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birodalmi kormány 1933. július
14-én fogadta el az örökletes
betegségben szenvedők után-

pótlásának megelőzéséről szóló tör-
vényt. Az eredeti tervezet és az elfoga-
dott törvény abban különbözött, hogy
a sterilizációt nemcsak az érintett
vagy törvényes képviselője kérvényez-
hette, hanem az illetékes orvos vagy a
gyógyintézet vezetője is. A gyakorlatban
1945-ig speciális eugenikai bíróságok bí-
rálták el a megközelítőleg 350 000 ste-
rilizációs ügyet.

EUTANÁZIATANOK
NÉMETORSZÁGBAN

Az első világháborúig a sterilizálás, az
örökletes betegségben szenvedők és
az állítólagos „kártevők” eltávolításá-
nak követelése főleg szélsőséges kö-
rökben hangzott el. A fajhigiénia és a
faji ideológia elvei találkoztak az 1906-
ban alapított Mittgartbundban, amely
a germán faj „tenyésztését” szorgal-
mazta. A sokszínű fajnemesítési moz-
galom azonban nem jutott túl a szek-
tamozgalom keretein. 1914-ben a Né -
met Fajhigiéniai Társaság csupán 350

regisztrált tagot számlált, főleg az
egye temi tanárok köréből. 

Az első világháború alatt Németor-
szág legtekintélyesebb pszichiátriai ku-
tatóközpontja a müncheni Vilmos Csá-
szár Pszichiátriai Intézet (Kaiser Wil-
helm Institut) lett, amelyet 1917-ben
a Rockefeller Alapítvány és az Ame ri -
ká ból származó James Loeb magántá-
mogatásával alapítottak. Igazgatója,
Emil Kraepelin tehetséges klinikai
embe rekből és kutatókból álló csopor-
tot hozott össze. Közéjük tartozott
Alois Alzheimer neurológus, a nevéről
elnevezett betegség felfedezője is. Az
1920-as években Ernst Rüdin vezetett
egy projektet, amelynek megállapításai
a genetika és a skizofréniakutatás
terén klasszikussá váltak. A nagy áttö-
rés 1920-ban következett be két tekin-
télyes természettudós, Alfred Hoche
pszichiáter és Karl Binding büntetőjo-
gász színre lépésével. 

Az evangélikus lelkészcsaládban
született Alfred Hoche orvosnak ta-
nult Heidelbergben és Berlinben. Hei-
delbergben klinikai asszisztensként
dolgozott, majd 1890-ben Strasbourg-
ban habilitált pszichiátriából. 1902-től
a freiburgi egye temen a pszichiátria

professzora és az ottani egyetemi
idegklinika igazgatója volt. Kompro-
misszumok nélkül elutasította és min-
den tudományos fórumon élesen bí-
rálta Sigmund Freud akkortájt újdon-
ságnak számító nézeteit, s a pszicho -
analízist legfeljebb kultúrtörténetileg
érdekes tévelygésnek tekintette. A tör-
vényszéki pszichiátriát összefoglaló ké-
zikönyve 1901-től az 1960-as évekig
alapműnek számított Németország-
ban. Pszichiáterként a „gyógyíthatatlan
gyengeelméjűség” állt érdeklődésének
előterében. Elsősorban azt vizsgálta,
hogy a gyógyíthatatlan elmebetegek
milyen gazdasági és erkölcsi terhet je-
lentenek a társadalom számára. Hoche
igennel válaszolt a Karl Binding bünte-
tőjogász által felvetett kérdésre: elve-
szíthetik-e értéküket az emberek.

A frankfurti jogászcsaládból szár-
mazó Karl Binding 40 éven keresztül
tanított jogot Lipcsében. Vezető képvi-
selője volt a 19. században keletkezett
tudományos jogpozitivizmus irány -
zatának, amely az állam számára lehe-
tővé teszi, hogy ne indokolja az általa
kiadott jogszabályokat. Egyedül az
állam akarata döntő és jogszerű.

1920-ban Hoche és Binding együtt
jelentette meg 62 oldalas brosúráját Az
életképtelen élet megsemmisítésének
megbocsátásáról. Annak mértéke és for-
mája (Die Freigabe der Vernichtung le-
bensunwerten Lebens. Ihr Maß und
ihre Form) címmel. A szellemi fogyaté-
kosok eliminálásának „orvosi” és „tu-
dományos” bázisa az első világháború
után alakult ki Németországban. Ekkor
készítették elő a talajt annak a propa-
gandának, hogy a „ballasztegzisztenci -
ák” (gyengeelméjűek vagy örökletes be-
tegségekben szenvedők) költségei elfo-
gadhatatlanul magasak. Bár Binding
még 1920-ban meghalt, Hoche pedig
a nácizmus éveiben meghasonlott s
1943-ban öngyilkos lett, írásukkal akar -
va-akaratlanul szellemi előkészítői vé
váltak emberek meggyilkolásának a
nemzetiszocializmus idején. 

Binding és Hoche azt a felfogást val-
lotta, hogy a korábbi gyakorlattal ellen-

A második kötetben Hitler több oldalon foglalkozik a „fajhigiéniával”.

