A kormány nem folytatott harcot e szervezetek ellen, nem
egyszer felhasználta õket a munkásság akcióinak szétverésére is.

A baloldali szocialisták elõtt, akik ekkor már kapcsolatban áll-
tak a gyõztes orosz forradalommal, nem volt kétséges, hogy a kor-
mány intézkedései nem egy demokratikus szocialista állam építé-
sét segítik elõ. Rosa Luxemburg és Karl Liebknecht vezetésével a
Spartacus-szövetség az elégedetlen és forradalmi munkásságnak
egyre szélesebb tömegeit nyerte meg. Az ellentét a spartacusosok
és a kormány között kiélezõdött. 1918 karácsonya körül az utcai
tüntetések, összecsapások gyakorivá váltak. Karácsonykor a mat-
róz-hadosztály fellázadt és Liebknechték kezükbe kerítették Ber-
linben a hatalmat. 

Ekkor új ember jelent meg a láthatáron. Gustav Noske teljha-
talmat kért a kormánytól vállalva a spartakisták leverését. Noske szo-
ciáldemokrata vezetõ, Hoffman tábornok különítményével, lever-
te a forradalmárokat és a két vezért, Liebknechtet és a „Rote Rosát”
felkoncolták. Alig egy hónap múlva meggyilkolták Bajorország
kormányzóját, a független szocialista Kurt Eisnert és néhány hó-
napra rá vérbe fojtották a bajor tanácsrendszert is. A német állam
formálisan is köztársasággá alakult és rövidesen elkészült alapok-
mánya, a weimari alkotmány. Ennek alapján a 20-as évek Németor-
szágát weimari köztársaságnak nevezték.
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III. fejezet

A weimari köztársaság a
békeszerzõdést követõ években.

Jóvátétel.
Az elsõ világháborút lezáró béke túlkapásaival, szélsõséges köve-
teléseivel olyan hangulatot teremtett Németországban, mely al-
kalmas volt az uralkodó rétegek késõbbi követeléseinek alátámasz-
tására. J. M. Keynes: A béke gazdasági következményei címû mûvé-
ben írta errõl a helyzetrõl:

„Beteges önámítás és meggondolatlan elbizakodottság hatása
alatt a németség felborította az alapot, melyen éltünk, és amelyre
építettünk. De a francia és angol nép szóvivõi is segítettek, hogy
teljessé tegyék a németek által megkezdett rombolást, mert ez a
béke, ha végrehajtására sor kerül, ahelyett, hogy helyreállítaná,
még jobban meg fogja gyengíteni a háború által megrongált, amúgy
is érzékeny és komplikált szerkezetet, mely egyedül képes arra,
hogy Európa népeinek munkát és életet biztosítson.” 

A híres angol közgazdász e sorait, melyekben felemeli szavát az
imperialista béke feltételeivel szemben, az idõ teljes mértékben
igazolta. 

A békeszerzõdést a delegátusok 1919 júniusában írták alá Ver-
sailles-ban. A német birodalom elvesztette Elzász – Lotharingiát,
országrészeket kellett átengednie Lengyelországnak, Csehszlová-
kiának, összesen mintegy 131 000 négyzetkilométer területi vesz-
teség érte. Elvették gyarmatait és óriási jóvátételi szolgáltatást
szabtak ki rá. Az elszakított területekkel Németország elvesztette
gabonatermelésének 15, széntermelésének 30, ércbányáinak 80,
ónércének 70 százalékát. Köteleznie kellett magát, hogy öt esz -
tendõn át évenként 200 000 tonna ûrtartalmú hajót épít az Antant-
nak, tíz éven át 27 millió tonna szenet szállít. Jelentõs összeget
képviseltek a lefoglalt készáruk és a német vagyonok is. A kereske-
delem terén meg kellett adnia az Antant számára a legnagyobb
kedvezményt és hosszú évekre a vámmentességet is. Németország
blokádját viszont még sokáig nem szüntették meg. 
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„A háború elõtti német gazdasági rendszer – mondja J. M.
Keynes – három nagy tényezõtõl függött. Ezek: I. a tengerentúli
kereskedelem, melyet a kereskedelmi tengerészet, a gyarmatok, a
tõkebefektetések, a kivitel és a kereskedõk tengerentúli összeköt-
tetései képviselnek; II. a szén és vas, valamint az ezekbõl táplálko-
zó ipar; III. a szállítási- és tarifarendszer. Ezek közül az elsõ és
nem is a legkevésbé fontos volt a legkönnyebben megsebezhetõ. A
békeszerzõdés célja mind a háromnak, de különösen az elsõ kettõ-
nek rendszeres tönkretétele.” (Keynes: i. m. 48. o.)

Az egyezménynek a megszállásra vonatkozó része sem volt eny-
hébb. Ezek az intézkedések a következõkben foglalhatók össze: a
Rajnától nyugatra fekvõ német területeket a hídfõkkel együtt a
gyõzõk 15 évre megszállják (428. cikkely), ha azonban a szerzõdés
feltételeit Németország híven teljesíti, akkor a kölni tartományt
öt év után, a koblenzit tíz év után kiürítik; ha 15 év lejártával „a szö-
vetségeseknek nem lesz elegendõ garanciájuk Németország táma-
dó fellépése ellen, a megszálló csapatok visszavonása halasztható,
míg a kellõ garanciákat meg nem kapták (429. cikkely)”; ha a meg-
szállás idején vagy a 15 év lejártával a jóvátételi bizottság azt fog-
ja látni, hogy Németország vonakodik eleget tenni jóvátételi köte-
lezettségeinek, a szövetséges és társult hatalmak azonnal újra meg-
szállhatják részben vagy egészben a 429. pontban jelzett területe-
ket (430. cikkely). 

Tekintettel arra, hogy egy sor kérdést a békét diktáló hatalmak
nem tartottak szükségesnek végleg rendezni, e kérdések elintézé-
sére és a békeszerzõdés pontjainak betartására bizottság alakult
(Reparationskomission), mely mindezen ügyeket intézte. A Ver-
sailles-ba kiküldött német pénzügyi szakértõk nem túloztak, ami-
kor kifejtették, hogy ennek a bizottságnak, mely nem Németország-
ban székel, hasonlíthatatlanul nagyobb jogköre lesz, mint volt a csá-
szárnak.

A jóvátétel normális fokát Keynes kétmilliárd fontban hatá-
rozta meg, amelyet évi 50 milliós részletekben kellett volna fizet-
ni. Ezzel szemben azok a tervek, amelyek teljes jóvátételt követel-
tek, ezt az összeget csak kamattörlesztésnek tekintették. Maga
Lloyd George, az angol miniszterelnök, a közelgõ angol választá-
sokra való tekintettel szintén támogatta e követeléseket. Végül is
1925 januárjában 269 milliárd márkában határozták meg az adós-
ság összegét, súlyosbítva az összkivitel 12 százalékával. Négy hó-
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nap múlva Londonban ezt 132 milliárdra és a kivitel 25 százaléká-
ra módosították.

A gyõztes hatalmak által kiszabott jóvátétel szállítása a német
gazdasági élet elszegényedéséhez vezetett. A kormány különbözõ
kísérleteket tett az ország helyzetének javítására. Ezek között leg-
jelentõsebb a genuai konferencia után, 1922 áprilisában kötött
rapallói egyezmény, amelyet a német külügyminiszter a Szovjetunió
küldöttjével hozott létre és amely fokozta a gyõzõk bizalmatlansá-
gát Németország iránt.

A helyzetet még súlyosbították azok az állandó zavargások,
melyeket a régi hadigépezet szétzüllött, a társadalomba beilleszked-
ni nem tudó elemei követtek el, akik 1921-ben eltették láb alól
Matthias Erzberget, a Centrum párt balszárnyának vezetõ politi-
kusát, a pénzügyminisztert. 

Közben a márka értéke egyre esett. 1922 közepén az ország
már alig volt képes a hadisarc fizetésére. Ebben az idõben ismét mi-
nisztergyilkosság történt. Az áldozat ezúttal Rathenau külügymi-
niszter volt. 

A jegybank a termelés növelése érdekében újabb kölcsönökkel
látta el az ipart. Az infláció fokozódott. 1923 júniusában a dollár
értéke 100 000 márka, októberben 5 milliárd. A külföldiek devi-
záikkal vagontételben vásárolták az árukat, nevetséges árakon. A
spekuláció elharapódzott. Végre 1923 novemberében, amikor már
a dollárt 4,2 billió papírmárkával jegyezték és a Rentenmark kia-
dása megindult, sikerült véget vetni az inflációnak. 

Közben a gyõztes hatalmaknál tudatosodott, hogy ha meg akar-
ják kapni a jóvátételt, biztosítaniuk kell reálisabb feltételekkel, sõt
kölcsönök adásával a német nemzetgazdaság talpra állását. Ez a
kérdés, mint az úgynevezett transferkérdés vált a világgazdaság
fontos részévé és ennek megoldására készült el az új jóvátételi ter-
vezet, a Dawes-terv 1924-ben.

Németország öt éven keresztül teljesítette a tervben megállapí-
tott kötelezettségét és a becslések szerint 43 milliárd márkát fize-
tett.
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IV. fejezet

A nacionalizmus térhódítása a
húszas években

A háború elvesztése, az ezt követõ gazdasági nehézségek, a jóvá-
tétel terhe és a jövõ kilátástalansága óriási hatást gyakoroltak a
társadalomra. A 70 milliós németség, amely hosszú évtizedeken
át az állandó emelkedés okozta büszkeség tudatában élt, elvesz-
tette a talajt lába alól. A frontkatonák szervezetlenül özönlöttek
vissza a hátországba. Egy részük elfoglalta régi helyét, nagyobbik
felük azonban szétszóródva vagy megmaradva katona egységei-
ben várta, hogy mi fog történni velük. E tömegek számára anya-
gi megélhetésük biztosításán túl a probléma az volt, hogy magya-
rázatot adjanak önmaguknak mindarról, ami történt.

A vereség elsöpörte azokat a hamis okokat, amelyekkel a császár
alátámasztotta a háborút. A köztársaság legerõsebb pártjára, a szo-
ciáldemokráciára hárult a feladat, hogy rámutasson a háború iga-
zi okaira és elõidézõire, mindarra, ami a Versailles-i békéhez veze-
tett. Mindez azonban nem történt meg. A háborús bûnösök fele-
lõsségre vonása elmaradt. Kiadatásukat a weimari köztársaság kor-
mánya megtagadta. A lista élén — akiknek kiadását a szövetsége-
sek követelték —, II. Vilmos, Hindenburg és Ludendorft álltak. A
pert, amelyet a háborús bûnösök ellen Lipcsében a gyõzõk köve-
telésére végre megindítottak, végül is eltussolták.

Így azután a felelõsség kérdésének felvetése alulról indult meg
és rossz irányba fordult. Az okokat elsõsorban a hazáért szenvedõ
és a társadalomba beilleszkedni nem tudó katonák kutatták, akik-
nek nagyobb része olyan fiatalokból állt, akiknek képzését, tanul-
mányait félbeszakította a háború. A propaganda és a személyes ta-
pasztalatok nyújtotta felszínes ismeretek lehetetlenné tették, hogy
a helyzetet a maga valóságában ítéljék meg. Azt látták, hogy meg-
élhetésük nincs, s hogy õk utolsó napig helytálltak a lövészárokban.
Nem értették a vereség igazi okait, s ezért kialakult a legenda ar-
ról, hogy Németországot hátulról döfte le a belsõ egyenetlenség.

A soviniszta hangok erõsödtek és a kormány ahelyett, hogy le-
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törte volna azokat, úszott az árral, azt gondolván, hogy a saját vi-
torláiba foghatja a nacionalista szeleket. Így e hangok lassan tért
nyertek nyíltan is, sajtóban, népgyûléseken és mindenütt.

Konrad Heyden, a Nemzetiszocializmus története címû mûvében
részletes leírását nyújtja ezen áramlatok forrásának, a szabadcsapa-
toknak és tiszti különítményeknek. Legismertebbek voltak az
Ehrhardt brigád, von Heydeberck vadászezrede, Pfeffer, Rossbach,
Loewenfeld, Lützou, Liechtschlag, Oberland és Epp szabadcsa-
patai. E csapatok hol nyíltan, hol illegálisan, de mindenütt szerve-
zetten léptek fel és bár soviniszta, kihívó, merényleteket szövõ ma-
gatartásukkal több ízben keresztezték a hivatalos politikát, Noske
miniszter nem riadt vissza, hogy felhasználja õket a munkásság el-
leni akciókban. E bizalomra azután rá is fizettek a Kapp-puccs al-
kalmával. 

1920. március 13-án az Ehrhardt-brigád a helyükön hagyott ré-
gi katonatisztek segítségével államcsínyt hajtott végre, és Kapp
mezõgazdasági fõigazgatót kiáltotta ki kancellárrá. A puccsot a
szakszervezetek általános sztrájkja néhány nap alatt megbuktatta,
az összeesküvõket azonban – köztük Ludendorftot – futni hagyták. 

Az állami bürokrácia minderre alig reagált. A német tagállam-
ok élére kirendelt biztosok küzdöttek az önálló hatalomért, s a
szeparatizmus egyre erõsebb méreteket öltött. Gazdasági vonalon
a kormány az állandó tárgyalások ellenére sem tudott eredménye-
ket felmutatni. A márka értéke zuhant és 1922 végén a kormány le-
mondásra kényszerült. A szociáldemokrata Ebert elnök Cunot, a
gazdasági szakembert bízta meg a kancellári teendõkkel. Cuno ki-
nevezésével Ebert tulajdonképpen a nagytõke követelését teljesítet-
te.

1923 januárjában a francia kormány elhatározta a Ruhrvidéknek,
amely az egész nyugat-európai iparnak is fontos területe, megszál-
lását. Cuno kancellár kimondatta a német lakosság részérõl meg-
valósítandó passzív ellenállást. A vasút, a posta, a hivatalnoki kar,
valamennyi gyár abbahagyta a munkát. A jóvátételi számlára tör-
tént szénszállítások megszûntek. A franciák minderre az ostrom-
állapot kihirdetésével feleltek.

Tetézte a bajt, hogy a lakosság nagy része egyre inkább kiábrán-
dult a weimari köztársaságból. Az infláció idejében egyedül az ön-
ellátó nagyüzemektõl kaptak a dolgozók segélyt. Mindjobban be-
bizonyosodott, hogy a hatalmon levõ vezetés elvesztette lába alól
a talajt.
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A szeparatista törekvések tovább erõsödtek. Egyes német ál-
lamok (tartományok) úgy látták, hogy a problémák külön-külön
inkább megoldhatók, és mozgalmak indultak meg, amelyek a meg-
oldást ebben az irányban keresték. A szeparatista kísérletek közül
legismertebb az 1923. november 8-án lejátszódott müncheni puccs,
amelyben von Kahr, állami fõbiztost kiáltották ki Bajorország
helytartójává. A puccsban, amely megbukott, komoly szerepe volt
Ludendorftnak és a nemzetiszocialista Hitler Adolfnak is. A kül-
föld bizalma egyre inkább megingott a német demokrácia meg-
szilárdulását illetõleg és a Stresemann által folytatott békítõ külpo-
litika kedvezõ fogadtatásra nem talált.

Így jutott el Németország az 1924-es tavaszi választásokhoz. Ez
a választás világos képet nyújtott arról, mennyire meggyengült a
demokrácia és milyen teret hódított a nacionalizmus. A sajtó nagy
része Krupp háborús igazgatójának, Hugenbergnek kezében volt.
Lapjai merõben ellentétes célkitûzések alapján informálták a la-
kosságot, amint azt a köztársaság szociális és demokrata jellege
megkívánta volna. A hatalmas összegekkel kiépített sajtókonszern
az uralkodó rétegek nézeteit kürtölte szét, komoly összegekkel tá-
mogatta a jobboldali Acélsisakos mozgalmat és lassan, de biztosan
elõkészítette a terepet valami még nemzetibb, határozottabb és
„erélyesebb” rendszer számára.
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V. fejezet

A náci párt kialakulása
A hadsereg szétzüllött elemeibõl alakult szabadcsapatok minden
jobboldali, nacionalista jelszóval induló mozgalmat támogattak. A
nemzetiszocialista pártba az Epp-féle alakulatból került be Ernst
Röhm százados, aki a 20-as évek elején megkezdte a hadseregben
az illegális szervezkedést. A tisztikar adta a mozgalomnak Dietrich
Eckart írót és Gottfried Feder mérnököt. Az utóbbi, aki kezdetben
baloldalinak vallotta magát, emlékiratot dolgozott ki a bajor kor-
mány részére, amelybõl a nemzetiszocialista elmélet sokat merített.

A leszerelt tiszteken és katonákon kívül jelentõs szerepe volt a
nacionalizmus megerõsödésében annak a kispolgári értelmiségi
rétegnek is, mely kiábrándult a weimari demokráciából, amikor
az képtelennek bizonyult arra, hogy a nemzeti érdekeket a gyõ-
zõkkel szemben megvédje. Ezek az emberek megtalálták egymás-
hoz a kapcsolatot. Eszményük az „elanyagiasodott” embertípus
helyett a „hõsi” típusú ember volt, aki hivatott a nemzeti hagyo-
mányokhoz méltó politika folytatására. Elõszeretettel foglalkoztak
a germán mitológiával és mély ellenszenvet éreztek a zsidók iránt,
akiket az elanyagiasodott embertípus mintaképének tekintettek.

A régi uralkodó rétegek bázisát a monopoltõke jelentette. És bár
ezzel az értelmiség jelentõs része szembehelyezkedett, ez roman-
tikus jellegû szembenállás volt. Ezek az emberek a katonákhoz ha-
sonlóan a háború elvesztésének és a birodalom hanyatlásának okát
nem a vilmosi imperializmusban látták, hanem a tünetet, a hadse-
reg szétzüllését, a háborút követõ a forradalmat jelölték meg a bu-
kás okául.

A történelem és a pszichológia viszonyáról is sokat írtak. Ezek
az elméletek a történeti változásokat elsõsorban lélektani okokból
igyekszenek levezetni. 

Kétségtelen, hogy a nemzetiszocialista ideológia térhódításában
lélektani tényezõk is szerepet játszottak, a háttérben azonban a va-
lóságban a politikai hatóerõk álltak. A kispolgárság és a lumpen-
proletariátus hangulatát elsõsorban az uralkodó rétegek propa-
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gandája befolyásolta, mely a gazdasági bajok valódi okának felis-
merését és a szocializmus térhódítását igyekezett meggátolni.

Pártocskák alakultak bizonyítva, hogy a kezdeményezés meg-
van, csak szervezõ erõ kell, amely egybefogja õket. A pártok közül
az egyik csakhamar jelentõségre tett szert Bajorországban. Vezé-
rérõl hívei azt hirdették, hogy az Ismeretlen Katona támadt fel,
hogy lázító szónoklataival felrázza a népet elesettségébõl. Képét a
nyakukba akasztva hordták, nevével köszöntötték egymást.

De a párt nemcsak ezzel tûnt fel. A párttagok idõnként egyen-
ruhát, barna inget öltöttek és vörös lobogókkal, melyeknek köze-
pét kis horogkereszt díszítette, felvonulásokat, sõt hadgyakorlato-
kat rendeztek a városok környékén. Azon igyekeztek, hogy minél
több embert hódítsanak el a baloldali pártoktól. A párttagok nem-
zeti jelszavakat hangoztattak, a német állam hatalmának vissza-
szerzésérõl beszéltek, szemben az osztályharc elméletével, a nem-
zet összefogását emlegették. A pártot Deutsche Arbeiter Parteinek
hívták, elnöke egy Drexler nevû polgár, propaganda vezetõje pe-
dig Hitler Adolf volt.