Megjegyzései a „völkisch állam” fŒ feladatáról abban csúcsosodtak

ki, hogy „az államnak gondoskodnia kell arról, hogy csak az nemzzen

gyermeket, aki egészséges; szégyen, ha betegségével vagy fogyatékos-

ságával mégis gyermeket hoz a világra, de a legnagyobb tisztelet, ha

lemond errŒl. Fordítva azonban megvetendŒ, ha a nemzet egészséges

gyermekeit visszatartja.” Mindez nem volt eredeti gondolat, hanem

az 1920-as években az örökléstan-kutatók és humángenetikusok je-

lentŒs részének uralkodó véleménye Európában és az Egyesült Álla-

mokban. 1932-ben Poroszországban – az NSDAP-tól függetlenül  –

több biológus törvényjavaslatot terjesztett elŒ, amely kilátásba he-

lyezte az örökletes betegségben szenvedŒk önkéntes sterilizálását.

„FAJHIGIÉNIA” 
A MEIN KAMPFBAN… ÉS A VALÓSÁGBAN 
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tétben – mely szerint az emberi
életet mindenáron és minden
körülmények között meg kell óvni,
ameddig lehetséges – a jövőben mérle-
gelni kellene, hogy abszolút reményte-
len megbetegedés bizonyos eseteiben
mesterségesen meghosszabbítandó-e
az emberi élet, vagy pedig a biológia-
ilag ugyan funkcionáló, de szellemileg
halott élet aktívan befejezhető. A szen-
vedés megrövidítésének motívuma
mellett a népgazdasági haszon- és
költségszámítás ra, valamint a „német
néptest jólétének elsőbbségére” hivat-
koztak az egyén tes ti és szellemi jóléte
felett. 

Füzetük első tanulmányában Bin-
ding az eutanázia jogi szempontjait
tárgyalta. Szerinte halálos betegség-
nek a páciens követelésére történő le-
zárása „gyógykezelésnek” minősíthető.
A páciens akarata ellenére azonban so-
hasem szabad megrövidíteni az életet;
ez gyilkosság. Az eutanázia vonatkozá-
sában két csoport jönne számításba: a
gyógyíthatatlan betegek (rákosok stb.)
és a súlyos szellemi fogyatékosok (gyó-
gyíthatatlan gyengeelméjűek). Előbbi-
eknek kérvényezniük kellene az euta-

náziát. Erre csak ők lennének jogosul-
tak – és sohasem az állam! A páciens
kérésére rokona vagy kezelőorvosa is
kérvényezhetné ezt. Ezt követően or-
vosokból és jogászokból álló bizottság
döntene a beavatkozás engedélyezésé-
ről. Az eutanáziának abszolút fájda-
lommentesnek kellene lennie.

Hoche tanulmánya túllépte a Bin-
ding által felállított határokat. Beveze-
tőjében megfontolásra ajánlotta azt a
megállapítást, hogy nincsenek kőbe
vésett orvosetikai előírások. Szerinte
az orvosi kezelés általánosan elfoga-

dott céljai – az emberi élet megőrzése,
a meghosszabbításában való segítség,
a fájdalom megszüntetése és a gyógyí-
tás – mellett az orvos az életet is befe-
jezheti. Például olyan terhesség esetén,
amikor vagy az anya, vagy a gyermek
élete menthető csak meg, az orvos
dönt, melyiket választja. Az orvos szá-
mos kísértéssel áll szemben, hogy el-
térjen az élet meghosszabbításának
parancsától: például a rokonság kéri
arra, szabadítsa meg betegét a szenve-
déseitől, az orvosnak azonban ellent
kell állnia e kísértéseknek. Ismert a
„bajt hozó jótétemény” fogalma is, ami-
kor a haldokló az élethosszabbító be-
avatkozásokat már egyáltalán nem te-
kinti segítségnek, inkább szenvedései
meghosszabbításának.

ÉLETKÉPTELEN ÉLET

Hoche tanulmányában ezután az
együtt érző orvos hangja váratlanul a
költség és haszon kategóriáiban gon-

dolkodó közgazdász szemléletébe vál-
tott át. Azok sorsát tárgyalta, akiket
súlyos agykárosodással tartósan ottho-
nokban helyeztek el. Megítélésükben
meg kell különböztetni azon páciense-
ket, akiknek sebesülés vagy betegség
révén károsodott súlyosan agyi funk-
ciójuk, azoktól, akiknek agya születé-
süktől fogva gyengén működik.

Hoche azzal érvelt, hogy a háború
után elszegényedett német államra és
polgáraira tekintettel felelőtlenség
ilyen „ballasztegzisztenciák” és „üres
porhüvelyek” táplálása ahelyett, hogy
a szűkös pénzügyi és gazdasági eszkö-
zökből reményteljesebb eseteket tá-
mogatnának. Hoche az állam és a nép
organikus egységének elsőbbségét hir-
detve egy veszélyes északi-sarki expe-
díció példáján szemléltette a szituá-
ciót, amikor az egyén érdekei háttérbe
szorulnak azért, hogy a csapat egység-
ként érje el célját. Úgy vélte, a né met
nép nem érett arra, hogy kizárja a
„szellemileg halott ballasztegzisztenci-
ákat”, az „alacsonyabb értékűnek” te-
kintett személyeket. Szerinte Német-
országban meg kell teremteni „az
egyes egzisztencia jelentéktelenségé-
nek” tudatát; azt remélte, hogy rövide-
sen maguk mögött tudják a „túlzott
humanizmus fogalmát” és a „létezés ér-
tékének túlbecsülését”.

Egyértelmű, hogy Hoche szándékai
messze meghaladták szerzőtársa elkép-
zeléseit. Nála szó sem esett arról, hogy
egyedül a páciens akarata döntő az or-
vosi beavatkozást illetően. Az egyéni
akaratot csak azok esetében fogadta el,
akik szerinte teljes értékűek. Ő volt az
első német orvos, aki az élethez való
jog mérlegelésekor az ember népgaz-
dasági hasznát is számításba vette. Ezt
írta: „Gazdasági vonatkozásban ezek az
idióták, akik a teljes szellemi halál vala-
mennyi feltételét leginkább teljesítik, lé-
tükkel egyidejűleg a legsúlyosabban
megterhelik a közösséget. […] Ha csak
az átlagos, 50 éves életkort megért egyé-
nekkel számolunk, könnyű felmérni, mi-
lyen hatalmas tő két vonunk ki impro-
duktív célra élelmiszerrel, ruházattal és
fűtéssel a nemzeti vagyonból. […] Ezt a
teljesen terméketlen feladatot több tízez-
res ápolószemélyzet látja el, kivonva
őket a hasznos munkából.”

Hochénak az „életképtelen élet”
meggyilkolásáról nyilvánosságra ke-
rült radikális gondolatait a kortárs
német tudomány nem ismerte el. Lo -
thar Loeffler eugenikus kijelentette:
„Joggal utasítjuk el az életképtelen élet
eutanáziáját és megsemmisítését.” A né -
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met eugenika fő művében Fritz Lenz
azt írta, hogy „az eutanáziának nincs
nagy hatása a fajhigiéniára, mert a
számba jöhető egyének nem jutnak el
a szaporodásig; sokkal inkább a huma-
nitás kérdéséről van szó”. Lenz eltávo-
lodott Hochétól, és „hallatlannak” mi-
nősítette rentabilitási érvelését, azt ál-
lítva, hogy a gazdaságnak kell az életet
szolgálnia, s nem fordítva.

Hoche felesége, Hedwig Gold -
schmidt zsidó családból származott.
Tisztázatlan, hogy emiatt kellett-e Ho-
chénak 1933 májusában, 68 évesen
nyugdíjba vonulnia. Mindenesetre
azon kevés német professzorok közé
tartozott, akiket a nácik már ekkor
megfosztottak katedrájuktól. Ezért fel-
hagyott a pszichiátriával, s fokozato-
san eltávolodott a nácik gondolatvilá-
gától.  Mindazonáltal Hochénak magá-
nak is át kellett élnie közzétett gondo-
latainak valóra válását, amikor egyik
unokahúga az eutanáziaintézkedések
áldozata lett, s az idős professzornak
megküldték a hamvait tartalmazó
urnát. 1940 nyarán Baden-Badenben a
villamoson véletlenül találkozott Vik-
tor Mathesszel, az 1884-ben alapított
emmendingeni gyógyintézet vezetőjé-
vel, akinek elmesélte az esetet. Mathes
szerint „Hoche professzor félreérthetet-
lenül kifejezte, hogy a legmélyebben el-
ítéli ezen intézkedéseket”. 1943-ban, mi-
után egyetlen fia elesett a második vi-
lágháborúban, öngyilkos lett.

STERILIZÁCIÓ A HARMADIK
BIRODALOMBAN

Az eutanázia szó fájdalommentes halált
jelent, de a náci vezetők szívesen hasz-
nálták „az életképtelen élet megsemmi-
sítése” kifejezést. Ugyanis nemcsak a
„szellemi fogyatékosok” meggyilkolá-
sára gondoltak, hanem azokra is, akik
nem hajtottak hasznot a rendszernek.

Hitler hatalomra jutása után Ernst
Rüdin, a müncheni Vilmos Császár
Származástani és Demográfiai Intézet
igazgatója az eugenika és a fajhigiénia
szenvedélyes szószólója lett. Az érin-
tettek körét folyamatosan bővítették.
A szisztematikusan kiépített gyilkolási
intézetekben 1940. januártól 1941.
szeptemberig 70 273 személyt „fertőt-
lenítettek”. 

A fogyatékosok és aszociálisok ste-
rilizálását elrendelő törvényt az 1933.
július 14-i kormányülésen fogadták el
– ugyanakkor, amikor a Vatikánnal kö-
tendő konkordátumét is –, de mivel

pon tosan tudták, hogy ellentétes a
Casti connubii pápai enciklikával, s a
konkordátumot nem kívánták veszé-
lyeztetni, a törvény nyilvánosságra ho-
zatalát két héttel elhalasztották. A ste-
rilizációs törvény hivatalos magyará-
zata Hitler Mein Kampfján nyugodott,
mely szerint „aki testileg és lelkileg nem
egészséges, baját nem örökítheti át gyer-
meke testébe. Elhatározott szán  dék a
néptest megtisztítása és a beteg örök-
lési szerkezet fokozatos kigyomlálása.
A teljesítmény szerinti kiválasztásnak
kell érvényesülnie.”