Hitler Adolf a bajor-osztrák határ menti Braunauban született.
Apja iparos segédbõl állami kistisztviselõvé verekedte fel magát. Hit-
ler otthon ezt a légkört szívta magába és a nagynémet birodalom-
ba való egyesülés vágyát, mely e határvárosban természetszerûleg
erõsebb volt, mint másutt. Középiskolai tanulmányait megszakí-
totta szüleinek halála, s õ Bécsbe került. A festõakadémiára nem vet-
ték fel, s így mint segédmunkás élt egy ideig. Ekkor ébredt fel ér-
deklõdése a politika iránt. A középosztályból a munkásság közé
való „lecsúszását” önhittsége ellensúlyozta. A Mein Kampf máso-
dik fejezetében errõl így ír:

„Elsõ alkalommal az építkezési munkálatoknál találkoztam a
szociáldemokratákkal. Ez a találkozás már a kezdet kezdetén sem
volt kellemes. Még elég rendes ruházatom, kulturáltabb beszédmo-
dorom, tartózkodó egyéniségem elütõvé tettek és emellett annyi-
ra el voltam foglalva saját magam sorsával, hogy nem igen jutott
idõ környezetem megfigyelésére… Valószínûleg egyáltalán nem
is törõdtem volna új környezetemmel, ha már a harmadik vagy
negyedik napon nem kényszerítettek volna határozott állásfogla-
lásra. Felszólítottak arra, hogy lépjek be a szakszervezetbe… Kije-
lentették, hogy be kell lépnem, tehát nem léptem be… Kétségte-
lenül abban a reményben ringatták magukat, hogy pár nap múlva
megnyernek, de legalább is megpuhítanak. Alaposan tévedtek. Két
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hét múltán már nem bírtam tovább… Az ellentábor néhány hang-
adója egyszerûen kijelentette, hogy vagy elhagyom az építkezést,
vagy leröpítenek az emelvényrõl.” (Harcom, Mein Kampf, Cent-
rum kiadás, 1941. magyarul.)

Európa és a világ szerencsétlenségére Hitler inkább csendben
eltávozott és nem röpítették le az állványokról. A munkásságtól
eltávolodott és festegetéssel kereste kenyerét. De ez a rövid és bán-
tó emlékû idõszak arra ösztönözte, hogy tanulmányozni kezdje a
szociáldemokrácia módszereit, amelyekkel a tömegeit szervezte.
Ettõl az idõtõl kezdve saját bevallása szerint naponta olvasta a szo-
ciáldemokrata sajtót, propagandafüzeteket, kutatva bennük azt,
ami a saját kialakulóban levõ elképzeléseihez felhasználható lenne.

A szociáldemokráciával szembeni ellenszenvéhez még egy ténye-
zõ járult. Az osztrák fõvárosban a szellemi élet szereplõi között és
az újságírói karban sok volt a zsidó. A sorozatos sikertelenségek fö-
lött elkeseredett Hitler fokozódó ellenszenvvel fordult szembe az
„idegen faj” képviselõivel és a saját sorsának alakulása miatti dühét
egyre inkább ellenük fordította.

Ugyancsak Bécsben ismerkedett meg a nagynémet és a keresz-
tényszocialista mozgalommal is. Figyelmét elsõsorban e pártok
hibái kötötték le: féltek a tömegektõl – állapította meg késõbb.
Hiányzott az egységes és világos ideológiájuk. Propagandájuk
rossz volt: egyszerre több ellenséget tartottak számon, s elapróz-
ták erõiket. E hibák mélyen bevésõdtek agyába, s egy-egy vonás-
sal bõvítették kialakuló elképzeléseit, melyekbe beépült a parla-
menti rendszer csõdje és utálata is.

Hitlerben egyre erõsebbé vált a vágy, hogy a Habsburg-biro-
dalomból odaköltözzék, ahonnan a német nép egyesítését és feleme-
lését remélte. Így aztán 1912 tavaszán Münchenbe utazott. Itt –
amint azt könyvében írta – eleinte a külpolitika kérdése foglalkoz-
tatta. A német uralkodó réteg ebben az idõben, a világháború elõtt
két évvel uralmi célkitûzéseit a népszaporulattal kapcsolatos igények
kielégítésének köntösébe burkolta. Két lehetséges megoldást vetet-
tek fel: új földterületek szerzését, vagy az exportra dolgozó ipar mé-
reteinek bõvítését. Az elõbbihez Németországnak Angliát, a kor leg-
erõsebb világhatalmát kellett volna megnyernie Oroszország el-
len, az utóbbihoz Oroszországot Anglia ellen. Hitler az elõzõ mel-
lett foglalt állást.

A világháború kitörésekor jelentkezett katonának. Lelkesedé-
se nagy volt, s ezt még a front borzalmai sem tudták megtörni.
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Harci kedvét csak a háború végsõ kimenetele felett kétkedõ sajtó,
az ellenfél propagandájának hatásos volta és a német háborús pro-
paganda fogyatékosságai lohasztották le. Késõbb megsebesült, s a
kórházban a hátországban tapasztalt defetista és forradalmi hangu-
lat lesújtó hatással volt rá. A forradalom kitörésekor a nagynémet
ideálokon nevelt festõnövendék zokogásban tört ki. Megfogadta,
hogy politikus lesz.

Felgyógyulása után politikai tanfolyamra kezdett járni. Itt ismer-
kedett meg Gottfried Federrel, akinek a finánctõkérõl és a tõzs-
dérõl elhangzott elõadásait nagy figyelemmel kísérte. Így aztán
„elmélete” újabb színekkel bõvült.

Nem sokkal késõbb, mint nevelõtiszt ismét csapattesthez került.
Egy ízben, mint megfigyelõt a Deutsche Arbeits Partei ülésére
küldték ki. Az alig néhány fõt számláló, határozott programot nél-
külözõ egyesületet Hitler alkalmasnak találta eszméi népszerûsíté-
sére. Belépett a pártba és megkapta a hetes számú igazolványt. 

Lassan egyre több hívet szereztek. A pártot Nationalsozialisti-
sche Deutsche Arbeits Partei (NSDAP) névre keresztelték át és
programját 1920 februárjában fejtették ki mintegy kétezer ember
elõtt Münchenben.

A 25 pontból álló program a félmûveltségnek és a szociális de-
magógiának soviniszta színekkel aláfestett keveréke. 

Ennek megfelelõen a program harmadik pontja kimondta: föl-
det és területet (gyarmatokat)követelünk népünk eltartására és né-
pi fölöslegünk letelepítésére. A következõ pont leszögezi: állam-
polgár csak néptárs lehet, néptárs csak az lehet, akinek vérsége né-
met, felekezetre való tekintet nélkül. Zsidó néptárs nem lehet.

A program tizenhatodik pontja követelte egy egészséges kö-
zéposztály megteremtését és fenntartását, a nagyáruházak hatósá-
gi kézbe vételét, s olcsó áron kis iparûzõk számára való bérbeadá-
sát. A célkitûzések tizenkilencedik pontja: a materialista világren-
det szolgáló római jog helyére a német közösségi jogrendszer ál-
lítandó.

A célkitûzések huszonnegyedik pontja szabadságot követelt az
államban minden vallásfelekezet számára, amennyiben azok a ger-
mán faj erkölcsiségével és morális érzésével nem ellentétesek.

Beszélt a program a Versailles-i szerzõdés érvénytelenítésérõl,
a néptársak védelmérõl és elõnybe helyezésérõl az idegenekkel
szemben, a kamatrabszolgaság letörésérõl, az öregségei ellátás
„nagyvonalú” megoldásáról, nevelési, egészségügyi, sajtókövete-
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lésekrõl, valamint földreformról is, végül az erõs központi állam-
hatalom szükségességérõl.

A szocialisták felismerték a náci mozgalomban a munkásság
újbóli megosztásának veszélyét, a mozgalom jelentéktelensége mi-
att azonban csak nagy néha küldtek feléjük egy-egy oldalvágást a
sajtóban. Az NSDAP gyûlésein néha megjelent ugyan egy-egy cso-
port szociáldemokrata vagy kommunista, de Hitler mindenre kész
rendezõgárda létesítésével biztosítani tudta az ekkor még túl nagy
érdeklõdésre számot nem tartó gyûlések zavartalanságát. A ren-
dezõ gárdát az 1921. november 4-i hofbrauhausi verekedés után
Sturmabteilungnak (SA) nevezték el, tagjai egyenruhát kaptak és
katonai gyakorlatokat tartottak. Az SA létszámát ettõl fogva ál-
landóan növelték és elsõ demonstrációját 1922 nyarán rendezték
meg a müncheni Königsplatzon.

Az egyenruhás, fegyelmezett szakaszok felvonulása hatással
volt a lakosság egyes rétegeire. A munkások többsége azonban el-
utasította a „feketeszázakat” s az 1922 októberében Koburgban
tartott felvonuláson kõzáporral, „Gyilkosok! Banditák! Gazem-
berek!” jelzõkkel fogadták a nácikat. Hitler demagóg szónoklatai
szolgáltattak még néhányszor alkalmat a verekedésre, majd nem sok-
kal késõbb a Ruhr-vidék francia megszállása után végrehajtott
müncheni puccs 1923 novemberében véget vetett egy idõre a nem-
zeti szocialisták garázdálkodásának.

A puccs bukása után Hitlert és társait elfogták és bebörtönöz-
ték a Lech melletti Landsbergben. Itt diktálta le titkárának, Rudolf
Hessnek a Mein Kampfot.
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VI. fejezet

A Mein Kampf

A Mein Kampf tartalma kettõs: életrajz és az ezzel összefüggõ tör-
téneti bevezetés az egyik, világnézet és politikai program a másik
rész. A hitleri világnézet fõ gondolatai között elsõ helyen a faji te-
ória állt. Ennek értelmében a felsõbbrendû árja faj hivatott a töb-
bi, alsóbbrendû faj vezetésére. A fajelméleten két másik pillér: egy-
részt az állam külsõ, nemzetközi viszonya, másrészt belsõ beren-
dezkedése nyugodott. Az elsõ a népies állameszme tulajdonképpen
a külpolitikai célokat tartalmazza, a másik a vezér elv és a milita-
rista nevelés a belsõ államszervezés fõ vonásait jelzi. Mindezek
mögött ott húzódik a szociáldemokrata- és kommunistagyûlölet.

A hitleri, de általában a fasiszta „történetszemlélet” nem a tör-
ténelem objektív elemzésébõl indul ki; a történelmet arra használ-
ja föl, hogy azzal támassza alá az általa megállapított vagy célul
kitûzött dolgokat.. Jellemzõ a kép, amelyet a Mein Kampf a világ-
háború elõtti Németországról és a hanyatlás okairól fest. Önké-
nyesen kiragadott részeket: többek közt a korrupt sajtót, a szifiliszt,
a bolsevizálódott mûvészetet állítja egymás mellé a háború elvesz-
tésének okai között. Nem a tényleges okokból, hanem saját elkép-
zeléseibõl indul ki és ennek igazolására csûri-csavarja, hamisítja a
történelmet. A háború utáni bajor szeparatizmusban például a zsi-
dóság azon törekvését látja, mely meggátolni igyekszik az egysé-
ges német állam kialakulását. Késõbb a föderalizmusban ismét fel-
fedezi az árják õsi ellenségének mesterkedését, akik egy centralizált
országban inkább vélik megvalósítani a világuralmi törekvéseiket
és ezért szorgalmazzák a szövetségi kötelékek erõsítését. 

Egy „elmélet”, mely oly tág alapfogalmakkal dolgozik, mint a
hitleri értelemben vett faj – amely nem egyezik a biológia tudomá-
nyos alapfogalmával – nagy lehetõséget nyújt a logikai kerülõk-
höz, erõszakolt gondolatmenetekhez. „A világtörténelem esemé-
nyei a fajok önfenntartási ösztönének jó vagy rossz értelemben
történõ megnyilvánulásai” – mondja Hitler.

A történelmi tények önkényes kezelésén túl jellemzõ vonása a
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hitleri mûnek és a fasizmus késõbbi egész „tudományos” irodalmá-
nak a misztifikáció. Azokat a ködös alapfogalmakat, mint faj, vér-
ség, népiség, vezérelv elfogadtatni csak úgy lehet, ha misztikus,
sokat sejtetõ köntösbe öltöztetik. Ez a misztifikáció absztrakt né-
met embert teremt mint ideált, és elveti azt, ami hatvannégy õsig
visszamenõleg nem tiszta német és népi gyökerû. A nemzetet visz-
sza akarja varázsolni a középkorba, sõt a teotoburgi erdõbõl jött õs-
germánok „tisztaságába”. Ez a miszticizmus lépten-nyomon tetten
érhetõ azon alapfogalmaknál, elnevezéseknél, melyeket késõbb a ná-
cizmus a gyakorlatban és elméletben használt és amelyek sokszor
az értelmetlenség, sõt a nevetség határát súrolták.

E könyvnek nem feladata, hogy mindazokra a kitételekre, me-
lyek híven mutatják a hitleri elmélet ferde ideáljait és szerzõjének
veszedelmes félmûveltségét – rámutasson. Mégis összeszedtünk
belõlük néhányat és torz csokorba kötve átadjuk az olvasónak. 

***

Amint az elõzõkben már említettük, a hitleri elgondolás leglénye-
gesebb pontja az alsóbb és felsõbbrendû fajok létezésének elméle-
te. A propaganda középpontjában az imperialista célok nyílt vál-
lalása helyett a faji követelések állottak, és szocializmus ellenessé-
ge mellett az antiszemitizmust hangoztatta.

A fajelmélet a következõket állítja: ha egy faj valamely egyede
alacsonyabb rendû faj egyedével párosodik, az utód ugyan maga-
sabb rendû lesz egyik szülõjénél, viszont a másiknál silányabb. A
magasabb rendû fajnak tehát meg kell õrizni tisztaságát, nehogy a
fajban visszaesés álljon elõ. Magasabb rendû az árja faj, alacso-
nyabb rendû a sémi és „egyéb” déli fajok. Az árja kultúraalapító faj,
egyes fajok, mint például a japán kultúrahordozók, a zsidó pedig
kultúraromboló faj. Ebbõl következik, hogy az árjáknak harcol-
niuk kell az alacsonyabb fajokkal való keveredés ellen.

A fajelmélet a társadalmi lét törvényszerûségét biológiai ala-
pokon keresi. A társadalomban élõ emberiség történetét azonban
nem a faji, hanem a társadalmi törvényszerûségek határozzák meg.
Hitler viszont a fajelméletébõl vezeti le az állam és a nemzetgazda-
ság céljait és összes jelenségeit. Így aztán nem is csoda, ha a tõke
elszemélytelenedésében (részvénytulajdon), a monopóliumok ki-
alakulásában a nemzetgazdaság elfajtalanodását látja.

Szorosan összefüggenek a fajelmélettel a Mein Kampf azon ré-
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szei, amelyekben az antiszemitizmust igyekszik elvileg megokol-
ni. Az a zsidó – mondja a könyv –, aki a középkor gettóiban, majd
a fejedelmi udvarokban híven megõrizte faji sajátságait, az áruter-
melés kifejlõdésével lassan asszimilálódni kezdett. Törekvését az ál-
lampolgári jogok megszerzésére irányította. Így „természetesen
mind alaposabban rombolja le egy valóban népi gazdaság alapja-
it. Részvényein keresztül beférkõzik a nemzeti termelés vérkerin-
gésébe. Ezeket vagy ezt, adásvétel tárgyává alacsonyítja le, és ez-
zel elrabolja e nemzeti üzemektõl a személyes tulajdonban rejlõ
alapot. Bekövetkezik a munkaadó és munkavállaló közti elhide-
gülés, amely késõbb osztályharchoz vezet.” (i.m. 246. o.)

Hitler így megteremti azt az ellenségképet, a „júdeo-bolsevista
plutokratizmust”, amely ellen azután a náci propaganda minden ere-
jével összpontosítani igyekezett, elvonva a figyelmet a nagytõke,
a földbirtokos junkerek, a finánctõke, a német imperializmus pusz-
tulást hozó tevékenységérõl.

A nemzetiszocialista elmélet fõpontjai között nehéz megtalál-
ni a szerves kapcsolatot. Ha mégis igyekszünk sorrendet fellelni eb-
ben az ideológiában, akkor a fajelmélet legközelebbi függvényeként
a népies állameszme elve vehetõ elõ.

„…az a valóság, hogy az államnak bizonyos gazdasági irány-
zathoz és gazdasági fejlõdéshez semmi köze – mondja a Mein
Kampf. - az állam nem gazdasági tényezõk foglalata gazdasági fe-
ladatok teljesítésére, hanem fizikailag és lelkileg azonos lények kö-
zösségének szervezete fajiságuk fenntartásának megkönnyítésére….”

„Poroszország példája bizonyítja leginkább, hogy nem gazda-
sági tulajdonságok, hanem ideális erények képezik az állam meg-
teremtésének alapját.” (i. m. 124—125. o.)

Hogy ez a fajiság fenntartására létrehozott állam milyen le-
gyen, azt Hitler a misztikus népies (völkisch) jelzõvel igyekszik
meghatározni. E jelzõ is – a faj fogalmához hasonlóan – nála egyé-
ni értelmezést kap. Népies alatt azt az államfogalmat érti, amely ma-
gában foglalja a nép minden tagját. A jelzõ ilyeténképpen a külföl-
di német népcsoportokra támaszkodó terjeszkedési törekvéseinek
alibijévé válik, s a népies állam fátyollá, mely az osztályellentétek
és a hódító célkitûzések elleplezésére szolgál.

Az állam belsõ vezetésének alapjául a tekintélyen alapuló kor-
mányzás elve, az úgynevezett Führer-Prinzip szolgált.

„Mozgalmunknak mindenképpen támogatnia kell az egyéni
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kultuszt, sohasem szabad elfejteni azt, hogy a személyi értékben rej-
lik minden emberi érték.” (i. m. 273. o.)

„Az új mozgalom lényegébõl és belsõ szervezetébõl kifolyólag
ellensége a parlamenteknek, tehát elveti a vezért mások vélemé-
nyének végrehajtójává lealacsonyító többségi döntés jogának elvét
általában éppen úgy, mint saját bensõ szervezetében. A mozga-
lom az egész vonalon a vezér feltétlen tekintélyének elvét követi,
mely ennélfogva a legnagyobb felelõsséggel is jár.” (i. m. 268. o.)

Hitler nem is titkolja, hogy honnan ered ez az elv:
„Az alapelv, amely annakidején a porosz hadsereget a német

nép legcsodálatraméltóbb hatalmi eszközévé tette, átvitt értelem-
ben a mi egész államfelfogásunk alapelve lesz.” (i. m. 312. o.)

Ez az alapelv vezet a militarista államberendezés tervéhez. Eh-
hez új vezetõ réteg felnevelésére van szükség.

„Az egész nevelésnek arra kell tehát irányulnia – mondja Hit-
ler –, hogy az ifjú szabadidejét testének edzésére fordítsa…az ifjú-
ság nevelésének ez a feladata, nem pedig hogy kizárólagosan az
úgynevezett bölcsességet tömje tanítványai fejébe.” (203. o.)

„Már gyermekkorában bele kell nevelni a fiatal néptársba az
önbizalmat. Egész nevelését oly irányba kell terelnünk, hogy tuda-
tában legyen másokkal szemben való feltétlen fölényének. Testi
erejében és ügyességében bízva kell népe legyõzhetetlenségébe ve-
tett hitét visszanyernie.” (i. m. 297. o.)

„A népi állam kiképzõ és nevelõ munkájának végcélja az le-
gyen, hogy a faji öntudatot és érzést ösztönileg és értelmileg a reá
bízott ifjúság szívébe és agyába vésse. Egyetlen ifjú vagy leány se
hagyja el addig az iskolát, amíg tisztában nincs azzal, mi a vér tisz-
taságának lényege és szükségessége.” (i. m. 302. o.)

A politikailag iskolázatlan rétegek nem vették észre, hogy a te-
kintélyi elv alapján a vezetõk csak felfelé tartoznak felelõsséggel, nem
látták, hogy nem õk fogják megválasztani vezetõiket, hanem azok
nevezik ki õket, akik a gazdasági és politikai hatalmat kezükben
tartják. Nem látták, hogy a nemzetiszocialista nevelés meghamisít-
ja a történelmet, elfojtja a szabad gondolkodást és csak a faj kultu-
sza marad, hogy engedelmes harcosokat neveljen Hitler a német im-
perializmus számára.

„Minden olyan kísérlet – mondja –, amely bizonyos világné-
zetnek hatalmi eszközökkel való legyõzését kívánja szolgálni, meg-
hiúsul mindaddig, míg e harc nem az új világnézet támadó alakját
ölti magára…
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Ez igazság fel nem ismerésén szenvedett hajótörést mind ez
ideig a marxizmus elleni küzdelem. Hiányzott az új világnézet,
amelyért a harcot meg lehetett volna harcolni.