Arthur Gütt, a birodalmi belügymi-
nisztérium osztályvezetője a törvény-
ről 1933. július 26-i rádióbeszédében
kifejtette: azért volt szükség az állam
beavatkozására, mert különben három
nemzedék alatt szinte teljesen eltűnne
az értékes népi réteg, és csak a fogya-
tékosok maradnának. De látni kell –
folytatta – a dolog gazdasági oldalát is:
a szellemi fogyatékosokra, a kisegítő is-
kolákba járókra, a gyengeelméjűekre
és aszociálisokra milliókat kellene ki-
adni. Egy kisegítő osztályos gyermek
oktatása kétszer-háromszor annyiba
kerül, mint egy egészségesé. (A harthei -
mi, később eutanáziagyilkosságokra be-
rendezett intézetben egy 1942-ben ké-
szült – s 1945 júniusában megtalált –
titkos számítás szerint 70 273 fő „fertő -
zött” (értsd: fogyatékos) 10 év alatt kü-
lönböző élelmiszerekből 400 244 520
kg-ot fogyasztana el 141 775 573 biro-
dalmi márka értékben.)

Sterilizálásra jelölték ki az örökletes
betegségben szenvedőket, a gyengén
látókat, a kisegítő osztályosokat, a gyen-
geelméjűeket, a skizofréneket, az epi-
lepsziásokat, a vakokat és süketeket, az
alacsony növésűeket, az izomsorvadás-
ban szenvedőket, az ujjaikat elvesztet-
teket, a dongalábúakat és csípőficamo-
sokat. Róluk bejelentési kötelezettsé-
get írtak elő a fogorvosok, fogászok,
községi nővérek, masszőrök, gyógyítás-
sal foglalkozó személyek, intézeti veze-
tők, hivatali orvosok, sőt még a kuruzs-
lók számára is. A sterilizálás során a fér-
fiak esetében az ondóvezetéket, a nők
esetében a petevezetéket kötötték el.

MUNKAKERÜLŐK, CSAVARGÓK,
KOLDUSOK

A sterilizálási törvény megjelenését kö-
vetően azonban a közjóléti hivataloktól
több beadvány érkezett Rudolf Hess-
hez, az NSDAP Politikai Központi Bi-
zottságának elnökéhez, amelyekben e

szervezetek és egyesületek a törvényt
„félmegoldásnak” tekintve a munkake-
rülők, a hivatásos koldusok, csavargók,
alkoholisták, kábítószer-élvezők és
prostituáltak elleni intézkedéseket sür-
gettek, akik „néptestünk parazitái”. 

A csavargókat koncentrációs tábo-
rok várták, s az intézkedést kezdetben
egyházi személyek is támogatták. Paul
Braune lelkész, a Német Menedékhá-
zak Egyesületének ügyvezetője szerint
a múltban (értsd: a weimari köztársa-
ságban) túlságosan nagy humaniz-
must tanúsítottak; aki a munka jótéte-
ményét nem tiszteli, annak meg kell
tapasztalnia az állam szigorát. Braune
jelentett az első, Görlitzben és a pome-
rániai Meseritzben koldusoknak felál-
lított koncentrációs táborokról. Sze-
rinte a hivatásos koldusoknak, a bete-
gesen vándorlóknak és a notórius iszá-
kosoknak nincs joguk vándorolgatni
az országban. Más egyházi személyek
későbbi megnyilvánulásai is azt mutat-
ják, hogy karitatív intézményeik hall-
gattak, sőt mintha szabadulni akartak
volna gondozottjaiktól.

1933–1936 között „kifésülték” a tár-
sadalomból az „aszociálisokat” – jó ré -
szü ket Dachauba szállították –, 1936-
tól pedig szisztematikusan üldözték
őket. Júliusban egyedül egy bajoror-
szági razzia során 1300 „aszociálist”
tartóztattak le, egyharmadukat ható-
sági szegénygondozó otthonokból és
kórházakból vitték el. Különösen a
„vándorlókat” üldözték, akiket „bolse-
vik gyújtogatóknak” tekintettek.  Ba-
jorországban ezért nem volt tanácsos
felkeresniük ezen intézményeket, mert
szinte azonnal letartóztatták ő ket.
1937. februárban Heinrich Himmler, a
német rendőrség főnöke váratlanul
2500 megrögzött bűnöző letartóztatá-
sát rendelte el. A birodalmi belügymi-
nisztérium 1937. december 14-i rende-
lete pedig lehetővé tette azok letartóz-
tatását is, akiknek „nincs szakmájuk,
megrögzött bűnözők, s aszociális visel-
kedésükkel veszélyeztetik a közösséget”.

AZ EUTANÁZIAPROGRAM
ELŐKÉSZÍTÉSE

1938-tól megkezdődött az eutanázia
propagandisztikus előkészítése. Álta-
lános gyakorlattá tették a pszichiátriai
klinikák és különböző gyógyintézetek
meglátogatását a helyi hivatalok veze-
tői, katonai parancsnokok, sőt érettsé-
gizők számára, akik a gyakorlatban is-
merkedhettek meg azokkal a „kreatú-
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rákkal”, akik biológiakönyveik szerint
is a faji törvénykezés hatálya alá esnek.