Minél inkább foglalkoztam állami kormányzatunknak a szoci-
áldemokráciával, mint a marxizmus pillanatnyi megtestesítõjével
szembeni álláspont megváltoztatásának gondolatával, annál in-
kább felismertem e tan pótszerének hiányát. Mit lehetne a tömeg-
nek nyújtani, ha a szociáldemokráciát levernék?....” (i. m.
139–140. o.) 

„Rájöttem arra, hogy ha a szociáldemokráciával szemben egy
igazabb, de a kitûzött cél felé ugyanilyen brutális következetes-
séggel haladó tant állítanak, akkor az, ha nehéz küzdelmek árán is
– gyõzni fog.” (i. m. 38. o.)

Érdekes az is, hogyan kívánta adagolni a nemzetiszocializmus
ezen elméletet, mint vélekedett a tömeg felõl, amelyhez szólott?

„Minden propagandának – mondja Hitler – népszerûnek kell
lennie és szellemi színvonalát a felvilágosítandó tömeg legkorlátol-
tabb rétegének felvevõképességéhez kell szabnia.” Majd néhány
sorral alább: „a tömeg felvevõképessége nagyon korlátolt. Értelme
kicsiny és éppen ezért nagy a feledékenysége” (i. m. 144—145. o.)

„Igen helyes” elvnek tartja Hitler azt, hogy „mennél nagyobb
a hazugság, annál könnyebb azt az emberekkel elhitetni, mert a
nép széles rétegei szívük mélyén inkább csak romlottak, semmint
szándékosan és tudatosan rosszak, és így kezdetleges gondolko-
dásmódjuk mellett könnyebben esnek áldozatul a nagy gazságok-
nak, mint a kicsinyeknek, mert hiszen néha õk maguk is szoktak úgy
gondolkodni, viszont nagy hazugságokra nem képesek.” (i. m.
185. o.)

„Valahányszor látszólag lehetetlen kérdések megoldásáról vagy
követelések valóra váltásáról van szó, a nép teljes figyelmét egysé-
gesen e kérdésre kell összpontosítani, mintha tõle léte vagy nem-
léte függne. A nép csak így lesz hajlandó nagy teljesítményekre és
erejének megfeszítésére. (200. o.)
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VII. fejezet

A válság elõtti évek a weimari
köztársaságban

Az infláció tombolása, az állandó belpolitikai zavarok lassan meg-
gyõzték a nyertes hatalmakat arról, hogy Németország csak akkor
fog eleget tenni jóvátételi kötelezettségeinek, ha helyreállítják fi-
zetõképességét. Így jött létre 1924-ben a Dawes-terv (Dawes a
Nemzetközi Jóvátételi Hivatal vezetõje), amely jelentõsen csökken-
tette a jóvátétel évenkénti törlesztésének összegét. A válság erõsö-
désével párhuzamosan késõbb kitûnt, hogy ez a terv sem hajtható
végre. A Morgan-féle 800 milliós kölcsönnel újjászervezett Biro-
dalmi Bank viszont egyelõre a pénzügyi helyzet javulását eredmé-
nyezte.

A stabilizáció után kissé nyugalmasabb helyzet következett. A
háború befejezése és a békekötés utáni néhány év, amelyek Né-
metországnak a gyõztes hatalmak által történt kizsákmányolása
évei voltak, lezárultak. A világgazdaság ismét békegazdálkodássá
változott. A Dawes-tervet, mely az engedékenység jeleit mutatta,
de még a békeszerzõdés követelései alapján állott, egy év múlva a
locarnoi egyezmény követte, amely lehetõvé tette Németország
számára, hogy a fellendülõ világgazdaságba egyenjogú félként kap-
csolódjék be. A locarnoi egyezményben (1925. október) Németor-
szág véglegesnek ismerte el nyugati határait, melyeket Anglia,
Franciaország és Olaszország garantáltak. Az egyezmény
Streesemann külügyminiszter mûve volt, aki a polgárság politikai
alakulatát, a Deutsche Volksparteit vezette. A külföldi tõke áram-
lása Németország felé nagyobb méreteket öltött. A gazdasági jö-
vedelmezõségen felül a tõkebefektetéseknek politikai tendenciája
is volt. Németország alkalmasnak látszott, hogy ellensúlyozza a
Szovjethatalom nem kívánt megerõsödését. A gyõztes hatalmak
tisztában voltak a weimari köztársaság hagyományaival és szelle-
mével és hajlandók voltak politikai okokból is támogatni azt. Így
azután a munkaalkalmak szaporodtak, új vállalatok alakultak, a
koncentrálódási folyamat folytatódott. 
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Ez idõben alakult meg az egyik legnagyobb szupertröszt, a
Vereingte Stahlwerke Thyssen vezetése alatt négy hatalmas tröszt
uniójából. Az új szupertröszt alaptõkéje 800 millió aranymárka
volt. A Vereingte Stahlwerke külföldi kölcsönöket vett fel. Márká-
ban kifejezve 630 milliónak felelt meg az összeg. Jelentõs méretek-
ben vett fel kölcsönöket a holland, svájci, amerikai és angol pénz-
piacon a többi nehézipari vállalat is. A Stahlwerke vezéralakjai
voltak Emil Kierdorf és Albert Vögler, aki Thyssen utóda lett az
elnöki székben. H. Schmitz volt az I. G. Farbenindrustrie veze-
tõje, Hugenberg a sajtó- és filmkonszern vezére.

A gazdasági fejlõdés növelte a weimari köztársaság jövõjébe
vetett hitet. A világgazdaság fellendülésének és az ezzel együtt já-
ró reményeknek beszédes bizonyítéka, a Párizsban aláírt Kellog-
paktum, amelynek lényege a nemzetek közti békés együttmûködés
volt, amely „minden idõkre megfosztja jogosságától a támadó há-
borút”. 

A belpolitikai események viszont a derûlátást nem túlságosan
igazolták. A kommunisták és a szociáldemokrácia vezetõi közötti
ellentétek továbbra is élesek maradtak. Ez az ellentét megmutatko-
zott az 1925 tavaszán tartott elnökválasztáson, amikor a két külön
jelöltre szavazó munkáspárttal szemben a jobboldal jelöltje, Hin-
denburg került az államfõi székbe. A baloldali pártok egymás el-
leni acsarkodása okozta azt, hogy a parlamentben nem alkothattak
többséget. A különbözõ kisebb-nagyobb világnézeti, vallási és
nemzeti alapokon álló csoportosulások elmosták az igazi határvo-
nalakat, s a frontok összekuszálódtak. Olyan pártok jöttek létre,
mint a háztulajdonosok, vagy hadkölcsönkötvényesek pártja és
olyan koalíciók, amelyeknek a szociáldemokraták és a néppártiak
tagjai voltak, ellenzékben a kommunistákkal, nemzeti szocialis-
tákkal és a német nemzetiekkel. Kormányok jöttek létre és buk-
tak meg és közben erõre kaphattak az olyan pártocskák, mint Hit-
ler NSDAP-ja. Ez a párt, mely 1924-ben még csak egyike volt a
nemzetiszocialista mozgalomnak, 1928-ban már 12 képviselõt
küldött a palamentbe és 1929-es nürnbergi pártnapján 60 ezer
egyenruhás SA tagot vonultatott fel.

Közben a konjunktúra menete ismét megváltozott. Amíg a vi-
lággazdaság felfelé ívelt, nem domborodott ki, hogy a koalíciós
kormány mennyire nem tartja kezében az ország gazdasági életét.
A nagytõke a „szociális köztársaság”-ban a legtágabban értelmezett
szabadságot élvezte. A 26-os, 27-es évek gazdasági élete nagy ver-
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senyt gerjesztett. Ez a verseny óriási méretû racionalizálást, a ter-
melési volumen bõvítését eredményezte. Az említett Vereinigte
Stahlwerke-nél pl. az egy munkásra esõ acéltermelés 5 év alatt 430-
ról 620 tonnára nõtt, ugyanakkor a foglalkoztatott munkások lét-
száma 200 ezerrõl 138 ezerre csökkent. A gyártási menet és a gé-
pek tökéletesedésével így egyre többen váltak a 20-as évek végén
munkanélkülivé. Munkához juttatásuk és a folyton nagyobbodó
árutömeg elhelyezése egyre sürgetõbbé vált.

A szociáldemokrata többségû kormány az export további nö-
velését helyezte elõtérbe. 1930-ban a német export az angolnak is
fölébe emelkedett. A külföldi fizetõképes piacok telítettsége foly-
tán azonban ez a csatorna csakhamar felmondta a szolgálatot. Az
eladatlan árutömegek óriásira duzzadtak.

A kormány tehetetlenül szemlélte az eseményeket. Az egyre
növekedõ munkanélküliséget nem tudták enyhíteni, s a csõd felé kö-
zeledõ vállalatokkal sem tudtak mit kezdeni. Az emberi szabad-
ságjogok, melyeknek a weimari alkotmány gyûjteménye volt, mit
sem értek a megvalósításukhoz szükséges reformok nélkül. A szo-
cializmusra való hivatkozás a régi államapparátus átalakítása helyett
csupán üres frázist jelentett.

Az állam szociális jellege lassan már csak külsõségekben és kul-
turális téren nyilvánult meg. Igyekeztek a „szabad” szellemet meg-
õrizni a társadalom felépítményében. Ez az ellentmondás sokszor
torz formákat öltött. Egy a 30-as években megjelent könyv így ír
errõl:

„a Liebknecht-ház a Junker klubhelyiség közelében volt… A
vilmosi idõk újgazdagainak ízléstelen és ormótlan palotái mellett
modern felhõkarcolók emelkedtek és a járókelõk nem tudták el-
dönteni, hogy melyiket szeressék jobban. 

A homoszexuálisok hírhedt tanyája, az Eldorádó mulató mel-
lett voltak az Üdvhadsereg helyiségei, hol szükség esetén keresz-
tényi segélyben részesítették az Eldoradoban elbukott egyéneket,
viszont a hivatalos órák után az Üdvhadsereg vezetõi átnéztek egy
pohár konyakra az Eldorádóba. A Kurfürstendamm torkolatánál
levõ Gedachtnisskirchebõl az esti órákban áramlott ki az áhítatos
tömeg, ugyanakkor, mikor párszáz méterrel odébb a rendõrök
kommunista tüntetõket vertek szét, akik halált kiabáltak a kapita-
lizmusra és szemben a Kurfürstendamm-on a koraesti órákban a fér-
fi és nõi prostituáltak százai tolongtak…” (Wesselényi Miklós: A
harmadik birodalom keletkezése. Viktória kiadás 1930, BP, 180. o.)
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Ekkor fejlõdött ki viszont Németországban az a színházi és
filmkultúra, mely vezetõ helyet foglalt el a nemzeti szocializmus ura-
lomra jutásáig az egész világon. Reinhardt, Piscator, Thomas
Mann, Brecht kiemelkedõ személyiségei az irodalmi és kulturális
életnek.

Ezekben az idõkben tört magasra a modern nevelés egyik leg-
fontosabb eszköze, a sport. A német sportolók már az amszterda-
mi olimpiai játékokon az európai nemzetek élére emelkedtek.

Ugyancsak ekkor alakult ki a legmodernebb építészeti stílus
egyenes vonalaival, sima, dísztelen felületeivel, mértani szabályos-
ságával, mely rövid idõn belül hódított valamennyi kultúrállamban.

A kultúrának ezen eredményei fölött a gazdasági válság sötét fel-
hõi tornyosultak. A világgazdaság újabb krízise, mely Ameriká-
ban már tombolt, Németországba is elérkezett. A való helyzet fel-
tárásától és konzekvenciák levonásától félve a fenyegetõ bajok le-
vezetésére a kormány a nyugati hatalmakhoz fordult segítségért.
Ezek, mivel politikai érdekük követelte, ismét engedményt tettek.
A jóvátétel összegét, mely még mindig súlyos terhet jelentett, me-
gint csökkentették. Az új tervezetet Young amerikai bankember ké-
szítette el. E terv alapján a hátralévõ tartozást 59 év alatt kellett vol-
na kifizetni. Az új szabályozást a birodalmi gyûlés is elfogadta,
azonban csakhamar megmutatkozott, hogy a gazdaság problémá-
inak megoldására ez a tervezet sem megfelelõ.

A politikai harc a gazdasági bajok következtében élesebbé vált.
Tízéves kormányzás után a weimari demokrácia tehetetlensége be-
bizonyosodott. A válság fenyegetõen közeledett és a szociálde-
mokraták, a parlamenti élet irányító pártjának politikusai képtele-
nek voltak úrrá lenni a bajok felett. Tömegeik egyre jobban áb-
rándultak ki belõlük és hagyták ott õket a radikális baloldali vagy
jobboldali pártok erélyesebb hangjának hatására.

A monopoltõke új bázis után nézett. Két lehetõség kínálko-
zott. Az egyik a katolikus egyház szervezete és pártja, a Centrum
volt, mely alkalmasnak mutatkozott e célra. A másik a nemzeti
szocialista párt volt, amelytõl azonban a liberális burzsoázia annak
szélsõséges jelszavai és módszerei miatt egyelõre húzódozott. Még-
is a nagytõke radikálisabb része már kinyújtotta tapogató csápja-
it e párt felé és gondolkodott a Mein Kampf tézisein, amelynek
számos tétele méltán kötötte le figyelmét.

„A gazdasági élet ugyanabban a mértékben, ahogyan a szemé-
lyiség hatása alól kivonják és ehelyett a tömeg befolyásának és irá-
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nyításának vetik alá, el kell hogy veszítse az összességek érdekében
kifejtett teljesítõképességét és lassanként, de biztosan visszafejlõ-
dés útjára kerül. Minden olyan üzemi tanácsszervezet, amely ahe-
lyett, hogy az alkalmazottak érdekeit szolgálná, magára a termelés-
re kíván befolyást gyakorolni, ugyancsak ezt a romboló munkát
végzi.” (i. m. 310. o.)

És: ”Nem szabad visszariadnunk a legmesszebbmenõ szociális
áldozattól sem, ha meg akarjuk nyerni a nagy tömeget hazánk új-
jászületésének eszméje számára… Bármely messzemenõ gazdasá-
gi kedvezményeket is adunk ma a munkavállalóknak, ezek semmi-
képpen sem hasonlíthatók az egész nemzetnek ama nyereségéhez,
melyet a nép széles rétegeinek hazánk számára való megnyerése
jelent. Csak a vállalkozóink körében sajnos igen gyakran észlelhe-
tõ rövidlátó esztelenség nem képes felismerni azt, hogy elgondol-
hatatlan tartós gazdasági fellendülés, ebbõl kifolyólag gazdasági ha-
szon addig, míg népünk hazafias szolidaritása újra helyre nem áll.”
(i. m. 260. o.)

A weimari köztáraság vezetõ tõkés körei rájöttek arra, hogy a
hitleri elmélet számos lehetõséget nyújt számukra. Így a tekintélyi
elv jelentheti azt, hogy hatalmukat átmenthetik az új rendbe, és
hogy ott Hitler állameszméjének segítségével megalapozhatják
terjeszkedési törekvéseiket. Mindezt alátámasztották a nemzeti-
szocializmus militarista elvei is.

A felismerést a tett követte és amint egyre inkább fenyegetett
a válság, annál szorosabbra igyekezett fûzni a kapcsolatot a nagy-
tõke és különösen a nehézipar a nemzetiszocialistákkal. Ezekben az
idõkben történt, hogy Dietrich, aki a náci párt tagja és egyben
egyik nagyipari vezetõ veje volt, összehozta az érdeklõdõ gyáripa-
rosokat Hitlerrel, aki a düsseldorfi Industrie-Clubban, ünnepi ban-
kett keretében ismertette elõttük pártjának célkitûzéseit.

És bár a tõke nagyobbik része egyelõre a Centrum vezetõjét,
Henrik Brüninget választotta 1930 márciusában kancellárrá, és
bár a baloldal radikálisai, a kommunisták is erõsödtek, a náci párt
rohamosan tört elõre. Thüringiában sikerült nekik Fricket minisz-
terré választani és az év szeptemberében 107 képviselõvel, mint a
második legnagyobb párt vonultak be a parlamentbe.
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VIII. fejezet

A gazdasági válság
A válság egyre súlyosabbá vált. A munkanélküliek száma, mely
1929 júniusában 1,5 millió volt, két év alatt körülbelül 7 millióra
nõtt, bár a hivatalos jelentések csak 5,67 millióról beszéltek. Sok-
helyütt a rendõrségnek kerítéssel kellett körülvennie a közmun-
kák területét, hogy az ott dolgozókat a munkanélküliektõl elkülö-
nítsék, ezek ugyanis az ilyen munkahelyek körül szoktak össze-
gyûlni. Tízezrek népesítették be az országutakat, jártak koldulni,
százezrek töltötték a nyarat sátrakban, hogy a lakbért megtakarít-
sák. Sok nagyváros szélén deszkákból és hullámbádogból épültek
kunyhók, amelyekben gyakran népes családok laktak.

A munkanélküliség állandó növekedése a vásárlóerõt egyre
csökkentette, a mérséklõdõ árak ellenére is az áruk hatalmas tö-
megei hevertek a raktárakban, üzletekben, kirakatokban eladatla-
nul.

A földbirtok adósságterhei is nyomasztóbbá váltak. Bár a me-
zõgazdasági árakat a behozatal elé állított vámtarifákkal védeni
igyekeztek, a földtulajdonosok az adósságok kamatainak törlesz-
tésére kénytelenek voltak a gabonanemûket rögtön aratás után pi-
acra dobni, ami a mezõgazdasági árak eséséhez vezetett. Az ag-
rárolló, mely 1928-ban 18 százalékos különbözetet jelentett, 1931-
ben ennek majdnem kétszeresére nõtt. Így aztán a kis- és középpa-
rasztság is fokozódó mértékben közeledett a csõd felé.

Varga Jenõ a Wirtschaft und Wirtschaftspolitik egyik brossú-
rájában a németországi gazdasági válság elmélyülésérõl ezt írja:

„Kapitalista ország a monopolisztikus fejlõdés legmagasabb
fokán, gyarmatok és félgyarmatok nélkül, kapitalizmus, amely tõ-
keexport helyett tõkeimportra kényszerült, imperialista ország le-
fegyverezve és hadiadóssággal megterhelve: ezek azok az alapve-
tõ különleges ellentmondások, – a többi kapitalista országgal kö-
zösektõl eltekintve – amelyek szükségszerûen arra vezettek, hogy
a világválság Németországot különösen élesen érintette.”

Az 1930 márciusában kancellárrá kinevezett Brüning hasztalan
küzdött szükségrendeletekkel és a birodalmi gyûlés feloszlatásá-
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val a növekvõ káosz ellen. Helyzetét súlyosbította, hogy a nehéz-
ipar és a földbirtokos junkerek újabb belsõ kölcsönök formájában
szinte kifosztották az államkincstárt. Ekkor a nyugati hatalmak
látván a gazdasági csõdöt, visszavonták a rövidlejáratú kölcsönö-
ket. Mivel a belsõ kölcsönöket hosszú lejáratra adták ki, a fizetések
teljesítése leküzdhetetlen nehézségekbe ütközött. 

A kincstár, mely sok esetben kezességet vállalt a tõkések által fel-
vett kölcsönökért, ismét óriási összegeket volt kénytelen kifizetni.
A szubvenciók azonban nem használtak. Minden erõfeszítés elle-
nére 1931 júniusában a kormány kénytelen volt kijelenteni, hogy
a Young-terv végrehajtására a külföldi kölcsönök visszavonása mi-
att nem képes.

A termelés sokhelyütt leállt. A tõke a hadiipari lehetõségek fe-
lé tapogatózott. A nagybankok állami támogatással egyre nagyobb
befolyást nyertek az iparvállalatok felett. A gazdasági élet foko-
zottan került az állam, illetõleg a finánctõke kezébe.

A gazdaságival párhuzamosan élezõdött a politikai helyzet. A
munkájuktól megfosztott emberek elvesztették abba a köztársa-
ságba vetet hitüket, amely nem mentette meg õket a nyomortól. Ké-
szek voltak hitelt adni minden demagógnak, aki jobb viszonyok
megteremtésével kecsegtette õket. A nép érdekeinek ilyen „védel-
mezõi”-ként jelentkeztek a nemzetiszocialisták.

A náci agitáció fõképpen a kispolgárságot és a munkásosztály
alsó rétegeit vette célba. A munkásság nagy részben fiatal, vidék-
rõl jött rétege könnyebben fogadta el a tetszetõs propagandába
burkolt náci tanokat.

A gazdálkodó parasztság elõtt a nácik a megfelelõ import védõ-
vámok hiányában jelezték a válság okát. Ezt (amelynek biztosítá-
sa fõleg a junkerek érdeke volt), a marxista munkásság nem enge-
di – mondották –, és ilyenképpen õk a parasztság ellenségei.

A deklasszált intellektuel elemek, diákok körében is talajra ta-
lált a náci propaganda. Ezek a rétegek forradalomra vártak, de for-
radalom alatt olyan változást értettek, amely visszaállítja társadal-
mi súlyukat és pozíciójukat. Mindezek az elégedetlen és deklasszált
rétegek szövetségesekre találtak a leszerelt tisztekben, akik a hábo-
rúban hozzászoktak a parancsoláshoz és azt folytatni akarták a tár-
sadalmi életben is.

Az egyetemi bajtársi szövetségek, a Burschenschaftok ifjúsága
is szemben állott a weimari köztársasággal. Szembefordulásuk oka
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sértett nemzeti öntudatuk volt és jobban vonzotta õket a nácik ál-
radikalizmusa, mint a köztársaság opportunizmusa.

A sajtó, a propaganda és a szervezés fantasztikus arányú mére-
teivel sikerült a náci mozgalmat szélesíteni és elérni azt, hogy a
középrétegek jelentõs tömegei a szigorú fegyelem alatt álló moz-
galomba szervezõdtek.

Brüning az „éhség kancellár” még úgy-ahogy szembefordult a
nácik agresszív magatartásával, de mindez nem sokat változtatott
a helyzeten. Hindenburg, a köztársaság elnöke már békülékenyebb
húrokat pengetett Hitler felé és 1931 októberében elsõ ízben fo-
gadta a vezért. Hitlerék ekkor már nem gyõzték eléggé hangoztat-
ni hogy taktikájuk megváltozott és a hatalmat alkotmányos úton
akarják elérni. Ez azonban egyelõre nem akadályozta meg a berli-
ni rendõrséget abban, hogy be ne zárják az SA-otthonokat. Az
események fonalai mind bonyolultabban fonódtak egymásba.

Az 1932-es évet a leghevesebb választási küzdelem jellemezte.
A birodalmi elnökválasztáson Hindenburg 19,3 millió szavazatá-
val szemben Hitler 13,4 millió szavazatot kapott, mire Brüning
utolsó, kétségbeesett kísérlettel betiltotta az NSDAP-t.

Ekkor azonban a nagyipar vezetõi és a kelet-porosz földbirto-
kosok már azon a véleményen voltak, hogy a szociáldemokraták ál-
tal támogatott Brüning a helyzet megszilárdítására nem képes és a
válság megoldását erélyesebb és nyersebb intézkedésekkel kell vég-
hezvinni. Franz von Papent, Hindenburg bizalmasát választották
kancellárrá, aki a birodalmi gyûlést feloszlatta és megpróbálta ki-
puhatolni a szociáldemokratáknál, hogy a nyílt erõszak alkalmazá-
sa milyen ellenállásra találna. Július 20-án 12 Reischwehr katoná-
val rajtaütöttek a rendõr-fõkapitányságon és a szociáldemokrata ve-
zetõket minden jelentõsebb pozícióból kidobták. Mindez annak
a pártnak részérõl, amely 15 éven át fontos pillére volt a polgári köz-
társaságnak, ellenállásba nem ütközött.

A július 31-i választásokat óriási propaganda hadjárat elõzte
meg. Egy riportkönyv ezeket írja a plakát- és röpiratharcról: „Kü-
lönösen két párt tett ki magáért. Valóságos mûvészverseny folyt
köztük. A demagógia éle azonban mind a kettõnél a harmadik párt
ellen irányult. Igazán bajos volna eldönteni, hogy a két párt ve-
zérkara közül melyik fenekedik jobban a harmadik pártra, de azért
a versenyben az NSDAP lett a gyõztes.” 

Szociáldemokrata plakát: „Egyes vagy hármas lista! Komoly
szó az utolsó órában, a kommunista választókhoz! Minden kom-
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munista szavazat elveszett szavazatnak számít a Papen és Hitler
elleni harcban.

Mi a célotok kommunista szavazók? A náci bárók kormányát
akarjátok megdönteni? Ezt akarjuk mi is! Azonban a hármas listá-
ra való szavazással épp az ellenkezõjét éritek el, mint amit akarta-
tok: segítitek Papent és Schleichert”…

A náci demagógia vakmerõ. Egy, a munkásokhoz intézett rö-
piratból:

„Mi mindig mondtuk, hogy a trösztök és konszernek a német
munkásnép alkonyát jelentik. Volt valaha is német munkásosztály
annyira szabad préda, mint éppen ma? Volt valaha is a német mun-
kás olyan jogtalan, mint ma? Leszámolás, leszámolás!”

A szociáldemokraták július 29-i nagygyûlése valóságos repülõ-
gép-csatával kezdõdött. Valamivel a „mûsor” kezdete elõtt négy ho-
rogkeresztes repülõgép jelent meg a neukölni Stadion felett, s ap-
ró, fehér papír horogkereszteket szórtak széjjel. Percekig kering-
tek átható búgással ide-oda. De a szociáldemokrata párt sem szû-
kölködött pénz dolgában. Hamarosan ott cirkált fejünk felett két
háromnyilas repülõgép is (a német szociáldemokrácia jelvénye),
amire azután egy-kettõre eltûntek a nácik” (Gereblyés L. i. m.
72—75. o.)

A választások végeredményeképpen kiderült, hogy a Szociálde-
mokrata Pártot hatalmas tömegek hagyták el és állottak a jobbol-
dal táborába. Hitlerék 230 képviselõvel vonultak be a birodalmi
gyûlésbe. Közben a gazdasági helyzet tovább súlyosbodott. Papen
kancellár kibocsájtotta hírhedt „szükségrendeletét”, mely alapjában
véve a munkásosztály érdekei ellen hatott. A kormány népszerût-
lensége nõtt, és a nagy pártoknak, ha nem akarták lejáratni magu-
kat a választóik elõtt, le kellett szavazniok a kormányt.

Az új választásokat november hatodikán tartották meg és ezen
a nácik 34 mandátumot veszítettek. A jobboldal nyomására Hin-
denburg elnök ismét tárgyalásokba kezdett Hitlerrel, azonban még
nem szánta rá magát, hogy a vezért kormányalakítással bízza meg.

Érdekes dokumentuma a 32-es évnek Göbbels, a késõbbi pro-
pagandafõnök naplója. Feljegyzéseibõl fény derül a nácik gondol-
kodására, összeköttetéseire:

„Bár távolról sem sikerült ellenfeleinket kiverni a mezõnybõl,
de a reakció szavazatait majdnem teljes egészében megszereztük.”
– írja április 10-én.
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Majd öt nappal késõbb:
„Eszménk néhány bátor támogatója…. százezer márkát bocsájt

választási harcunk rendelkezésére.” 
Naplójában leírja, hogy a Német Nemzeti Párt, a nagytõke,

köztük Hugenberg, a sajtófejedelem is, hogyan haboztak az utol-
só hetekig a döntéssel. Végeredményben ismét kompromisszu-
mos megoldás jött létre. December 3-án Schleicher tábornokot
nevezték ki birodalmi kancellárrá, aki Hitlernek az államtanácsi
elnökség újonnan alakítandó tisztségét kínálta fel.

Az uralkodó rétegek elõtt mindinkább nyilvánvalóvá vált, hogy
a kompromisszum már nem megoldás. Megoldást csak az jelentett,
ha a liberális demokrácia és a jobboldal, a két birkózó óriás közül
valamelyik gyõz, és a maga egyértelmû rendszerét valósítja meg.
Külpolitikailag ugyanez a kettõsség állt fenn: beilleszkedjenek-e az
I. világháborús gyõzõk világgazdaságába, vagy megkíséreljék-e a
majdnem lehetetlent, a német imperializmus felélesztését.

1933. január 28-án, mikor az inkább katona, mint politikus
Schleicher már nem bírta tovább, beadta lemondását. Fritz von
Papen volt kancellár ismét összehozta Hitlert Hindenburg elnök-
kel. A tanácskozások 30-án délutánig tartottak. Az eredményt
Göring tette közzé: Hitlert kinevezték birodalmi kancellárrá. A
SA hatalmas fáklyásmenetet rendezett és az utca zengett a Horst
Wessel-daltól: „…die rote Brut, schlagt sie zu Brei, SA marschiert,
die Strasse frei!...”
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IX. fejezet

Az elsõ intézkedések a
hatalomátvétel után

Hitlerék az államtotalitás jegyében kezdték meg mûködésüket.
Kijelentették, hogy a totális államban az osztályharcnak helye
nincs, mert minden osztály egyaránt alárendeltje az állam érdeke-
inek. Támadást csak államon kívüli erõk (marxisták, zsidók és sza-
badkõmûvesek) indíthatnak az állam ellen. A támadó tehát az egész
népközösség ellensége.

Nehogy kritikus hangok is hallassanak, feloszlatták a birodal-
mi gyûlést és az új kormány kiáltványban fejtette ki programját.
Ugyanekkor ismét kiírták a választásokat és Göbbels propaganda
szervezete megkezdte az agitációt. Ezután az államapparátus, de fõ-
leg a rendõrség átállítása következett. A söprést Göring végezte. Az
elsõ szám Poroszország volt, Berlinben és a többi városban egymás
után váltották le a rendõrfõnököket és a vezetõ hivatalnokokat.
Leváltották a politikai állásban levõk 73 százalékát. Göbbels, errõl
az õrségváltásról írva naplójában, egy érdekes epizódról emlékezik
meg:

„Göring a vörös basák egész sorát távolította el – írja –, többek
között Noske elnököt is Hannoverben. Milyen aprók is ezek a tacs-
kók, akiket a sors gúnyolódó kedvében tett ellenfeleinkké. Nem
fejtenek ki ellenállást, csak azt kérik, hogy költözködési kiadásai-
kat térítsük meg.”

Azonban a tisztogatás mindezzel még csak elkezdõdött. Te-
kintettel arra, hogy a náci párt alkotmányos úton jutott a hata-
lomra, eszerint kellett haladnia legalábbis addig, míg biztonsággal
nem ül a nyeregben. Ez azonban labilisnak tûnt, amíg a marxista
és baloldali pártok szabadon folytathatták agitációjukat. 

A harmadik birodalom urai nem voltak válogatósak a módsze-
rekben.

Február 27-ének éjszakáján elhangzott a vészriadó: „Gyújtoga-
tás történt, ég a Reischtag, a birodalmi gyûlés palotája!” Az SA nagy
lármát csapott s még az éjjel elfogták az állítólagos tettest, a hol-
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land van der Lubbet. A dolog rendkívül gyanús volt. Ha a balol-
dal hajtotta végre a gyújtogatást, miért nem kísérte ezt semmi más
akció? – kérdezték az emberek, Berlin feszülten várta a másnapot.

28-án a kormány betiltotta a kommunista pártot, elnémítot-
ták az egész baloldali sajtót, az ismertebb munkásvezetõket és sok
párttagot börtönbe vetettek. Ugyanezen a napon rendelet jött ki
„a nép és az állam védelmérõl”, amely a weimari alkotmány szabad-
ságjogait „további intézkedésig” hatályon kívül helyezte. Megkez-
dõdtek a házkutatások, elkobzások, a táviratok, telefonok és leve-
lek ellenõrzése. A személyes véleménynyilvánítást, sajtószabadsá-
got, egyesületi és gyülekezési jogot egyre durvábban korlátozták.
Több mint félmillió embert, a baloldali pártok felsõ-, közép- és
alsó káderének zömét hurcolták másfél év alatt az internálótábor-
okba, börtönökbe. Hermann Rauschning, aki a náci uralomra ju-
tást követõ években mint Danzig szabadállam miniszterelnöke,
Hitler bizalmasai közé tartozott, ezt írja könyvében az internáló-
táborokról:

„A koncentrációs táborok õreit tudatosan a csõcselékbõl és a bû-
nözõk világából válogatták ki…. Épp Hitlernél voltam aznap, ami-
kor értesítették a Stettinben és más városokban történt gazságok-
ról. Feltûnõ egykedvûséggel hallgatta a beszámolókat. Nemcsak
hogy nem háborodott fel emberei túlkapásán, hanem még bõ szit-
kokra is fakadt azok ellen, akik fontosságot látszottak tulajdoníta-
ni ezeknek a „nevetséges históriáknak.” (Rauschning: Hitler bizal-
masa voltam, 112. o.)

A polgári pártok és szervezetek nem álltak ki a munkásság ve-
zetõi mellett, de nem állottak ki azon polgárok mellett sem, akik
felemelték szavukat a nácik túlkapásai miatt. Rauschning ezt írja:

„Danzig szabadvárosban nyoma sem volt már a Hanza-
szellemnek, s az elmúlt századok büszke függetlenségi érzelmeinek.
Akiknél tapogatództam, sorra elutasítottak, féltek kockáztatni nyo-
morúságos kis létüket. Féltek, hogy rossz lóra tesznek. A polgár-
ságnak ez a jellemtelensége pecsételte meg Németország sorsát.”
(i. m. 281. o.)

A március 5-i választások, amelyek már maguk mögött tudták
a náci párt és az SA beépülését az államapparátusba, természetesen
a jobboldal gyõzelmével végzõdtek. A nemzetiszocialisták 288
mandátumával szemben a „nemzetiek” és a Stahlhelm 52 mandá-
tumot, a szociáldemokrata párt 120-at, a Centrum 73-at kapott. Így
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Hitler a nemzetiekkel és az acélsisakosokkal megalakította kormá-
nyát.

Ha a nácik szavazatainak számát, a többi pártok össz-szavaza-
tával állítjuk szembe, feltûnõ, hogy a baloldal vezetõinek kiiktatá-
sa és az óriási anyagi eszközökkel végrehajtott propaganda elle-
nére is Hitlerék csak 34 fõnyi abszolút többséget értek el, ami az
összmandátumoknak alig 7 százalékát jelentette. A lakosság maga
is megdöbbent a nácik uralomra jutásának elsõ következményeitõl.

Thomas Mann, a nagy író, aki elsõ perctõl fogva szemben állt
a fasiszta diktatúrával, e napokban ezeket írta naplójába:

„Belsõ meggyõzõdésem, hogy az egész népet mélységes rette-
gés tölti el vezetõivel és azzal a helyzettel szemben, amelybe juttat-
ták. Közöny, fatalizmus és reménytelenség, ezek a rendszer hordo-
zói és támogatói, nem pedig a hit és a lelkesedés. Meglapulva figyel-
nek és várnak.”

Hitlerék nem torpantak meg. Követelésükre az államelnök,
Hindenburg rövidesen elrendelte, hogy a nemzeti és a horogkeresz-
tes zászlót ezentúl együttesen kell felvonni a birodalom szimbólu-
maként. Kevéssel utóbb a birodalmi gyûléssel elfogadtatták az ún.
felhatalmazási törvényt, amely a döntõ lépést jelentette a korlátlan
diktatúra bevezetése felé. Ezzel a kormány felhatalmazta magát,
hogy törvényeket hozhasson akkor is, ha azok eltérnének a biroda-
lom alkotmányától. 

Az elsõ rendelkezések az egyes „országok” (tartományok) még
fönnálló külön jogait vonták meg, hogy a diktatórikus intézkedé-
sek mindenüvé egyformán vonatkozzanak. Ezt követte az államap-
parátus végleges megtisztítása. Kube, a porosz Landtag náci veze-
tõje az egytõl százezerig terjedõ pártigazolványosok azonnali elhe-
lyezését követelte. Hogy az állások betöltésénél elsõsorban mit
tartottak szem elõtt, arra fényt derít Hitler egy korábbi beszéd-
részlete:

„A képesség a legbiztosabban abból állapítható meg – mond-
ta –, hogy milyen módon reagál az egyes ember egy újonnan meg-
hirdetett eszményre. Ez a tévedhetetlen módszer kikeresni azokat
az embereket, akikre szükség van.” (1932. szeptember 3-i beszéd)

Április elsõ hetében kihirdették az elsõ bojkottot a zsidó üzle-
tekre. A szervezett munkásság részérõl a nemzeti szocialistákkal
szemben megmutatkozott ellenszenv ellensúlyozására felállítot-
ták hivatásszervezeteiket és április 21-én elrendelték a szakszerve-
zetek feloszlatását. Félõ volt, hogy a közeledõ május elseje tömeg-
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demonstráció lesz a nácik ellen. A rendelet végrehajtásával ezért vár-
tak, de addig is ügyes fogással nemzeti ünneppé nyilvánították
május elsejét. Másnap az SA az egész birodalomban megszállta a
szakszervezetek székházait és a munkásbankokat, a szakszerveze-
tek vezetõit pedig letartóztatták. Ugyanakkor elkobozták a szoci-
áldemokrata párt teljes vagyonát. A párt erre Prágába helyezte át
központját és onnan folytatta mûködését, de nem sokáig .Június 22-
én a szociáldemokrata pártot is betiltották és még Németország-
ban tartózkodó vezetõit elfogták. A többi pártok részben feloszlot-
tak, részben beleolvadtak a nemzetiszocialista pártba. Hitler beje-
lentette, hogy a forradalom lezárult.

Az egyetlen szervezett erõt, amely még fennállott, az egyhá-
zak ereje jelentette. Az egyházak sok szállal voltak egybefonódva
az uralkodó rétegekkel és a külfölddel, s éppen ezért velük szem-
ben nem volt alkalmazható az a radikalizmus, amellyel a marxisták-
kal szemben jártak el. Éppen ezért Hitlerék itt más taktikához fo-
lyamodtak. Elõsegítették a „német keresztények” vallási mozgal-
mát, mely azzal a céllal alakult meg, hogy a különbözõ felekezete-
ket egy közös – a fasizmust támogató – szervezetbe tömörítse. Az
evangélikus és a katolikus egyház szembe helyezkedett e törekvé-
sekkel. A nácik látva az ellenszegülést, itt is erõszakhoz folyamod-
tak. Hitler az evangélikus egyházi választások elõtt, 1933. július 22-
én rádióbeszédet tartott és kifejtette, hogy:

„…a német nemzet felemelkedése érdekében, amit a nemzeti-
szocialista mozgalomtól elválaszthatatlannak tartok, érthetõ mó-
don azt kívánom, hogy az új egyházi választások eredménye a mi
új népi és állami politikánkat támogassa. Mert amidõn az állam
hajlandó a vallásos élet belsõ szabadságát garantálni, akkor joga van
remélni, hogy a felekezetek részérõl azok az erõk jutnak érvényre,
akik el vannak szánva a maguk részérõl is arra, hogy a nemzet sza-
badságáért küzdjenek. Ezt azonban nem lehet biztosítani egy meg-
csontosodott egyház világtól elfordult, a kor jelenségeit és esemé-
nyeit felbecsülni nem tudó erõivel, hanem csakis az élõ igenlés
erõivel.”

Ennek eredményeképpen egyes nácibarát papok kinyilatkoz-
tatták hûségüket a Führer iránt. Az ellentétek azonban nem simul-
tak el és különösen az alsópapság körében sokan továbbra is szem-
behelyezkedtek a nemzetiszocializmussal. Késõbb új állomáskép-
pen 1935-ben „Kirchen-minister”-t neveztek ki az egyházak fölé.
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X. fejezet

Párt és állam. Belsõ ellentétek
Tekintettel arra, hogy a diktatúra gyakorlása a kezdeményezés fe-
ladatával jár együtt, az uralkodó párt nekilátott, hogy megkezdje
elveinek gyakorlatba való átvitelét. Folytatták a területi szerve-
zést, a tömeggyûléseket, az SA-nak, a párt védõrségének fejleszté-
sét. Ezzel egyidejûleg fokozódott az állam és a nemzetiszocialista
pártapparátus egybeépítése. A párt és az állam közötti viszonyt az
1933. évi december 1-i törvény határozta meg, mely kimondotta,
hogy az NSDAP a német állami gondolat hordozója és azzal fel-
bonthatatlan kapcsolatban áll.