1938 végén Hitler berlini pártkan-
celláriájához állítólag két súlyos beteg
eutanáziakérvénye érkezett: az egyik
egy rákos asszonyé, a másik pedig egy
munkavezetőé volt, aki beleesett a be-
tonkeverő gépbe. 

1939 elején egy újabb, később a
nürnbergi perben is előkerült eset – az
ún. Knauer-ügy – vált titkos birodalmi
üggyé, amely hozzájárult az újszülöt-
tek eutanáziájáról 1939. augusztusban
kiadott rendelethez. Az eset körülmé-
nyeit Ernst Klee: „Euthanasie” im NS-
Staat. Die „Vernichtung lebensunwer-
ten Lebens” című, a témában alapmű-
nek számító tudományos monográfiá-
jából ismerjük. Dr. Karl Brandt, Hitler
egyik kísérő orvosa, a nürnbergi orvos-
per egyik vádlottja így vallott erről:
„Arról volt szó, hogy egy torzszülött
gyermek apja a Führerhez fordult, és
kérte, hogy elvehessék e gyermek életét.
Hitler megbízott az üggyel, s azonnal
Lipcsébe kellett utaznom. […] Olyan
gyermekről volt szó, aki vakon szüle-
tett, gyengeelméjűnek tűnt, azonkívül

hiányzott az egyik lába s egyik karjá-
nak egy része. […] Megbízott azzal, be-
széljek a gyermeket kezelő orvosokkal,
megállapítandó, igazak-e az apa állítá-
sai. Ha ezek helyesek, közöljem nevé-
ben az orvosokkal, hogy végrehajthat-
ják az eutanáziát. […] Azzal is megbí-
zott továbbá, hogy ha ezen orvosok az
intézkedés révén valamilyen jogi proce-
dúrába bonyolódnának, Hitler megbí-
zására gondoskodni kell arról, hogy ezt
megszüntessék. Martin Bormann meg-
bízást kapott, hogy ebben az értelem-
ben informálja Gürtner igazságügy-mi-
nisztert a lipcsei ügyről.”

Dr. Hans Hefelmann, a pártkancel-
lária munkatársa így vallott Nürn -
bergben az ügy következményeiről: „A
Knauer-ügy azt eredményezte, hogy
Hitler felhatalmazta Brandtot és Bouh-
lert [Philipp Bouhler SS-Standarten-
führer vezette az öt főhivatalból álló
pártkancelláriát], hogy hasonló esetek-
ben a Knauer-gyermek ügye szerint jár-
janak el. […] Amikor röviddel később
Brandt professzor megbízott, hogy ál-
lítsak össze egy tanácsadó testületet,
amelyet titkos birodalmi ügyként kell

kezelni, csak »pozitív« beállítású orvo-
sokat választottak ki. A pártkancellária
kifelé nem jelenhetett meg az ügyet ke-
zelő hivatalként.”

Ezért a gyermekeutanáziát előké-
szítő tanácsadó testület 1939 májusá-
ban a Birodalmi Bizottság az Örökletes
és Intézményfüggő Súlyos Szenvedé-
sek Tudományos Nyilvántartására elne-
vezést választotta a gyilkos vállalkozást
menedzselő testület fedőnevének. A bi-
rodalmi belügyminiszter 1939. augusz-
tus 18-án a tartományokhoz intézett,
szigorúan bizalmas körlevelében beje-
lentési kötelezettséget rendelt el a szü-
lésznők és az orvosok számára, ha
munkájuk során gyengeelméjű vagy
mongoloid gyermekkel, kisméretű ko-
ponya, vízfejűség, különböző torzszü-
lés, bénulás eseteivel találkoztak.

Párhuzamosan haladt a felnőtt-euta-
náziaprogram szervezeti kidolgozása
és a megfelelő helyszínek kiválasztása
is. E célra 1939 tavaszán kisajátították
a Linz melletti Hartheim reneszánsz
kastélyát, illetve a Stuttgarthoz közeli
Grafeneck barokk kastélyában működő
szamaritánus nyomorékotthont. Hitler
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„A német erŒ szent bölcsŒje a
család, amely minden élet for-
rása […], s amelynek tisztán és
egészségesen tartása népünk
nagyságának és létének felté-
tele. Nincs szükségünk helótákra
és gyengékre, hanem egészséges
és erŒs, német jellegı férfiakra
és nŒkre, mert csak így biztosít-
ható Németország nagysága és
jövŒje. A nemzetiszocialista faj-
tanok és fajtörvénykezés a ter-
mészet régi törvényét valósítja
meg, amikor az erŒsebb gyŒz és
faja örökké él, míg a gyengék el-
tınnek” – írta Hans Frank jo-
gász és miniszter. A náci rend-
szer „gyermeknemzési tervek”
egész sorát dolgozta ki az „ala-
csonyabb értékıek” kiszırésére
és a „magasabb értékıek” tá-
mogatására. Az intézkedések
elsŒsorban az örökletes beteg-
ségben szenvedŒ utánpótlás és
a nemkívánatos házasságok
megakadályozására, illetve az
„örökítésre alkalmasak” támo-
gatására irányultak.