Dietrich birodalmi sajtófõnök egy késõbbi beszédében, az 1936.
évi pártnapon, a következõképpen nyilatkozott az állam és a párt
viszonyáról:

„A párt nemcsak a nép akaratát testesíti meg, hanem azt az ál-
lammal fennálló különleges kapcsolata folytán végre is hajtja… A
párt és az állam nem egy és ugyanaz, mert feladataik különbözõk.
A párt parancsol az államnak, de nem õ maga az állam!”

Ezen elveknek megfelelõen az NSDAP és az SA tagjait külön-
leges bíráskodás alá rendelték. Ezzel megteremtettek egy csak ön-
maga iránt felelõs réteget. A párt és az állam egységének külsõ je-
leként a véderõ és a birodalom egyenruhás tisztviselõi a párt felség-
jelvényét viselték.

Ez a jelenség, az egyenruhás tisztviselõ jellegzetes vonása a fa-
sizmusnak. Ez a réteg – gazdasági és társadalmi helyzetének alap-
jául és biztosítékául – az államot tekintette. Hatalmi helyzetének
hangsúlyozására szolgáltak a külsõségeik is: a bõrkabát és az antant-
szíj. Hogy kik voltak a nácik igazában, arról Rauschning megdöb-
bentõ képet fest könyvében. Kiragadunk néhány idézetet, ame-
lyek fényt vetnek arra, kik vezették több mint egy évtizedig Néme-
tországot, milyen volt a Führer, élet és halál ura 70 millió ember
felett.

„Hitler gyanakvással fogad mindenkit, aki meg akarja vele is-
mertetni a közgazdaságtan alapelemeit – mondja Rauschning. —
Nem titkolja eziránt a tudományág iránt táplált megvetését.
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…ösztönösen azt hiszi, a közgazdaságtan segítségével igen egy-
szerû dolgokat tesznek bonyolulttá. Azt mondja, a pénznek, a
munkának és a tõkének ne legyenek más kapcsolatai, mint amiket
a tapasztalat állapított meg, aztán csak a spekulánsokat és a zsidó-
kat kell kikapcsolni és készen áll máris a gazdasági perpetum mo-
bile. …Nincs más mozgatóerõre szüksége ennek a gépezetnek,
csak a nagyközönség bizalmára, vak hitre..” (i. m. 136. o.)

A kormányzás legfõbb eszközének Hitler a porosz hagyomá-
nyokhoz híven a megfélemlítést tekintette. A Reichstag égésekor
mondotta:

„Ne vonjanak hát a polgári erkölcs mértéke alá. A Reichstag fel-
gyújtása kezembe adja a cselekvés eszközeit s én cselekedni is fo-
gok. A terrort – mondotta – még jogosulttá teszi az a szükség,
hogy megdöbbentsük a polgárságot, felébresszük bennük a rette-
gést a kommunista merényletektõl, s ugyanakkor riadt tiszteletet
keltsünk bennük parancsolóik ökle iránt. A világot a félelem vég-
sõkig való kihasználásával lehet csak kormányozni.” (i. m. 110. o.)

Személyes jellemvonásairól ezt írja Rauschning:
„Nem ismeri a hosszas és állandó erõfeszítést, hogy saját szava-

ival éljek, nincs más benne, csak izgalom és kitörés. …Irtózik a
türelmes, elmerülõ olvasástól.

Hitler nem bátor ember. …korábban szeretett korbácsot hor-
dani. Ma már elhagyta, de a jellem, amit ez a szokás elárult, meg-
maradt: megvetés, dölyf és kegyetlenség.” (i. m. 332—336. o.)

De a munkatársak között sem találunk különbeket. Rausching
azt írja Göringrõl, hogy benne a „totális immoralitás” második
természetté vált. Hitler tudta, hogy semmi sem fûzi jobban össze
az embereit, mint az együtt elkövetett bûnök.

„Valamennyien egyre-másra küldözgették ki a pénzt külföldre,
hogy minden eshetõségre tartalékot halmozzanak föl maguknak.
A pénzen kívül volt még valahol páncélszekrényben vagy közjegy-
zõnél egy terhelõ bizonyítékokkal tömött aktatáska, aminek tartal-
ma ha napvilágra kerül, szörnyû lett volna a tekintélyes tömegû
náci elõkelõség számára. Ezek az aktacsomók egyenesen azt a célt
szolgálták, hogy megvédjék a letétbe helyezõt más pártkiválóságok
ellenségeskedése vagy valami hatósági beavatkozás ellen.” (i. m.
128. o.)

A pártok betiltása, az egyházellenes intézkedések, az államap-
parátus átállítása, a korlátlan diktatúra bevezetése után megkezdõ-
dött az a folyamat, amely elõrelátható volt. A nemzetiszocializ-
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mus, amely mindeddig tagadta a gazdasági élet elsõrendû fontos-
ságát, a tisztogatás befejezte és uralmának megerõsítése után gaz-
dasági térre helyezte át tevékenysége súlypontját. Sokan hiszik,
hogy ezen a téren is õrségváltás következett be. Nem ez történt.
Ahol mégis kiiktattak egy-egy tõkést, azt azért tették, mert nem volt
elég megbízható a rendszer számára, és a helyébe egy-egy führer
ült.

1934 márciusában megalakították a Legfelsõbb Ideiglenes Gaz-
dasági Tanácsot, amelynek vezetõ tagjaivá a tizenkét ipari csoport-
ban többek közt a következõket jelölték ki:

Krupp von Bohlen: magánvagyona 6 millió font, befolyása
alatt 15 millió font állott; Thyssen az acélkirály, akinek magánva-
gyona szintén 6 millió font, amelynek legnagyobb része Thyssennek
közvetlen a háború elõtt bekövetkezett menekülése után a Herman
Göring Werke ellenõrzése alá került; Von Siemens (villamosság)
magánvagyona 6,5 millió font volt, ellenõrzött 12,5 millió font
értékû vállalatot; Bosch (motor) vagyona is elérte a kétmillió fon-
tot, ellenõrzése alatt állt 55 millió; Diehn, a hamuzsír szindiká-
tus igazgatója 10 millió, Vögler a Stahlverein igazgatója pedig 6
millió fontnyi tõke felett rendelkezett.

A gazdasági vezérek 1933 után helyükön maradtak és tovább-
ra is kezükben tartották az irányítást. Jellemzõ erre a Wer leitet? (Ki
vezet?) címû Németországban megjelent lexikon 1940. évi kiadvá-
nya, amely Walter Funk birodalmi miniszter elõszavával készült.
(Wer leitet? Paul C. W. Schmidt. Berlin kiadás) ebben 40 ezer ne-
vet sorolnak fel, akik az országot vezetik. A könyv elõszavában
többek között ez áll:

„Célunk az eddigi erõket együtt tartani, kifejleszteni, és az ál-
lam irányítása, valamint a gazdasági önkormányzat közötti gyümöl-
csözõ összeköttetést helyreállítani, hogy a gazdálkodó személyiség
– akitõl mindenek elõtt a közjóra való állandó figyelmet követelünk
– ne szenvedjen hátrányt. Erre oly módon törekedtünk, hogy a
vezérelvet a részvénytársaságoknál is bevezettük és elõnyben része-
sítettük. A gazdálkodás, a tudomány és párt führerjei, mint egyen-
rangúak álljanak egymással szemben.”

Az államapparátus és a gazdasági-pénzügyi hatalom egybeépü-
lésére még néhány adatot sorolunk fel:

Herman Göring gazdasági pozíciói: a Vereingte Stahlwerke
Ag. vezetõje, a Stahlunion Export Gmb. igazgatója, a Weser Re-
pülõgép-építõ Gmb. és a Berliner Handelsgesellschaft felügyelõ
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bizottsági tagja, a Deutsche Schiff Maschinenbau elnöke és még szá-
mos vállalat és biztosító társaság vezetõségi tagja.

Walter Funk: birodalmi gazdasági miniszter, „a gazdasági élet
fõmegbízottja”, a Deutsche Reichsbank elnöke, a Deutsche
Golddiskonto Bank felügyelõbizottsági tagja stb.

Gustav Krupp von Bohlen: nagykövet, meghatalmazott mi-
niszter, a Berndorfer Mettalwarenfabrik felügyelõ bizottsági tag-
ja, a Krupp Ag. Essen felügyelõ biz. tagja, gazdasági szakértõi ál-
lást töltött be.

Az egypártrendszer bevezetése, az államapparátus átállítása, a
tõke és az új uralkodó réteg egybefonódása azt mutatták, hogy a
nemzetiszocializmus túljutott legnehezebb idõszakán, és Hitler
uralma 1934 tavaszán már szilárdnak látszott. Még egy incidens
azonban megzavarta és bár rövid idõre, de veszélyezetté tette ural-
mát. Ez az eset a Röhm-puccs kísérlet volt.

A hatalomra jutás óta a nemzetiszocialista pártban, különösen
az SA-ban fokozódó elégedetlenség kapott lábra. Az elégedetlen-
ség oka az volt, hogy Hitler közvetlen környezetében a legfelsõbb
gazdasági és katonai pozíciók jó része megmaradt régi viselõik ke-
zén. Az NSDAP sok régi vezetõ emberének nem tetszett ez a kiegye-
zés és erõsödött a hang, hogy a nagytõke Hitlert befolyása alá ke-
rítette és „második forradalomra” van szükség, hogy ezt a réteget
is félretegyék az útból és az állam vezetése valóban teljesen a régi
kipróbált nácik kezébe kerüljön. Az elégedetlenség fõ fészke éppen
abban az alakulatban volt, amely hajdan a náci párt legfõbb erõs-
ségét jelentette. Az SA sok ezer tagja és vezetõi a hatalomra jutá-
sig abban a hitben ringatták magukat, hogy a hadsereg káderei az
õ soraikból kerülnek majd ki. Ez azonban nem így történt. A Hit-
lert körülvevõ nagyiparosok és tábornokok féltek ettõl a zsoldos ala-
kulattól, amelynek igényeit fokozták az elért sikerek. Meggyõzték
Hitlert, hogy más a nemzetiszocialista alakulat és más a rendsze-
resen kiképzett katonaság, és hogy az utóbbiakat csak a katonai
tudományokban jártas tisztek vezethetik. Így aztán az SA tovább-
ra is háttérben maradt.

Az elégedetlenkedõk vezetõje Ernst Rõhm volt, az SA
Stabschefje, régi nemzetiszocialista, valódi zsoldos vezér. Rajtuk
kívül még egy csoport állt szemben Hitlerrel a párton belül. Ezek
a Strasser fivéreket, elsõsorban Gregor Strassert tekintették veze-
tõjüknek. A náci mozgalomban õ jelentette Hitler elsõ számú ve-
télytársát és Észak-Németországban nagyobb tekintélynek örven-
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dett a Führernél. Hitler tisztában volt azzal, hogy ha az SA mellett
dönt, akkor a Reichswehr, a hadsereg keblére öleli Strassert és új
kormányt alakítanak. Viszont azt is tudta, hogy ha leépíti az SA-
t, úgy a további idõkben megbízhatóbb szövetségese lesz a nagy-
tõke. 1934. június 30-ának éjszakáján Hitler leszámolt összes ve-
télytársával és ellenségével. A „hosszú kések éjszakáján” meghalt
több száz régi SA és náci párttag. Röhmön kívül meggyilkolták
Gregor Strassert és Schleicher tábornokot is.

Beszámolójában, melyet a Führer az ügyrõl a birodalmi gyûlé-
sen tartott, az esetet meghamisítva beszélte el. Az ellenzék élet-
ben maradt része halálos félelemben hallgatott.
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XI. fejezet

A nemzetgazdaság változásai
A fõ problémát a gazdasági válság likvidálása és a nemzetgazdaság-
nak a totalitás elvének megfelelõ átszervezése jelentette. Ez utób-
bi nem kívánt kevesebbet, mint az egész termelõ apparátus mara-
déktalan beállítását a politikai tervek szolgálatába. Ez egybeesett
a nagyfokú koncentrációval. A válság éveinek szanálási aktusai a
nagytõke és az állam között szoros kapcsolatot alakítottak ki. E
kapcsolat most még szorosabbá vált. Az összpontosított gazdaság
középpontjában a fegyverkezés állott, amely a válság megoldásá-
nak fasiszta útját jelentette.

A munkanélküliségen a hadiipar teljes felfutásáig hatalmas köz-
munkákkal, az úgynevezett munkacsatával igyekeztek segíteni. Az
autósztrádák és repülõterek építésénél a Szuezi-csatorna földmun-
kálatainál megmozgatott földmennyiségnek több mint kétszeresét
dolgozták fel. Így csökkent a munkanélküliek száma 1935-ig 2,5
millióra. A munkabérek lényeges emelkedést ezután sem mutattak.
A termelõ apparátus racionalizálása egyre több munkaerõt tett is-
mét feleslegessé. Ez a munkaerõ két helyen nyert elhelyezést: a
bõvülõ haditermelésben és a külföldet olcsó árufajtákkal elárasztó
dömping iparágakban, mely utóbbinak célja az volt, hogy a fegy-
vergyártáshoz szükséges importanyagokért fizetendõ valutát meg-
szerezze.

A náci fegyverkezés méreteirõl néhány adatot sorolunk fel. A
rendszer elsõ három évében a fogyasztási cikkek termelése a válság
mélypontjához képest 29 százalékos emelkedést mutatott, míg a ne-
héziparé 121 százalékot. 

Míg a weimari köztársaság utolsó évében a fegyverkezés az
összkiadások mintegy huszad részét jelentette, addig 1933-ban,
Hitlerék uralmának elsõ évében ez a szám az összkiadások egyhar-
madára, 1936-ban kétharmadára szökött fel. Erre a bázisra tá-
maszkodva 1935 tavaszán Hitler nyíltan is bejelentette, hogy Né-
metország a Versailles-i szerzõdés tiltó rendelkezését többé nem ve-
szi figyelembe, és bevezették az általános hadkötelezettséget.

A zsidóellenes intézkedések és egyéb politikai tényezõk miatt
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bizalmatlan tõkéseket a náci vezetõk siettek megnyugtatni. Feder,
a párt gazdasági szakértõje, aki a hatalom átvétele elõtt az ipar
szocializálását követelte, kijelentette, hogy a szocializálás káros.
Frick belügyminiszter 1933-ban ezt mondotta: „Sokan második for-
radalomról beszélnek. Mindenkit figyelmeztetek, hogy az efféle
törekvéseket szigorúan megtorlom.” Papen: „Sokat fecsegnek kü-
szöbönálló szocializálásról. Talán azért csináltuk meg az antimar-
xista forradalmunkat, hogy megvalósítsuk a marxisták programját?”

Majd Hitler: „Vegye tudomásul mindenki, hogy a forradalom-
nak vége!”

A megnyugtatást rövidesen tettek is követték. Az állam meg-
kezdte a márkakölcsönök kibocsájtását azon vállalatok részére is,
amelyek ezekben eddig nem részesültek. Ezek az úgynevezett „An-
kurbelungok” (Lendítések), melyek több százmillió márkára rúg-
tak évente, a tõke bizalmatlanabb elemeit is lassan a nemzeti szo-
cializmus mellé állították és az állami beavatkozás körét kiterjesz-
tették. 1935-ben az ipari rendelések közel kétharmad részét a
Reichswehr, a tengerészet, a birodalmi vasút és egyéb állami szer-
vek szolgáltatták. 

Az Ankurbelunggal kapcsolatosan egyre nagyobb súly helyezõ-
dött a pót- és tartalékanyagok gyártására. Tudták, hogy háború
esetén jórészt magukra lesznek utalva: még 1936-ban is olajból
84 százalékos, gyapjúból 90 százalékos, kenderbõl 70 százalékos,
zsírból 45 százalékos behozatalra szorultak.

Nagy erõvel láttak tehát a pótanyagok gyártásához, hogy önel-
látásukat fokozzák. De egyéb szempontok is közrejátszottak. A
fegyverkezés más államokban is megindult és a hozzá szükséges
nyersanyagok ára a nagy kereslet folytán emelkedett. Egymás után
alakultak a mûanyaggyárak, amelyek mûbenzint, mûrostot, mûsa-
létromot, bunát, mûzsírt és más anyagokat állítottak elõ. Hatalmas
összegeket fektettek be új és fejlettebb fegyverek gyártásába.

A külkereskedelem lassan elvesztette régi szállítóit. Az új expor-
tõrökkel – elsõsorban a dél-amerikai és balkáni államokkal szem-
ben – a német kereskedelem már kollektívan lép fel. Ez azonban sok-
szor csak az import lebonyolításáig tart. A fizetéseknél a nácik fõ-
leg a kiszolgáltatott kelet-európai államokkal – köztük Magyaror-
szággal – szemben egyre gyakrabban hivatkoznak a német gazda-
ság magánjellegére. A cégek különféle ürügyekkel húzzák, halaszt-
ják a fizetést és az exportáló államok, ha viszont akarják látni pén-
züket, kénytelenek – most már pontosan meghatározott kontingens-
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szerzõdésekkel tovább szállítani, fõleg mezõgazdasági cikkeket és
nyersanyagokat.

A termelés növekvõ összpontosítás jegyében folyik tovább. A
textiltermelés, mely eddig háttérbe szorult, teljes erõvel dolgozik.
A gyárak éjjel-nappal üzemben vannak, és varrják a ruhákat a had-
seregnek. Hasonló a helyzet a többi fogyasztási iparágban is. A
kis- és középipar viszont a korábbi ígéretekkel ellentétben vissza-
fejlõdik. 1936-ban több mint 130 000 kézmûves üzem zárt be.

A fegyverkezésbe és egyéb Ankurbelungba fektetett milliárdo-
kat növekvõ adókkal fedezik. Az állambevételek négy év alatt 6,6
milliárdról 20 milliárd márkára nõttek. Azonban még ez az óriási
összeg sem fedezte a kiadásokat és az állami bank kénytelen volt egy-
re több „munkafedezetû” márkát kibocsájtani. Ez természetesen a
márka értékcsökkenéséhez vezetett.

A monopoltõke hatalmának növekedését ideológiailag is alátá-
masztották. Kialakult az elmélet a hasznos, alkotó „schaffendes
kapital”-ról és a harácsoló, spekuláns „raffendes kapital”-ról. Az
elõbbit a nácibarát iparbárók tõkéje jelentette, az utóbbit fõleg a
nyugati államok „tõzsde plutokratái”. Jól mutatja a tõke erõsödé-
sét a részvényárfolyamok emelkedése. A Wirtschaft und Statisztik
1938-as kötete hûen tükrözi vissza a Schleicher-kormány bukása
és a hatalom megszerzése utáni árfolyameséseket követõ fellendü-
lést. Az össztõkenyereség az 1933-as 11,1 milliárdról 18,8 milli-
árdra nõtt. Ebbõl a hatalmasra duzzadt profitból tellett a náci párt
és az erõszak apparátus fenntartására is. 

A banktõke terén az új részvénytörvény csökkentette a kisrész-
vényesek jogait a többségi birtokosokkal szemben. A vezéri elv
értelmében a nagyrészvényesnek joga volt, hogy annyit közöljön
a közgyûléssel, amennyit jónak látott. A haditermelés fokozása ér-
dekében az osztalék nagyságát 6 százalékban szabták meg, a töb-
bi fegyverkezésre ment. A bankok nemzetiszocialista kormánybiz-
tost kaptak, legtöbbször éppen az eddigi führer, azaz a nagyrész-
vényesek egyikének személyében.

A háborúra való készülõdés ideológiai síkon is folyt. Elméletek
láttak napvilágot, melyek azt próbálták bizonyítani, hogy Néme-
tország a fennálló határokon belül képtelen megélni, hogy joga
van a terjeszkedésre Ezek az elméletek egy új tudományon, a geo-
politikán nyugodtak. Ez iskola atyjának Karl Haushofer táborno-
kot tekintették. Haushofer iskolájának alaptétele volt: a tér a nem-
zetek életében életfenntartó tényezõ. Csak az a nemzet életképes,
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melynek bõséges élettér (Lebensraum) áll rendelkezésére. Ha az
élettér nem elégséges, akkor ki kell tágítani, ha másképp nem megy,
erõszakkal, mások rovására.

Az élettér elméletnél fogva Haushofer az államhatárokat nem
tekintette merev vonalnak, hanem a „nemzettest” legmozgéko-
nyabb felületének. A felületbõl állandóan növekedési ékeknek kell
kisugározniok, melyek nem veszik tekintetbe más népek történel-
mi jogait. Haushofer a Németország körüli kisebb népeket tör-
meléknépeknek nevezi, amelyeknek az a rendeltetése, hogy egy-
kor ismét beolvasszák õket a birodalomba. E folyamat magyaráza-
tára felállította elgondolását a háromféle határról: az államhatár-
ról, amely a tényleges politikai határokat jelenti, a népi határról,
amely az elõbbin kívül élõ német népcsoportokat is magában fog-
lalja és a védelmi határról, amelyet a birodalom biztonságának
stratégiai vonala határoz meg.