A nemzetiszocialisták a ko -
rai családalapításra és „makk-
egészséges” gyermekek nem-

zésére buzdítottak. Egy egész-
séges pár 1000 márkás házas-
sági kölcsönnel számolhatott.
A feltételeknek 1933–1937 kö-
zött minden negyedik pár felelt
meg, s a „szorgalmasak” gyer-
mektartási segélyt is kaptak.
Ideálisnak a négygyermekes
családot tekintették; 1939-tŒl
a többgyermekes anyák „anya-
sági keresztet” s adókedvez-

mény kaptak, miközben a több
mint öt éve gyermektelenek
adóemelésre számíthattak. A
háború kitörése azonban a szü-
letések számának visszaesését
hozta. A 6–14 éveseket vidékre
küldték a bombázások elŒl, és
táborokban helyezték el Œket.

Rendíthetetlen elv maradt,
hogy a német asszonyokra el-
sŒsorban anyaszerep vár. Azo-

kat az asszonyokat, akiknek
társadalmi származása és gaz-
dasági helyzete megengedte,
hogy ne dolgozzanak, „értéke-
sebbnek” nyilvánították, nem
végezhettek fizikai munkát, és
„kultúrahordozóként” elsŒdle-
ges feladatuknak az anyaságot
tekintették. Munkáskézként
azonban továbbra is számítot-
tak az alsóbb néprétegekbŒl
származó asszonyokra, akik
évek óta dolgoztak és a család-
nak szüksége volt a kerese-
tükre. A nŒi foglalkoztatottak
száma 1934-ben 5,5 millióra
nŒtt (1933: 4,75 millió). 

A nŒi termékenységet anya-
gilag támogatták, megtiltották
a fogamzásgátlók hirdetését
és terjesztését, büntetendŒnek
tekintették az abortuszt (kivé-
telt képezett a félig zsidó vagy
örökletes betegséget hordozó
embrió), és sterilizálták a „nem -
kívánatos vérvonalúakat”. A nŒk
szervezeti munkája a Nemzeti-
szocialista NŒszervezetben zaj-
lott, példaképeik pedig Leni
Riefenstahl, Emma Göring és
Mag  da Goebbels voltak.

A termékenység kultusza

Lebensborn
Ellentmondás alakult ki a házasság szentsége és a házas-
ságon kívül születettek támogatása, valamint a nŒk csa-
ládanya szerepe és a birodalom olcsómunkaerŒ-igénye kö-
zött is. Az SS Faji és Telepítési FŒhivatala keretében Himm-
ler kezdeményezésére 1935-ben alapított Életforrás (Le-
bensborn) egyesület ugyanis minden SS-tag kötelességévé
tette, hogy legalább négy gyermeket nemzzen, függetlenül
attól, hogy nŒs vagy nŒtlen. 1935 októberétŒl a „biológiai
házasságot” és a házasságon kívüli anyaságot a katolikus
egyház heves tiltakozása ellenére kitartóan népszerısítet-
ték. A gyermekek az egyesület 13 jól felszerelt otthonában
jöttek a világra (1944-ig közel 11 ezren), s az anyákat elszi-
getelték a külvilágtól. A születési igazolás kiadását, a tar-
tózkodási költségeket és az esetleges adaptációt az egye-
sület intézte.



1939 júliusában a svájci származású
Conti államtitkárt bízta meg az euta-
náziaprogram végrehajtásával, akit
Lammers kancelláriavezetőnek is tá-
mogatnia kellett. De bekapcsolódott a
munkába Bouhler és Brandt is, akik 15-
20 fős megbízható orvoscsoportot ál-
lítottak össze. A csoport július végén
Berlinben tanácskozott. Az első szemé-
lyi döntések után a gyilkolás módsze-
réről is döntöttek, amelynek gyorsnak,
biztosnak és fájdalommentesnek kell
lennie. Három gyógyszerész egyhan-
gúlag a szén-monoxidra (CO) szava-
zott. A megbeszélés után fogadta őket
Frick belügyminiszter is. Hazatérve az
igazgatók saját intézetükben kerestek
megbízható személyeket, s az ered-
ményről Berlinnek jelentettek.

A legmegfelelőbb gyilkolási mód-
szer kiválasztását azonban a Birodalmi
Biztonsági Főhivatal (RSHA) Bűnügyi-
technikai Intézetére bízták. Végül ott
is a szén-monoxidra szavaztak; a gáz-
palackokat később ők rendelték meg
az IG. Farbennél, majd kiszállították az
egyes eutanáziaintézetekbe.

1939. szeptember 1-jén, a második
világháború kezdetén sterilizációsto-
pot rendeltek el; helyébe az „eutaná-
zia” léphetett. De a sterilizációstop a
későbbi eutanáziastophoz hasonlóan
is csak feltételesen érvényesült; valójá-
ban 1945-ig tovább sterilizáltak, de
már kisebb mértékben, mert az orvo-
sokra a csapatoknál volt szükség.

A Németországban sterilizáltak össz -
létszámát 200 000 és 350 000 közöttire
becsülik. (1934-ben, az első sterilizá-
ciós évben Gürtner igazságügy-minisz-
ter adatai szerint 62 463 esetben ren-
delték el a sterilizálást 4874 elutasítás
mellett, 1935-ben pedig 71 760 eset-
ben, 8976 elutasítás mellett.) Sokakat
politikai indokból is sterilizáltak, mert
a Hitler-elleneseket egyszerűen gyen-
geelméjűnek tartották.