A népi határral Haushofer alátámasztotta a hitlerizmusnak azt
a gyakorlatát, amely jogot formált ahhoz, hogy az idegen szuvere-
nitás alatt élõ németek felett rendelkezzék, s az elõbb említett nö-
vekedési ékeket elsõsorban a németek által lakott idegen területek
felé irányítsa. Így készítette elõ a geopolitika az Anschlusst, a
Szudétaföld megszállását, Lengyelország nyugati részének annek-
tálását és a magyarországi Volksbund megszervezését. A védelmi
határ fogalma ugyancsak az imperialista törekvések elkendõzését
szolgálta. Ez lényegében azt jelentette, hogy Németországnak jo-
ga van mindazon területek megszerzésére, melyeket biztonsága
szempontjából szükségesnek tart.

Az új területek megszerzése újabb forrást jelentett a náci gaz-
daságpolitika számára.

Haushofernek egy másik tétele a világhatalmat statikus és dina-
mikus, éhes és jóllakott, fiatal és kiöregedett, proletár és plutokra-
ta népekre osztotta fel. Azt hirdette, hogy az ún. fiatal nemzetek-
nek joguk van a másik kategóriába sorolt népek elleni támadásra ab-
ból a célból, hogy a gyarmatokat újra felosszák az új, feltörõ népek
érdekeinek megfelelõen.

Ez az elméletkomplexum, amely késõbb a „nagytérgazdaság” kö-
dösítõ elnevezésével a nácizmus hivatalos gazdasági elméletévé
nõtte ki magát, volt az ideológiai alátámasztása a hatalmi célkitû-
zéseknek. Míg befelé az autarchia a nemzetgazdaság fõ jelszava,
addig kifelé a nagytérgazdaság elméletével igyekeztek a szomszéd
népekkel a terjeszkedés tényét tudomásul vetetni.
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XII. fejezet

A munkásosztály és a
nemzetiszocializmus

„A nemzetiszocialista államvezetés annyira szuverén és annyira fö-
lötte áll minden gazdasági összefüggésnek, hogy az õ szemében a
munkavállaló és a munkaadó különbözõsége jelentéktelen foga-
lom. A nemzet legfõbb érdekei szempontjából nincs munkaadó és
nincs munkavállaló, hanem csak az egész nép által munkával meg-
bízottak vannak” – mondotta Hitler az 1936. évi birodalmi párt-
nap proklamációjában.

Már ezt megelõzõleg a Deutsche Arbeitsfront (DAF) megala-
pításánál kijelentették, hogy minden üzem a tulajdonos és a mun-
kások „közös vállalkozása”. Természetesen a dolgozók hûséggel
tartoztak az üzem führerjének, aki azonos a munkaadóval és, aki-
nek egyedül van joga határozatokat hozni az üzemre vonatkozólag.
A termelés ellenõrzésérõl, beleszólásról szó sem lehet. Az üzeme-
ket a nemzet tulajdonának tekintették és csupán mint „ipari hûbért”
kezelte a nemzet, illetõleg a Führer bizalmából a tulajdonos. A
középkori rendi gondolat, mint a nácizmus oly sok más jelenségé-
nél – itt is kísértett.

A szakszervezeteknek 1933 tavaszán történt betiltása után a
gyári munkásságot a nemzetiszocialista üzemi sejtszervezetbe
(NSBO) terelték, az ipari középréteget pedig az NS Hago-ba. A ve-
zetõktõl megfosztott munkássággal szemben azután megindult a
történelem legnagyobb szabású félrevezetõ hadmûvelete. Az ural-
kodó réteg arra épített, hogy azok az engedmények, amelyeket a
munkásság számára tett, és a propagandába fektetett összegek bõ-
ségesen megtérülnek majd egy hódító háborúban. Intézkedéseket
és intézményeket hoztak létre, melyek a politikailag iskolázatlan ré-
tegeket elkápráztatták propagandájukkal.

„A nemzetiszocialista gazdaságpolitika kiinduló pontja min-
den néptárs joga a munkára. A munkát függetleníteni akarja a tõ-
kevásárlástól és a konjunktúrától. Helyre akarja állítani a munka eti-
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kai méltóságát és el akarja törölni a proletariátus fogalmát.” (J.
Öhquist: A Führer birodalma. 204. o., Stádium kiadás)

„Semmire sem leszek büszkébb – mondta Hitler a DAF elsõ
kongresszusán –, mint arra, hogy napjaink végeztével valamikor el-
mondhatom, kiharcoltam a német birodalom számára a német
munkást.” (i. m. 207. o.)

A korporációk élén führerek álltak és az õ befolyásuk alatt mû-
ködtek az üzemi bizalmi tanácsok is. Ennek ellenére kellemetlen
meglepetések is érték a nácikat. Az 1935-ös üzemi bizalmi válasz-
tásokon jelöltjeiket sok helyütt kibuktatták és ettõl kezdve erre a
tisztségre is a DAF jelölte ki a megfelelõ személyeket.

Megszervezték az ifjúság számára azt, hogy fizetett szabadsá-
gát táborokban töltse el. 

Kiépítették a nagyméretû Kraft durch Freude mozgalmat,
amelynek tulajdonképpeni célja volt, hogy azt a szabadidõt, ami a
dolgozók rendelkezésére állott, megbízható felügyelet és irányí-
tás mellett töltsék el.

A rideg számok azonban mást mutatnak, mint a propaganda.
Még a nemzetiszocialista statisztikai évkönyvek is kénytelenek be-
vallani az igazságot: a szociálpolitikai intézkedések ellenére is a
dolgozók reálbére csökkent. Hitler 1938 februárjában tartott be-
szédében kijelentette, hogy a nemzeti jövedelem összege 1932-
ben 45,2 milliárd márka, 1933-ban 46,6 milliárd márka, 1937-
ben 68 milliárd márka volt. Ebbõl arra a következtetésre jutott,
hogy az egyes dolgozók jövedelme is arányosan nagyobbodott.
Kevéssel elõbb azonban a Wirtschaft und Statistik januári száma
már közölte a német lakosság egy-egy személyre esõ jövedelmének
adatait. 

Éspedig így:

1929-ben 1453 márka
1934-ben 973 márka
1935-ben 1057 márka
1936-ban 1135 márka

A lakosság ellátása iparcikkekben és élelmiszerekben nem ja-
vult. Iparcikkekben bár a termelés emelkedett, fõleg a nehézipar pro-
dukciója nõtt. Ha az 1928-as termelést 100 százaléknak vesszük,
akkor:
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azaz: 5 év alatt 1933-tõl 38-ig az átlag csak alig volt magasabb,
mint a válság legrosszabb éveiben (1930-tól 1933-ig). Tény vi-
szont az, hogy a hadiipar fejlesztése, a pót- és mûanyagipar széle-
sedése, a közmunkák, a hadsereg létszámának növelése, a terület-
növekedés következtében a munkanélküliség erõteljesen csökkent
ahhoz képest, ami a válság éveiben katasztrofálisan magas volt.

Ez a lakosság közérzetére pozitív hatást gyakorolt, jóllehet a
hivatalos statisztikák szerint – még 1936-ban is – a munkanélkü-
liek száma egymillió hatszázezer volt.

***

A nagy világgazdasági válságból való kilábalás a nyugati nagyha-
talmaknál más módszerekkel történt. Az Egyesült Államokban a
Roosevelt elnök által meghirdetett New Deal, a Brit birodalomban
a keynes-i elvek alkalmazása eredményesen segítette elõ a gazdaság
stabilitását és fejlõdését az állami, közületi megrendelések növelé-
sével és egyéb intézkedésekkel. Ez a stabilizáció nem a hadsereg és
a hadiipar fejlesztésére épült. 

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 

81,6 52,5 34,4 43,6 72,6 89,9 113,2 123,6 

Ezzel szemben a fogyasztási cikkek termelése 1928-hoz viszonyítva: 

948 89,2 76,3 82,6 92,4 88,2 98,7 100 
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XIII. fejezet

Mezõgazdaság

A közép-európai mezõgazdaság az I. világháború után nem tu-
dott helytállni a jobban gépesített amerikai mezõgazdasággal va-
ló versenyben. Az importgabona lenyomta az árakat, az agrárolló
egye szélesebbre nyílt. Németországban volt olyan idõszak, ami-
kor naponta 50 parasztbirtok jutott csõdbe. Az 1930 és 1932 kö-
zötti idõben az elárverezett mezõgazdasági ingatlanok száma
17.157 volt -, 462 485 hektár terjedelemben, míg több mint 1
millió hektárnyi birtokra már megindították az árverési eljárást.
Ezeknek a tönkrement parasztoknak nagy része a városba került,
és tömegükkel erõsítették a válság idején a munkanélküliek tábo-
rát. A földbirtok-megoszlás Németországban 1933-ban így fes-
tett:

Ez annyit jelent, hogy 7000-nél kevesebb nagybirtokos jóval
több föld felett rendelkezett, mint két és negyed millió törpebir-
tokos és kisparaszt.

Hitlerék céljait a mezõgazdaság területén három szempont jel-
lemezte:

1.) a nagybirtok megerõsítése,
2.) a középbirtokosok helyzetének stabilizálása, hogy ezzel sza-

vazóbázist teremtsenek a mezõgazdasági népesség között a ma-
guk számára,

3.) az agrártermelés beállítása a haditermelés szolgálatába.
A hatalomra jutás után rövid idõn belül moratóriumot és kamat-

csökkentést rendeltek el a hitelekre. Ennek az intézkedésnek je-
lentõsége azonban lassan csökkent. A másik út, amelyen a mezõ-

10 ha-on aluli  10-50 ha közötti  50-500 ha 500 ha-on felüli  

 2,267.960 gazda  718.973 gazda  81.795 gazda  6.726 gazda  

Birtokuk  

7,940.541 ha 

14,240.168  

hektár 

9,204.873  

hektár 

16,181.203  

hektár 
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gazdasági népesség problémáit levezetni akarták, a „telepítés” volt:
földet ígértek a parasztoknak, de ezt az ígéretet késõbb úgy módo-
sították, hogy majd keleten szereznek annyit, hogy minden német
földmûvesnek jusson belõle. Így azután az akció megfeneklett. A
nemzetiszocialisták ugyan azt hirdették, hogy 1933-tól 1939-ig
90 000 parasztbirtokot létesítettek, illetõleg egészítettek ki, kb.
500 000 hektárnyi területen. E számoknak valódi értéke akkor tû-
nik ki, ha figyelembe vesszük, hogy ugyanezen idõ alatt repülõte-
rek, határerõdök, autósztrádák építésével 1,800.000 hektárt, vagyis
a telepítések többszörösét vették igénybe. 

Hogy a mezõgazdasági termelést központi irányítás alá von-
hassák, a parasztokat „birodalmi termelõ rendbe” szervezték, me-
lyet Darre miniszter irányított. A védõvámokat a nácik uralomra
jutásuk után majdnem kétszeresükre emelték, hogy ezáltal a honi
mezõgazdasági cikkek árait emelhessék. Az intézkedés azonban
nem érte el a kívánt eredményt, mert a vásárlóerõ zömét jelentõ ipa-
ri népesség a magas élelmiszerárakat megfizetni alig tudta.

A mezõgazdasági termelés központi irányítása egyre jobban
éreztette hatását. Az 1933-34-es nagy termés után, amelyhez ha-
sonló emberemlékezet óta nem volt Németországban és amely
nagyban alátámasztotta a nemzetiszocialisták megmaradását a ha-
talomban, a felesleget államilag lefoglalták. Ez a következõ évek
rossz termésekor hasznosnak is bizonyult. Az egyre fokozódó fegy-
verkezés miatt a rosszabb terméseredmények ellenére ekkor emel-
ték a közterheket. A fogyasztási és egyéb adók is súlyosabbá vál-
tak. Gõring 1936-ban hiába ígért javulást, a parasztság hangulata
romlott és a gabonabeszolgáltatás 1937-ben szinte csõdbe jutott.
A náci uralom elsõ öt évének gabonatermelése kevesebb volt, mint
a válság öt esztendejéé. A Göbbels-i apparátus a répa nagy tápér-
tékét propagálta. A tojás eltûnt a piacokról. A birodalmi paraszt-
napot elhalasztották.

1938. július 1-jén a náci statisztikák szerint a nagybirtokok te-
rülete 14 millió hektár volt, ami a mezõgazdasági összterület több
mint egyharmadát jelentette. A kimutatott jövedelem e területen
1932-tõl 1936-ig 1480 millió márkáról 3027 millóra nõtt.
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XIV. fejezet

Az ifjúsági és a nõpolitika

A Hitler Jugendet (HJ) 1926-ban szervezték meg. 1931-ben Hit-
ler régi bajtársa, Baldur von Schirach lett a legfõbb SA vezetõség-
ben a birodalmi ifjúsági vezér. 

Míg az uralomra jutás elõtt a nácik csupán rohamosztagokat
hoztak létre fiatalokból, addig 1933-tól kezdve ifjúsági politikájuk
megváltozott. Ekkor olyan eszközökhöz folyamodtak, melyeken ke-
resztül a totalitás elvének megfelelõen szinte teljes mértékben be-
folyásuk alá vonhatták az ifjúsági tömegeket.

1936-ban a Hitler Jugend tagságot minden német ifjú számá-
ra kötelezõvé tették. Ez akkor már nem is ütközött komoly nehé-
zségbe. A demokratikus ifjúsági szervezetek vezetõi börtönökben,
internálótáborokban sínylõdtek. Csupán az egyházak egy része
húzódozott az egységes szervezettõl.

Az ifjúsági szervezet alsó fokozata az ún. Jungvolk volt a 10—
14 évesek számára. Ezután következett a tulajdonképpen Hitler
Jugend 14—18-ig. Ugyanezen fokozatoknak felelt meg a leányok-
nál Jungmädel, 10—14, és a Bund deutscher Mädel a 14—21 éve-
sek számára. A 18 éveseket már feleskették a Führer iránti hû
szolgálatra.

A Hitler-ifjak foglalkoztatásának fõ pontjait a terep- és hadijá-
tékok és a lövészeti kiképzés jelentette. 1937-ben félmillió, 1938-
ban már közel egymillió fiatal vett részt lövészversenyeken. Az
utóbbiak fele 10–14 éves közötti volt. A tengerész HJ 1939-ben 50
000, a repülõ HJ 10 000, a motoros HJ szintén 10 000, a híradó
HJ 45 000, a lovas HJ 20 000 tagot számlált. (J. Öhquist: A Führer
birodalma)

A HJ szervezetében a régi porosz nevelési szellem a modern
technika vívmányaival vegyítve megújult. Két fõ szempontja volt
ennek a nevelésnek: az egyik a katonai alapokra fektetett sport,
amelynek demonstrációjául az 1936-os olimpiai játékok szolgáltak.
A másik a „világnézeti oktatás”, amelynek tárgyai a fajismeret,
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nemzeti szocialista történelem, a határ menti és a külföldi német-
ség problémái voltak.

Ami az iskolapolitikát illeti, az ún. „politikai pedagógia” pro-
fesszora, Weimler kijelentette: 

„Egyetlen mondattal meg lehet mondani, hogy mi a nemzeti
szocializmus szellemi viszonylatban: a mûvelt embertípust felvál-
tani a katonatípussal.” 

Jellemzõ erre a szellemre, hogy egyik legsürgõsebb feladatnak
tekintették kiadni a rendeletet (még 1933 márciusában) „a német
iskolák és felsõ iskolák túlzsúfoltsága ellen”, amely feljogosította
a belügyminisztert a tanulók számának korlátozására. A munkás és
parasztfiatalok jelentõs tömegei szorultak ki az iskolákból és kerül-
tek be helyette a haditermelésbe, munkaszolgálatra.

Hogy a vezetõk kiképzését biztosítsák, három különleges tí-
pusú nevelõintézetet létesítettek, amelyeket az SS egyik vezetõje irá-
nyított. Az alsó fokozatot a „nemzetpolitikai nevelési intézetek”,
a középsõt a „Hitler Adolf iskolák”, a felsõt a „rendi várak”
képezték..

Nagy gondot fordítottak mindarra, ami a „faj érdekeit” jelen-
tette. Az eugenetika féltve dédelgetett ága volt a nácizmusnak.
Egymás után jelentek meg a törvények „a német vérrõl és becsü-
letrõl”, a „német nép örökletes egészségének védelmérõl”, melyek
a házasságkötéseket, a gyermekszaporodást kötötték korlátokhoz
vagy mozdították elõ a fajvédelem jegyében.

A HJ soraiból kinõtt ifjúság feladatává vált az egyre szélesebb
mértéket öltött munkaszolgálat is. A szolgálat idejét vidéken töl-
tötték, táborokban, ahol tovább folyt az a militarista nevelés, ami
az iskolában és a HJ szervezetekben kezdõdött. A munkaszolgálat
olcsó munkaerõt is jelentett és keretei egyre bõvültek. A politikai
helyzet élezõdésével a hadi készülõdés fokozásával egyre nõtt a
nõk szerepe is a munkaszolgálatban.

A nõk társadalmi szerepét illetõen Hitler jelszava a „Kinder,
Kirche, Küche” (Gyermek, Templom, Konyha) volt. A hatalom-
ra jutás után a nõket az „NS Frauenschaftba szervezték. Az elsõ öt
évben 10 000 „anyanevelõ kurzust” tartottak.

1934-ben vezették be a nõi munkaszolgálatot is – egyelõre ön-
kéntesen. 1938-ban elrendelték a Weibliches Pflichtjahrt. 

1939-ben a háború kitörését követõ napokban a Reichsarbeits-
führert (Birodalmi Munkavezetõt) felhatalmazták, hogy a 17-25
éves lányokat bevonja a birodalmi munkaszolgálati kötelezettség
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alá. 1940 tavaszán már a diáklányokat is felszólították a most már
kötelességszerûen elõírt gyári munkára. Ebben az évben már több
mint 200 nõi tábor állt, amelyekben szigorú katonai keretek között
folyt az élet. Németország leányai és asszonyai messze kerültek az
ígért Kinder, Kirche, Küche jelszavától.
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XV. fejezet

Tudomány és mûvészet

Nemcsak a gazdasági életet rendelték alá a totális állam céljainak,
hanem a szellemit is. Nemcsak a békés termelést állították át hadi-
gazdálkodásra, nemcsak az iskolai nevelést alakították át katonai ne-
veléssé, de a fasizmus szolgálatába igyekeztek kényszeríteni az iro-
dalmat, mûvészeteket, tudományokat és az egyházat is. Azok az
írók, tudósok, mûvészek, akik visszautasították a nácizmus szelle-
mi béklyóit, menekülni voltak kénytelenek. Geothe, Schiller, Heine
hazájában az irodalom és a mûvészetek hihetetlen mértékben else-
kélyesedtek. Valami misztikus homály övezte az „új irodalmat”,
amely azokhoz a zavaros gondolatokhoz próbált elméletet, vagy
hangulatot konstruálni, amelyeket a Führer a Mein Kampf-ban le-
fektetett.

Tíz nap alatt közel egymillió könyvet égettek el, semmisítettek
meg Berlinben és ugyanannyit Németország más városaiban. Ha-
marosan rájöttek azonban arra, hogy rossz üzlet a könyveket eléget-
ni. Ettõl kezdve az indexre tett írók mûveit kivonták a forgalom-
ból, és külföldre szállították valutáért, vagy papírgyárakba vitték.
A demokrata német írók kénytelenek voltak hazájukat elhagyni.
Sokan közülük korán elhaltak, egyesek öngyilkosok lettek vagy
koncentrációs táborba kerültek (Werfel, Stefan Zweig, Ernst Toller,
Ossietzki és mások). Egy nagy nemzet legjobb írói emigrációba
kényszerültek. Elég utalni Thomas Mannra, Brechtre.

Üldözésnek voltak kitéve nemcsak a modern írók mûvei, hanem
a német és világirodalom klasszikusai is. Heine mûveit elkobozták
és elégették. Azokat a verseket, amelyek valósággal népdalokká
váltak, mint például a „Lorelei” az új kiadású könyveikben azzal az
aláírással jelentették meg: „szerzõ ismeretlen”.

A náci kritikusoknak még Goethe is gyanús volt. Egyikük ana-
lizálta a nagy író mûveit és azokban alacsonyabb rendû fajok káros
keverékeit fedezte fel. A hitlerista Németországban megjelent if-
júsági könyvtár kiadványai között a nagy költõ mûvei nem jelen-
tek meg.
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A német és világirodalom klasszikusainak helyét a hitlerista
írók foglalták el. Ezek között egyike a leghírhedtebbeknek Hans
Jost, aki az irodalom legelsõ Hitler-díját nyerte Schlageter címû
mûvével és Hans Ewers, a pornográf regényíró.

Az írók mûveikben elsõsorban a háborút és a pusztítást dicsõ-
ítik. „Minden végiggondolt gondolat azt jelenti: lõj” – mondja
Jost egyik hõse. A irodalmi termékek egyike Wolfgang Meller re-
génye: „Várkastély Magyarországon”, Göbbels véleménye szerint
meghaladta a szépirodalmi mûvekkel szemben bármikor is felállí-
tott követelményeket. A regény egyes fejezetei ellen még a fasisz-
tabarát magyar lapok is tiltakoztak. 

Nem feledhetõ azonban, hogy az ordas eszmék valódi tartalmát
a jelentõs írók között sem ismerte fel mindenki. Elég utalni a No-
bel-díjas Knut Hamsunra, az amerikai Ezra Poundra és a sort saj-
nos folytatni is lehetne.

A hatalomra jutás után a legkiválóbb német rendezõket és szí-
nészeket (Reinhard, Piscator stb.) ugyanaz a sors érte, mint a tu-
dósokat és írókat. A harmadik birodalom drámatermésében kezdet-
tõl fogva gyakoriak voltak a szovjetellenes darabok. Mivel az ilyen
elõadások a közönséget nem vonzották eléggé, a színházak kény-
telenek voltak színre hozni nem német klasszikusokat is. Ezeket a
darabokat gyakran „javították át”. A film területén ugyanaz a fo-
lyamat következett be, mint a színházakban, és ezen nem változ-
tattak olyan kiemelkedõ alkotások sem, mint L. Riefenstahlé.

Visszaesés volt a képzõmûvészetek terén is. Németország nagy
mûvészei (Kate Kolwitz, Franz Mazarell) kénytelenek voltak emig-
rálni.

A tudományokat a tudatos ferdítések jellemezték.
Az „új” tudományok között az elsõ helyet a fajelmélet és fajku-

tatás foglalta el. Intézeteket állítottak fel, amelynek legfõbb veze-
tõje, Julius Streicher, orgánuma pedig a Stürmer volt, a leguszítóbb
hangú folyóirat. A fajelmélet meghatározta a tudomány minden ágát
Németországban. 

Fontos szerepe volt a náci „tudományok” között az eugeneti-
kának. Walter Darre, a földmûvelési és közellátási miniszter „a faj-
tiszta embertenyésztés” tervével lépett a színre. Ez a terv mély be-
nyomást tett Hitlerre. Kategóriákra osztani az egész népességet, ki-
választani a legjobb „fajszaporító” férfiakat és nõket, sterilizálni
a „nem teljes értékûeket”, berendezni „fajfenntartó házakat”
(Hágenhöfe), a „faj õrzésével megbízott személyzet” (Zuchtwart)
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fennhatósága alatt; ez az a terv, melyet helyesléssel fogadtak a ná-
ci politikusok. Néhány a javaslatok közül törvénnyé vált, néhá-
nyat pedig kísérletek formájában valósítottak meg.

Érdekes figyelemmel kísérni azt a folyamatot, mely a közgaz-
daságtanban és a történelemírás terén végbement. A közgazdasá-
gi teóriákról a geopolitika és az ezzel párhuzamos nagytérgazdasági
fogalmakról már esett szó. A nemzetiszocialista történetírás és
történetfilozófia a Mein Kampf tételein alapult.

A történeti mítoszalkotásban, melyet tudományos felfedezés-
ként kezeltek, az elsõ hely Alfréd Rosenberget illeti. Rosenberg
mûve Gobineau elméletén és H. S. Chamberlain könyvén nyugszik.
Gobineau A fajok kémiája címen ismeretessé vált elmélete szerint
vannak tiszta és kevésbé tiszta fajok és a fajok keveredése hanyat-
láshoz vezet. Ezt az elvet a germán faj tisztaságának és a világura-
lomra való jogosultságának bizonyítására használták fel.

H. S. Chamberlain a Die Grundlagen des XIX. Jarhunderts (A
XIX. század alapjai) címû mûvében kifejtett tételeit fejlesztette to-
vább és gyúrta össze mitikus faji vallássá Alfréd Rosenberg. Annak
bizonyítására, hogy minden idõk és népek kultúrájának alkotói az
uralkodó árja rétegek voltak, a XX. Század Mítosza címû könyv
szerzõje a történelem elõtti idõben létezett Atlantiszról szóló legen-
dát használja fel. Az Atlantisz leszármazottai magas, karcsú, kék-
szemû, szõke hajú, északi emberek, fajtiszta árják. Rosenberg sze-
rint behatoltak a föld minden vidékére, leigázták a bennszülötte-
ket és megajándékozták õket kulturális befolyásukkal. Ennek az
õskori kultúrának egyetlen fajtisztaságban megmaradt utódai és
követõi a germánok. Ezek vannak arra hivatva, hogy meghódít-
sák az egész világot, biztosítsák az általuk alkotott kultúra végle-
ges diadalát. Rosenberg szerint az északi törzsek leszármazottai
vezérkedtek annakidején az asszír, babiloni, egyiptomi, kínai, sõt
az amerikai indián népek közt is.

Ami Európa népeit illeti, a náci történészek azt állították, hogy
Cromwell idejében kezdõdött az angolok faji bûnbeesése, miután
a zsidókat beengedték Angliába. Franciaország – Rosenberg sze-
rint – eredetileg német törzsek birtoka volt, és annak ellenére,
hogy ott idegen fajú elemek is éltek, sokáig megõrizte északi fel-
sõ rétegét, a feudális arisztokráciát, mely a kultúra valódi hordo-
zója volt. 1789-ben azonban ez megsemmisült az „alacsony fajú kel-
ták felkelése” eredményeként. A francia forradalom, az újkor leg-
nagyobb jelentõségû eseménye, szerinte gyászos jelenség, amely
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visszavetette az emberiséget. Azóta megkezdõdött Franciaország
faji és kulturális elkorcsosulásának folyamata. A nemzetiszocialis-
ta Németország hivatott arra, hogy megmentse Európa árja kultú-
ráját.

Az orosz államot ezen elmélet szerint a germánok elõdei alapí-
tották. A cárok és az arisztokrácia német eredetû volt. Az orosz
birodalmat a germán faj teremtette meg, amely bevitte a kultúrát
Kelet-Európa alacsonyabb rendû népei közé. Ezt a fejlõdést aka-
dályozta meg Oroszországban az 1917-es októberi forradalom,
melyet Rosenberg úgy minõsített, hogy ez a „mongol fajták láza-
dása volt az északi kulturális életforma ellen”. Azóta Oroszország-
ban gyõzedelmeskedett a „romboló bolsevizmus”, amely Rosenberg
és követõi szerint megköveteli a minél elõbb indítandó keresztes
hadjáratot az európai kultúra és civilizáció érdekében.

A rosenbergi mû, a Mein Kampf mellett a fasiszta Németország
második számú bibliája volt. Míg Jézust Rosenberg nem tartja zsi-
dó származásúnak, addig Szókratész szerinte nem görög, s míg
Bismarkot szocialistának állítja be, addig az SA-csapatok történel-
mi gyökereit a középkori Manner-bundokban, a lovagrendeknél,
majd a bajtársi szövetségekben keresi.

„A hitlerista uralom – mondotta a számûzetésben élõ Thomas
Mann – az erkölcs és becsület fogalmának olyan lerombolását je-
lenti, amelyhez hasonlót mindmáig egyetlen nép sem látott… A hit-
lerista banda korrupciója és romlottsága elérte a legfelsõbb határt.
A hitlerizmus megbecstelenítette a német tudományt, megrontot-
ta a német népet és német intelligenciát.”
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XVI. fejezet

Külpolitika

A nemzetiszocialista Németország külpolitikájának célja a terü-
lethódítások diplomáciai síkon való elõkészítése volt.

A jelszót Versailles felszámolása jelentette. A sovinizmustól
fûtött külpolitika követeléseit az igazságtalan békeszerzõdésre ala-
pozta és akár a gazdasági és belpolitikai intézkedések, úgy a külpo-
litika is egyenes vonalban vezetett a háború felé. Alapelvét Hitler
már a Mein Kampfban kifejtette:

„A népi állam külpolitikájának az a feladata, hogy az állam ke-
retébe szervezett faj számára az életlehetõséget biztosítsa és eh-
hez képest a nép számának szaporodása, másrészt területének és ter-
mõföldjének nagysága és jósága között egészséges és természetes
viszonyt teremtsen.” (Harcom. Centrum kiadás, Budapest., 1941.
449. o.)

„A belpolitikai vezetésre hárul az a feladat, hogy ezt a fegyvert
kovácsolja, a kovácsolás munkájának biztosítása és a fegyvertár-
sak szerzése viszont a külpolitika kötelessége.” (i. m. 426. o.)

A hitleri külpolitikát két fázisra oszthatjuk: az elsõ korszak cél-
ja volt Németországot kontinentális vezetõ hatalommá tenni, hogy
az európai hegemóniával rendelkezõ harmadik birodalom azután
a második szakaszban megvalósíthassa világpolitikai célkitûzéseit.

Az elsõ korszakban a hitlerizmus kerülte a fegyveres konfliktust.
Tudatában volt annak, hogy ehhez még nem elég erõs és célja az
volt, hogy olyan politikai gazdasági és katonai erõre tegyen szert,
amellyel további célkitûzéseit el tudja érni. Ez az elsõ korszak
1938-ban ért véget, az Anschluss-szal, Ausztriának a Birodalom-
ba történõ beolvasztásával.

Az elsõ korszak Neurath és más külügyi szakemberek irányítá-
sa alatt állott. A második korszakot már Ribbentropp külpoliti-
kája jellemezte, amelyre Hitler személyes irányítása mindjobban rá-
nyomta bélyegét.

Hitler elsõ jelentõsebb külpolitikai cselekedete a Mussolini ál-
tal kidolgozott négyhatalmi egyezmény aláírása volt. Kevéssel ezu-
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tán következett a „leszerelési” konferencia Genfben. Ezen Hitler
olyan követelésekkel lépett fel, amelyek valójában Németország
hadi felszerelését jelentették. A többi résztvevõk e követeléseket el-
utasították és Németország kilépett a Népszövetségbõl. Ekkor
rendezték meg az elsõ „népszavazást”, mely azt volt hivatott iga-
zolni, hogy a nép valóban a nemzetiszocialista kormányzat mö-
gött áll. A nagy propagandaapparátussal beharangozott és a köz-
igazgatás által végrehajtott akció természetesen a nácik gyõzelmé-
vel végzõdött. E népszavazásokat késõbb megismételték, különbö-
zõ kérdésekben, hasonló módszerekkel.

Miután a Népszövetségbõl való kilépéssel nem kötötték többé
a kollektív biztonsági szerzõdések szabályai, Hitler igyekezett két-
oldalú megnemtámadási szerzõdéseket kötni azon államokkal,
amelyek fontosak voltak számára. A próbálkozások azonban egye-
lõre nem vezettek sikerre. Az Olaszországgal való viszony ez idõ-
ben még korántsem volt olyan „baráti”, mint késõbb az agresszió
idejében. Hitler törekvései, melyek Ausztriának a német birodalom-
hoz való csatolását célozták, ekkor még nem találkoztak Mussolini
tetszésével.

Így történt azután, hogy amikor Hitler 1935 márciusában be-
jelentette az általános hadkötelezettség bevezetését, a többi euró-
pai nagyhatalom megtette az ellenlépéseket. Franciaország, Ang-
lia és Olaszország közremûködésével létrejött az úgynevezett stresai
front. A stresai konferencia eredményének Anglia és Franciaor-
szág azt tekintette, hogy Olaszország az õ oldalukra állt azon ellen-
tét miatt, amely közte és Németország között Ausztria kérdésé-
ben fennállott. Ezzel az egyezménnyel azonban hallgatólag tudo-
másul vették Németország fegyverkezését, ami ezután rövid idõ alatt
az erõviszonyok jelentõs eltolódásához vezetett. Anglia hogy Né-
metországot valamennyire befolyása alatt tartsa, létrehozta
Ribbentroppal a flottaegyezményt, amely Németország és Ang-
lia flottájának arányát 35:100-hoz állapította meg.

Közben Olaszország viszonya a nyugati hatalmakhoz az abesz-
szin háború és a spanyol polgárháború következtében egyre in-
kább romlott és az ország sodródott Németország felé. Így Hitler
a francia-orosz szerzõdés megkötése után elég erõsnek érezte ma-
gát, hogy felmondja a locarnoi egyezményt és 1936. március 7-én
bevonult a rajnai demilitarizált övezetbe.

A német külpolitikában ekkor másfél éves látszólagos nyugalom
következett be. Erre az idõre esett az olimpiai játékok megrende-
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zése, hatalmas demonstrációként a világ felé. De erre a másfél év-
re esik egy sokkal fontosabb folyamat is, amely egyelõre a felszínen
alig mutatkozott.

A rajnai zóna megszállásával Németország ismét bevonult Eu-
rópa fõ katonai hatalmasságai közé. Gazdaságilag és belsõ szerve-
zetében elég erõsnek érezte magát arra, hogy belekezdjen hódító
terveinek elõkészítésébe. Ez az elõkészítõ munka két fontos bá-
zisra épült. Az egyiket a külföldön élõ német népcsoportok jelen-
tették, a másikat egy titkos szervezet: az ötödik hadoszlop.

A munka elsõ része az idegen államokban élõ népcsoportok
felkeresése és különbözõ egyesületekbe való tömörítése volt. Ná-
ci „turisták” ezrei utazták be a szomszédos országokat és hosszú he-
teket, néha hónapokat is töltöttek el azokban. Ezek a rövidnadrá-
gos, térdharisnyás utazók azonban a tájak szépségeire kevesebb
idõt szenteltek, mint a néptársakkal való beszélgetésekre, ame-
lyekben nem gyõzték hangsúlyozni a Németországban lévõ kedve-
zõ állapotokat, a faji felsõbbrendûséget és a minden németet egye-
sítõ Birodalom gondolatát. Különösen Csehszlovákiát, Magya-
rországot árasztották el, de eljutottak az észak-európai államokba,
sõt Amerikába is. Kulturbundok alakultak, amelyek azután rend-
szeres kapcsolatot vettek fel azzal a szervvel, amely könyveket,
propagandaanyagot és információkat küldött nekik. Ezek még job-
ban elmélyítették és kiszélesítették azt a hatást, melyet a látogatá-
sok maguk után hagytak. A nemzetiségi csoportok, melyek hosszú
idõn keresztül jól megfértek az anyaországok lakóival, a náci agi-
táció hatása alatt kezdték úgy érezni, hogy jogcsorbítások érik
õket.

Rauschning leírja, hogy a külföldi népcsoportok megbízotta-
inak egyik összejövetele alkalmával Hitler beszédet intézett hozzá-
juk.

„Nagy harcunk elõörsei lesznek önök – mondotta –, Németor-
szág elõretolt õrszemei. Éberségük lehetõvé fogja tenni nekünk
erõink összpontosítását és támadásunk elõkészítését… Arcvonalunk
elõtt felderítéseket kell végrehajtaniok, támadási elõkészületein-
ket álcázniok. Tekintsék úgy, hogy háborúban vannak. A katonai
törvények irányítják cselekedeteiket. …az Önök feladata küzdeni,
hogy biztosítsák Németországnak a világ kormányzását, akkor az-
tán megkapják részüket az uralomból paragrafusok és paktumok nél-
kül. Önökre lesz bízva a legyõzött országok felett a gyámkodás, a
német nép nevében.” (Rauschning i. m. 191—193. o.)
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A nácik nemcsak a népcsoportok tagjait használták fel erre a
munkára. Felkutatták több államban a velük rokonszenvezõ poli-
tikusokat, quislingeket, seiss inquartokat és a hozzájuk hasonlókat.
Ezek az emberek, akik sokszor az elsõ vonalból irányították egyes
államok politikáját, hajlandóak voltak elõkészíteni a terepet a ké-
sõbbi agresszió számára.

Így, kellõ elõkészítés után a hitleri külpolitika elérkezett máso-
dik fázisához, mely már az agresszió jegyében folyt. Az elsõ áldo-
zat Ausztria volt. Az 1938 februárjában Schuschnigg kancellárral
folytatott megbeszélés után a náci ötödik hadtesthez tartozó Seiss
Inquartot tették meg osztrák belügyminiszterré. A kancellárt, aki
népszavazással akart válaszolni Hitler annexiós követeléseire, lemon-
datták, és a német csapatok március 13-án bevonultak Bécsbe
(Anschluss). Az új kormány elsõ intézkedéseképpen a baloldal ve-
zetõit letartóztatták és a nehézipar élére kormánybiztost állítot-
tak.

Kevéssel utóbb a belpolitikában az eddiginél erélyesebb antisze-
mita intézkedések történtek. A zsidóüldözések fokozására von
Rathnak, a párisi német követség tagjának meggyilkolása szolgált
alapul. Míg eddig antiszemitizmusát a nemzetiszocialista Németor-
szág fõleg jelszavakban hangoztatta, addig most egymást követték
a zsidóellenes intézkedések. A vagyonok bejelentési kötelezettsé-
gének bevezetése után a zsidóságot eltiltották a legtöbb iparág
ûzésétõl, majd az év végén teljesen kizárták a gazdasági életbõl.
Megkezdõdött a zsidóság menekülése. A genfi menekültügyi bizott-
ság adatai szerint 130 000-en hagyták el az országot.

Alig ültek el az Anschluss-verte hullámok, Hitler felvetette a
Cseh-Szudéta kérdést. Világosan látszott, hogy elérkezettnek tart-
ja az idõt, ha kell fegyveres erõvel is kivívni céljait. A követelések
a nemzetiségi kérdésbõl indultak ki. A sajtó állandóan súlyos né-
metellenes atrocitásokról írt és Henlein, a szudéta-földi náci vezér
Hitler védelmét kérte ezek ellen. A követelésekre, melyek a hábo-
rús provokáció hangját pendítették meg, az angolok Lord
Runcimant küldték ki megfigyelõnek. Röviddel utána Chamber-
lain miniszterelnök és Hitler két ízben is megbeszélést folytattak.
Hitler követelései az angol miniszterelnököt is megdöbbentették.
A látszat már-már az volt, hogy a megbeszélések eredménytelenül
végzõdnek, mikor Hitler Münchenben konferenciára hívta meg a
négy európai nagyhatalom képviselõit. Ez a megbeszélés hozta
létre a müncheni egyezményt, mely szomorú momentuma marad



66

a történelemnek. A tárgyalásoknál kitûnt: a nyugat-európai de-
mokráciák politikája, hogy a Szovjetuniót a nemzetközi bizton-
ság kérdéseitõl elszigeteljék, olyan következményekkel járt, amely
megkönnyítette a fasizmus útját hatalma kiszélesítéséhez.

A müncheni egyezmény eredménye egyelõre az volt, ahogy a
chamberlaini Anglia megint engedett és Csehszlovákia kénytelen
volt tûrni a nácik bevonulását 1938. október 1-jén Szudéta-földre.
Ez év végén, Hitler hogy kifejezést adjon békeszándékainak, Fran-
ciaországgal szerzõdést kötött.

Ekkor azonban már folyamatban voltak Csehszlovákia anne-
xiójának elõkészületei. Az eljárás nagyban hasonlított a szudéta-
földihez, csakhogy Henlein szerepét Tiso és a szlovák fasiszták
vállalták, akik a csehek által végrehajtott állítólagos atrocitások el-
len a birodalom segítségét kérték. Hitler Berlinbe rendelte a cseh
államfõt, Hachát külügyminiszterével, és a protektorátusi csatla-
kozási okmány aláírása után a síró és átkozódó prágaiak sorfala
közepette 1939. március 15-én a német páncélosok megszállták a
cseh fõvárost. Ugyanezen a napon Chamberlain az alsóházban be-
jelentette, hogy a kilátásba helyezett garanciát érvényesíteni nem
lehet, mert „az állam, amelynek határait garantálni szándékoztunk,
belülrõl tört szét és ekként szûnt meg.”