GRAFENECKI ÁLDOZATOK

1939. szeptember–októberben lezá-
rult az eutanázia tervezési szakasza.
A külvilágtól teljesen elzárt intézetek-
ben megduplázták a személyzet fize-
tését (a grafenecki igazgatónak havi
1200 birodalmi márkát ajánlottak),
de a lakossággal semmiféle kapcsola-
tot nem tarthattak. Elzártságukat rá -
dió, könyvek, alkohol stb. biztosításá-
val enyhítették. Az intézet külön köz-
igazgatási egység lett, saját rendőr-
séggel.

Az „eutanáziaprogram” végrehajtá -
sa 1939. szeptember végén Lengyelor-
szágban kezdődött, még mielőtt Hitler
aláírta volna a gyilkosságokra vonat-
kozó felhatalmazást. A Bromberg mel-
letti Kocborow kórházában november
elejéig 2342 beteget öltek meg. Hitler
1939 októberében írta alá a szeptember
1-jei keltezésű felhatalmazást: „Bouhler
birodalmi vezető és dr. med. Brandt fele-
lős megbízást kapnak, hogy a név sze-
rint meghatározandó orvosok hatáskö-
rét annyira bővítsék, hogy az emberi szá-
mítás szerint gyógyíthatatlan betegeket
betegségi állapotuk kritikus megítélése
esetén kegyes halálban részesíthessék.”

1939. novemberben elkezdték a
gra fenecki intézet átépítését a kör-
nyékbeli iparosok bevonásával, akik
járványügyi tábort sejtettek a munká-
latok mögött. A hónap közepén meg-
érkeztek az első „munkatársak”: a len-
gyelországi hadjárat befejezése után
az SS egyik Totenkopf (halálfejes) had-
osztályának altisztjei kapták titkos bi-
rodalmi ügyként feladatul, hogy a kü-
szöbönálló franciaországi hadjárat
előtt „kiürítsék” a gyógyító- és ápolási
otthonokat. Civilben dolgoztak, gya-
korta álnevet használtak, de pisztolyu-
kat és zsoldkönyvüket megtarthatták.
Szüneteltették kapcsolataikat az SS-
sel, hogy semmiképpen se derülhes-
sen fény a tényleges megbízók kilétére.
Berlinben pedig álcázásképpen meg-
alakították a Gyógyítási és Ápolási Bi-
rodalmi Munkaközösséget (RAG),
amely nek az intézetekben lévő bete-
gek 20%-át, vagyis hozzávetőlegesen
70 000 embert kellett meggyilkolnia.
A RAG-ot az NSDAP kincstárnoka fi-
nanszírozta. November közepén to-
vábbi álcázott vállalkozásként megala-
kították a Közhasznú Betegszállító
Kft.-t (Gekrat), amelynek autóbuszai
vitték  a betegeket az ország külön-
böző helyeiről a gyilkos intézetekbe. 

1940 januárjában az egykori bran-
denburgi fogházban próbaelgázosítást
végeztek. A „tusolóban” a gáz néhány
perc alatt végzett a 18-20 emberrel.
Időközben megérkeztek Grafeneckbe
az acélból készült, fürdőnek álcázott
gázkamrák is; ezek alján vízvezetékcső
futott, amelybe lyukakat fúrtak, s a
szén-monoxid ezeken keresztül áram-
lott a helyiségbe. Szintén leszállították
a hordozható krematóriumokat is,
amelyekhez speciális tolókocsi tarto-
zott. Az SS emberei a tetemeket eze-
ken vitték a krematóriumokba, ame-
lyekbe a testeket érintés nélkül lehe-
tett betolni. 

Grafeneckbe a birodalmi posta há -
rom autóbusza szállította az áldozato-
kat, a meggyilkoltak iratait pedig na-
ponta futár vitte Berlinbe. A gázkamrá -
ban az elgázosítást orvos végezte, nyit -
va és zárva a gázcsapot, figyelve az
áldozatok reakcióit, akik maximum 20
perc után már nem mutattak életjelet.
Ekkor beindították az elszívó ventilá-
torokat, majd a holttesteket elszállítot-
ták az éjjel-nappal működő két koksz-
tüzelésű krematóriumba. Az aranyfo-
gakat kihúzták, s a holttesteket egyen-
ként hamvasztották el, ami esetenként
másfél óráig is eltartott. A hamvasztók
12 órás váltásban dolgoztak, iszonya-
tos füstben és bűzben, műszakonként
negyed liter pálinka mellett. Az áldo-
zatok hozzátartozói pedig az áldoza-
tok megőrölt csontjaiból egy kb. 3 ki-
logrammos urnát kaptak, amelyet
konspiratív okokból a környező váro-
sok nagyobb postahivatalaiban adtak
fel. A halál okaként fiktív diagnózist
(vérmérgezés, tüdőtuberkulózis, vak-
bélgyulladás stb.) közöltek, amelyet az
orvos álnéven írt alá. 1940. július vé-
géig a négy, gyilkolásra berendezett in-
tézetben (Grafeneck, Brandenburg,
Hartheim, Sonnenstein) összesen 8765
személyt gázosítottak el. Ugyanakkor
számos elfogott levél bizonyítja, hogy
az érintettek egy része pontosan tud -
ta, mi vár rájuk, amikor a buszok meg-
érkeztek.