Röviddel ezután a litván kormány német ultimátumra átadta
Memel városát.

Ezalatt megkezdõdött már a lengyel agresszió elõkészítése is.
Hitler jegyzéket küldött a lengyel kormánynak, amely Danzig sza-
bad városának a birodalomba való visszatérését és a korridort át-
szelõ exterritorális utak építését követelte. Anglia, ahol Chamber-
lain politikája népszerûtlenné vált, 1939 márciusában garantálta
Lengyelország határait. A garancia alapján Beck lengyel külügymi-
niszter megtagadta a követelések teljesítését. Németország válasz-
képpen megnemtámadási szerzõdéseket kötött a szomszédos ál-
lamokkal, Litvániával, Dániával Észt- és Lettországgal.

A legnagyobb meglepetést és döbbenetet a nyugati államok
közvéleményében a német—szovjet megnemtámadási egyezmény
keltette, amelyet augusztus 23-án, a háború kitörése elõtt kötöttek.
Az ezt megelõzõ idõszakban rendkívül intenzív titkos diplomáci-
ai tárgyalások folytak. A nyugati hatalmak, elsõsorban az angol
kormány ezeken a tárgyalásokon ismételt kísérleteket tett, hogy
Németországgal elkerülje a háborút. A szovjett—német titkos tár-
gyalások ugyancsak a háború elkerülését célozták a szovjet kor-
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mány részérõl. A szovjet diplomáciai kísérletek a nyugati hatal-
makkal való együttmûködésre egyelõre nem jártak sikerrel..

Hitler nem sokkal a lengyel hadmûveletek megindítása elõtt
még egy lépést tett Anglia felé. Kijelentette, hogy õ „szükségesnek
tartja a brit impériumot”, hajlandó erre személy szerint kötelezni
magát és a birodalom erõit is latba vetni, ha a német gyarmati kö-
veteléseket teljesítik. Ez a nyilatkozat azonban már nem volt képes
megállítani a lavinát. Még néhány túlfûtött hangú tárgyalás kö-
vetkezett, amelyek azonban nem változtattak az eseményeken. A fa-
siszta Németország elhatározta magát a hódító háború megindí-
tására. Ribbentrop külügyminiszter a lengyel nagykövetet, aki a né-
met ultimátumra nála megjelent, már nem fogadta.

A második világháború 1939. szeptember 1-jének hajnalán ki-
tört.
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XVII. fejezet

A második világháború

A II. világháború élesebb, hosszabb és szélesebb kiterjedésû volt,
mint az elsõ. A hadviselõ országok lakossága, mely az elsõ hábo-
rúban összesen 1 050 millió embert érintett, a másodikban 1700
millióra szökött fel, vagyis magában foglalta a föld akkori lakossá-
gának 80 százalékát. A mozgósítottak száma az 1914–1918-as há-
borúban összesen 73 millió fõ volt, 1939–1945-ben pedig 110
millió ember. A háborúban 27 millió katona és körülbelül 25 mil-
lió civil pusztult el.

Az 1940. szeptember 27-i berlini hármas szerzõdésben Néme-
tország és Olaszország magára vállalta az új rend bevezetését Eu-
rópában, de Afrikában és Elõ-Ázsiában is, mivel ezen területek is
az európai „élettérhez” tartoznak. Japánra jutott a nagy kelet-ázsi-
ai térség.

A háború az elsõtõl nemcsak számokban, hanem jellegében is
különbözött. A fasizmussal szemben az emberiség a harcot az erõk
összefogásával vehette fel. Így jött létre a szövetség a nyugati de-
mokráciák és a Szovjetunió között a fasizmus ellen.

***
A következõkben csupán arra szorítkozom, hogy a háború fõbb
eseményeit felsoroljam, és néhány vonatkozásban kitérjek a hitle-
ri hadviselés azon jellegzetességeire, melyek megkülönböztetik a tör-
ténelem elõzõ háborúitól.

Lengyelországgal a hitleri haderõ három hét alatt végzett. A
Szovjetunió, mely ekkor még nem lépett be a háborúba, bevonult
a keleti lengyel területekre és ezzel közvetlen érintkezésbe került a
német hadsereggel. A keleti hadmûveleteket nyolchónapos téli
szünet követte. A nyugati offenzíva megindítása elõtt a hitleri se-
regek megszállták Dániát és Norvégiát, nehogy ezen országokból
meglepetés érhesse õket. A terepet az ötödik hadtest készítette
elõ.

A nyugati offenzíva Schlieffen-tervvel indult meg. Hollandia öt



69

nap alatt kapitulált, nem sokkal utóbb a belga király is letétette
katonáival a fegyvert. A francia és angol erõket a náci hadseregnek
sikerült kettévágnia. Elérték a csatornát és az angol sereget
Dunquerque felé szorították vissza. Innen tért vissza Angliába ha-
jón a brit hadsereg, a francia és belga katonákkal együtt kb. 350 000
ember. A flandriai csata befejeztével Franciaországban is napok
alatt bekövetkezett a döntés. Mussolini, aki elérkezve látta az idõt,
hogy Olaszországnak is részt szerezzen az osztozkodásból, hadat
üzent a franciáknak. A német csapatok 1940. június 14-én bevo-
nultak Párizsba. Három nap múlva Petain tábornok vette át a ha-
talmat és fegyverszünetet kért.

Ekkor ismét szünet következett. Hitler nem merte megkísérel-
ni az angol inváziót, félt az esetleges kétfrontos háborútól. Bízott
abban is, hogy mégis sikerül kiegyeznie Angliával. Ez az idõszak
a Szovjetuniótól és a nyugati hatalmaktól a fegyverkezés teljes erõ-
vel való növelését követelte meg. Közben nagy méretû légi hábo-
rú folyt. Ismertté vált a szõnyegbombázás, a coventrizálás fogal-
ma. A Ribentropp által létrehozott háromhatalmi egyezmény re-
ményeit mérsékelte az 1940 áprilisában kötött Japán–Szovjet meg-
nemtámadási szerzõdés.

Ekkor Hitlerék megkezdték a Balkán lerohanását. Az itt aratott
gyõzelmek közben újabb erõfeszítéseket tettek, hogy Angliával ki-
egyezzenek. Rudolf Hess, a Führer helyettese 1941. májusában
Angliába repült. Ott azonban nem voltak hajlandók tárgyalni ve-
le. Ekkor már látszott, hogy Hitler megkísérli eredeti tervét: lero-
hanni a „keleti életteret”, a Szovjetuniót. 1941. június 22-én majd-
nem kétezer kilométeres fronton megindult a támadás.

***
1941 augusztusában Anglia és az USA meghirdette az Atlanti
Chartát, melyhez a Szovjetunió is csatlakozott. Az év utolsó hónap-
jában Japán Pearl Herbour-i támadása után az USA és Anglia ha-
dat üzent Japánnak, majd ezt követõen Németország hadat üzent
az Egyesült Államoknak. Ezzel a háború világméretûvé vált.

***
A Szovjetunió elleni háború tervének alapgondolata a villámhá-
ború, a szovjet erõk mozgósításának megakadályozása, a lakosság
demoralizálása volt. Az elsõ nyári hadjáratban a Vörös Hadsereget
komoly veszteségek érték. Németország 180 hadosztályt vetett
harcba, ezen kívül részt vett a keleti hadmûveletekben több ro-
mán, finn, néhány magyar és szlovák hadosztály. A kezdeménye-
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zés a náciknak elõnyt jelentett. A valóságban azonban a hadmûve-
letek nem úgy alakultak, ahogy azt a fasiszta haditerv elõirányoz-
ta.

A hadmûveletek elsõ heteiben a Vörös Hadsereg ellenállása
megzavarta a villámháború tervét. A front egyre szélesedett és ez
meghatározta az események további menetét.

A déli front kiszélesedése elõzménye volt azoknak a sikerek-
nek, melyeket a szovjet csapatok a Moszkváért vívott harcokban ér-
tek el. Hitlerék nagy tartalékokat vontak össze Moszkva elõtt és több
mint 50 hadosztállyal megkezdték második nagy támadásukat.
Miután az elkeseredett küzdelem kimerítette õket, a szovjet had-
vezetõség ellentámadásba ment át.

Az 1941-es haditervtõl eltérõen a hitleri vezetésnek 1942 nya-
rán az volt a szándéka, hogy Sztálingrád körzetében elérik a Vol-
gát, Moszkvát keletrõl megkerülik, elvágják a hátországtól s így
foglalják el. Ezzel egyidejûleg a német haderõ egy része Észak-
Kaukázusban támadott, hogy a kõolajterületeket elfoglalja. Min-
dezt 240 hadosztályból álló hadsereg összegyûjtésével kezdték
meg, kihasználva azt, hogy Európában nem volt második front.
A Szovjetunió súlyos helyzetbe került.

A támadás során a fasiszta erõk a Sztálingrád alatti állóharc-
ban kimerültek és kénytelenek voltak szünetet tartani. Csapataikat
tartalékokkal egészítették ki, majd novemberben ismét támadásba
kezdtek. Egy hétre rá azonban a Vörös Hadsereg csapatai ellentá-
madásba mentek át a várostól észak-nyugatra és délre. Mindkét
helyen áttörték az ellenség vonalát és 60-70 kilométerrel nyomul-
tak elõre.

A helyzet a fronton megváltozott. Arról, hogy a nácik elfoglal-
ják a várost, már szó sem lehetett. A további elõretörés során a
szovjet haderõ csakhamar az ellenség 22 hadosztályát körülzárta.
A német hadsereg óriási vereséget szenvedett. A hitleristák nem tud-
ták titokban tartani a nép elõtt a Sztálingrád alatti pusztulás hírét.
1943. február 4-6-ig Németországban országos gyászt hirdettek.
Ezt megelõzõen meghirdették a „totális mozgósítást”.

1942 folyamán Anglia és az Egyesült Államok szövetségi szer-
zõdést kötöttek a Szovjetunióval.

***
A hadjárat vonatkozásában ki kell térni arra a harcmodorra, ame-
lyet a fasiszta csapatok az orosz földön alkalmaztak. A Molotov-
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jegyzék idézi von Reichenau tábornagy egyik napi parancsát, ame-
lyet mint mintaszerû parancsot minden csapatnak megküldtek. Ez
többek között a következõket tartalmazza:

„A helyi lakosságnak és a hadifoglyoknak élelmiszerrel való el-
látása fölösleges humanizmus. Mindazt, amit a haza önmagától
elvon, a katona ne engedje át az ellenségnek.”

Majd másutt:
„Makacsul tartani minden helyiséget, egy lépést se vonulni visz-

sza, védekezni az utolsó katonáig, az utolsó gránátig, ezt követe-
li a jelen pillanat. Minden pontot, mely birtokunkban van, támasz-
ponttá kell tenni, semmilyen körülmények között sem szabad fel-
adni még akkor se, ha az ellenség megkerülte. 

Ha mégis felsõbb helyrõl kapott parancs értelmében valamely
helyiséget el kellene hagynunk, mindent hamuvá kell égetni, a tûz-
helyeket fel kell robbantani….”

„A helyiségek szétrombolását úgy kell elõkészíteni, hogy: a) a
kihirdetés elõtt a polgári lakosság semmit se gyanítson, b) hogy a
rombolást egyszerre, egy csapásra, a kitûzött idõben el lehessen
kezdeni… Ezen a napon különös szigorral kell ügyelni arra, hogy
a személyek közül senki se hagyja el ezt a helyiséget, különösen a
helyiség lerombolásának kihirdetése pillanatától kezdve…” 

***
A hitlerizmus barbársága, kegyetlenkedése, gyilkos gyûlölete ter-
mészetesen nemcsak a keleti hadszíntéren mutatkozott meg.

Azokban az államokban, amelyeket lerohantak, a haladó szel-
lemû írókat, mûvészeket, tudósokat, papokat, tanárokat nagy szám-
ban koncentrációs táborba vitték. Lerombolták a francia nép leg-
nagyobbjainak szobrait, többek között Voltaire és Rousseau szob-
rát Párizsban. A Louvre mintegy 3000 mûtárgyát Németország-
ba szállították. A megszállás után bezárták a cseh iskolák többsé-
gét, és kaszárnyának használták fel õket. A hitleristák „teoretikus
folyóirata”, a Nazionalistische Monathefte kijelentette, hogy a len-
gyel népnek nincs saját kultúrája, és hogy ennélfogva természetes
feladata az úrnép kiszolgálása. A könyvtárakat bezárták a múzeu-
mokkal és az elemi iskolák nagy részével együtt. Mickievicz szob-
rát lerombolták, ugyanúgy Kosciuszko és Chopin szobrait is.

A hitleristák tevékenységének fejezetei közül a legiszonyúbb
az európai zsidóság millióinak kiirtása, a holokauszt. „A háború csak
azzal fejezõdhet be – jelentette ki Hitler a Reichstagban már 1942.
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január 30-án –, hogy vagy a német nép elpusztul, vagy pedig a zsi-
dóság eltûnik Európából.” A lengyel kormányzóság területén kon-
centrációs táborokba zárták a zsidókat, akiket ott tömegesen pusz-
títottak el. A tempó gyorsítására megsemmisítõ táborokat állítot-
tak fel, ahol a megszállt országokból odaszállított, agyondolgoz-
tatott és kiéheztetett embereket a gázkamrákban és krematóriu-
mokban ölték meg, összesen hatmillió embert.

Az a vadállati kegyetlenkedés, mely a szovjet területeken folyt,
felülmúlt minden képzeletet. A középkor legsötétebb gyilkossá-
gai elevenedtek fel. Égetés, agyonkorbácsolás, a nõi becsület láb-
bal tiprása jelezte a fasiszta hódítók útját. Nem kímélték a hadifog-
lyokat sem.

A Magyar Távirati Iroda 1943. május 21-i közlése szerint ek-
kor mintegy 40 nemzet tagjai dolgoztak a német gyárakban és az
Organisation Todt keretében közel nyolc millióra rúgott a hadifog-
lyok és a külföldi kényszermunkások száma.



73

XVIII. fejezet

A vereség

A sztálingrádi gyõzelem után a szovjet hadsereg folytatta elõnyo-
mulását és 1943. március végére befejezte téli hadjáratát. Össze-
gezve az 1942-43. évi téli hadjárat eredményeit, a Szovjet Tudó-
sító Iroda a következõket jelentette:

„A Vörös Hadsereg Sztálingrád alatt a világtörténelem legna-
gyobb vereségét mérte a fasiszta csapatokra. Észak-Kaukázusban
és Kubánban szétzúzta a német hadsereget, számos súlyos veresé-
get okozott az ellenségnek a Közép-Don és Voronyezs vidékén, el-
foglalta az ellenséges támpontokat a központi fronton és áttörte Le-
ningrád blokádját.”

A támadó hadmûveletek eredményeképpen a Vörös Hadsereg
480 000 négyzetkilométert tisztított meg az ellenségtõl és óriási ha-
dizsákmányra tett szert.

Az angolszász hatalmaknál uralkodóvá vált az a vélemény, hogy
a Szovjetuniónak nyújtott eddigi támogatást közvetlen szárazföl-
di katonai erõk segítségével kell fokozni a háború befejezésének
meggyorsítására. A nyugati demokráciák lakosságának szimpátiá-
ja az orosz nép iránt megnövekedett és egyre szélesebb rétegek kí-
vánták a közvetlen katonai beavatkozást. Churchill miniszterel-
nök és Roosewelt elnök mély belátástól ösztönözve azon volt,
hogy minél nagyobb segítséget nyújtson a fasizmus ellen harcolók-
nak. Így indult meg a gyõzelmes afrikai hadjárat, majd 1943 szep-
temberében Mussolini félreállítása után így következett be az olasz
kapituláció. Óriási jelentõségû volt az a tény, hogy a teheráni kon-
ferencia határozatainak eredményeképpen 1944. június 6-án meg-
történt a partraszállás Nyugat-Európában.

„Szövetségeseink csapatai és hajóhada szervezettségét és mére-
teit tekintve a történelemben példátlanul álló tömeges partraszál-
ló hadmûveletet hajtottak végre Franciaországban és mesteri mó-
don küzdötték le a németek erõdítményeit. Németország ilyen-
képpen két front harapófogójába került” – mondotta Sztálin.

A szövetségesek egyre erõsebb csapásai, melyekkel a hitleri
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hadsereget sújtották, jelezték, hogy a fasizmus végnapjai közeled-
nek. Nem változtatott a háború menetén a keleti fronton a hitleri
hadvezetés „rugalmas elszakadási” taktikája, melynek célja ütõké-
pességük megõrzése volt esetleges késõbbi támadásra. Nem változ-
tatott Magyarország hadszíntérré alakítása 1944-ben, a roskado-
zó birodalom védelme érdekében. Nem segített a nyugati fronton
az ijesztgetés a csodafegyverrel, a V-II bevetése, mely csak az esz-
telen pusztítást fokozta.

Németországban világossá vált sokak elõtt, hogy Hitlert és
környezetét félre kell tenni az útból, ha el akarják kerülni az ország
pusztulását. Így jött létre az a megmozdulás, mely az 1944. júni-
us 20-i Hitler elleni merénylethez vezetett. A merénylet azonban
nem sikerült, és a Führer még azon az éjjelen bejelentette, hogy
Himmlert, a Gestapo fõnökét nevezte ki a honi hadsereg legfõbb
parancsnokává.

A hadsereg bomlása erõsödött. Néhány elkeseredett támadás-
sal a nyugati fronton Hitler arra törekedett, hogy bebizonyítsa az
angolszászoknak: van még annyi katonája és fegyvere, hogy kü-
lönbéke esetén ismét nekitámadjon a Szovjetuniónak. A Führer
1945. április 30-án bekövetkezett öngyilkossága és Berlin eleste után
Himmler még külön fegyverletételi ajánlattal fordult az angol-
szászok felé. Mindez azonban már csak arra volt jó, hogy egy-két
nappal elhúzza a véget, mely 1945 májusára elkerülhetetlenül be-
köszöntött. A fegyverszüneti szerzõdést a feltétel nélküli megadás
alapján május 8-án írta alá Keitel tábornagy Berlinben, Dönitz ne-
vében, akit Hitler utódjául jelölt ki és aki még néhány napig mint
„államfõ” szerepelt Flensburgban, 11 négyzetkilométeren kijelölt
birodalmában. Május 23-án a szövetségesek õket is hadifogoly-
nak nyilvánították, és az utolsó horogkeresztes zászlót is levonták
árbocáról. Az európai háború végetért. 

A hitleri fasiszta állam teljes szétzúzása befejezõdött.
A teendõket a felszabadító háború befejezése után a potsdami

egyezmény határozta meg. A következõ lépést a háborús bûnösök
nürnbergi pere jelentette. A Nemzetközi Katonai Törvényszék
1946-ban hirdetett ítéletet. 
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„Minden propagandának – mondja Hitler – népszerûnek kell len-
nie és szellemi színvonalát a felvilágosítandó tömeg legkorlátol-
tabb rétegének felvevõképességéhez kell szabnia… a tömeg fel-
vevõképessége nagyon korlátolt. Értelme kicsiny és éppen ezért
nagy a feledékenysége” (Harcom, Centrum 1941. 144-145. o.)

Minél nagyobb a hazugság, annál könnyebb azt az emberek-
kel elhitetni, mert a nép széles rétegei szívük mélyén inkább csak
romlottak, semmint szándékosan és tudatosan rosszak, és így
kezdetleges gondolkodásmódjuk mellett könnyebben esnek ál-
dozatul a nagy gazságoknak, mint a kicsinyeknek, mert hiszen
néha õk maguk is szoktak úgy gondolkodni, viszont nagy hazug-
ságokra nem képesek.” (i. m. 185. o.)

„Valahányszor látszólag lehetetlen kérdések megoldásáról
vagy követelések valóra váltásáról van szó, a nép teljes figyelmét
egységesen e kérdésre kell összpontosítani, mintha tõle léte vagy
nemléte függne. A nép csak így lesz hajlandó nagy teljesítmé-
nyekre és erejének megfeszítésére.” (i. m. 200. o.)
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