A T4 AKCIÓ

1940 áprilisában megkezdődött a ber-
lini eutanázia-központ kiépítése is,
amely a Berlin-Charlottenburgban fek -
vő Tiergartenstrasse 4. szám alatti vil-
lában kapott helyet. Így lett az intéz-
kedés nem hivatalos neve a T4 akció.
A lebonyolításra fedett cégeket alapí-
tottak, de az irányítás Hitler kancellá-
riájának II. főhivatala kezében maradt.

A villa átépítése a 31 éves Erwin
Lambert kőművesmester első megbí-
zatása volt; később nevéhez fűződött
több megsemmisítőintézet átépítése,
illetve a treblinkai és a sobibori gáz-
kamrák beépítése.

A katolikus egyházi vezetők 1940.
augusztus 1-jén tiltakoztak először hi-
vatalosan a birodalmi kormánynál az
eutanázia ellen. Azt írták, hogy szá-
mos elhunyt munkaképes volt, így
nem terhelték az államot. Ezt az eljá-
rást a természetjog és a keresztény
törvények is tiltják. A bíróságokhoz is
egyre több panasz érkezett; az egyik
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bíró felkereste a brandenburgi intéze-
tet, s az orvosok előtt kijelentette, hogy
az eutanáziaintézkedések minden tör-
vényes alapot nélkülöznek. A biztosító-
társaságok szintén érdeklődtek az el-
tűntek iránt. Az igazságügy-miniszté-
rium augusztus végére összeállított egy
eutanáziatörvény-tervezetet, de Hitler
utasítására a fiókba süllyesztették, s
megtárgyalását elnapolták a végső győ-
zelem utánra. Ekkorra a „titkos biro-
dalmi ügy” már aligha volt titkos: a
müncheni orvostanhallgatók egyik ta-
nára a polcon sorakozó urnákat így
kommentálta: ezek valamennyien tü-
dőgyulladásban haltak meg.

Walter Buchnak, az NSDAP főbírá-
jának Heinrich Himmlerhez intézett,
1940. december 7-i levele nyomán az
SS birodalmi vezetője Grafeneckben le-
állíttatta a gyilkosságokat, de a sze-
mélyzetet áthelyezték más intéze-
tekbe. 1941. augusztus 3-án von Galen
münsteri püspök bátor eutanáziaelle-
nes prédikációja rendkívüli hatást vál-
tott ki, s más püspököket is felbátorí-
tott. Szövegét ezres példányszámban
sokszorosították, sőt röplapként még
angol repülőgépek is terjesztették;
megtört a titoktartás. A nácik tanács-
talanok voltak; Hitler a Szovjetunióval
folyó háború miatt nem akart kemé-
nyen fellépni. 

Hitler 1941. augusztus 24-én leállí-
totta az eutanáziát, de a T4 kisebb
mértékben a berlini központban foly-
tatódott. 1941. szeptember 1-jéig
70 273 személyt „fertőtlenítettek”
Németországban; valójában azonban
kiéheztetés vagy gyógyszer-túladago-
lás következtében 1941 végéig össze-
sen 93 521 „ágyat bocsátottak új fel-
használási céllal rendelkezésre”.

A „NÉPKÖZÖSSÉG” ESZMÉJE

A nemzetiszocialisták a „népközösség”
fogalmát a mesterségesnek és „német-
telennek” tekintett „társadalom” kife-
jezés ellentéteként használták. Eszme-
történetileg a 20. század elején a diák-
mozgalom kulcsszava, később pedig
az első világháborús lövészárok-bajtár-
siasság kifejezője volt a 19. század pol-
gári liberalizmusával és individualiz-
musával szemben. A kifejezés haszná-
latával negligálták a származási, rendi,
foglalkozási, vagyoni, végzettségi és tu-
dásbeli különbségeket. A „népközös-
ségben” megszűnik az egyén arculata;
helyette a természeti és isteni akarat
szerint betagolódik a fajba és a népbe.

Az élet központjában nem állhat a kor-
látlan én, hanem csak a népközösség.
Ezért a lét értelme és célja a nép – tar-
talmazta a nemzetiszocializmus első
alapelve.

A hitleri államban megnőtt a kato-
nai elem szerepe; az új népközösség
terve az első világháború totális hadi-
közösségének példájára épült. A mili-
tarizálás áthatotta az élet valamennyi
területét. A politikai akaratképzés fő
keretei a tömegszervezetek lettek.
Minden állampolgár egy vagy több
ilyen tömegszervezethez tartozott,
amelyek lehetővé tették az állam veze-
tésének, hogy az embereket munká-
jukban és szabadidejükben, társadalmi
és kulturális tevékenységükben köz-
pontilag irányítsák, propagandisztiku-
san befolyásolják és állandóan ellenőr-
zés alatt tartsák.

Az egyenlősítő maszk mögött a
népközösség ígérete rituális ünnepe-
ket, éjszakai gyűléseket stb. is jelentett.
A munkanélküliek és egyéb rászorulók
támogatására téli segélyakciót indítot-
tak, amelyet a nácik minden háztar-
tást érintő kényszeradakozássá alakí-
tottak. Felszólították az embereket,
hogy havonta egyszer mondjanak le a
húsról a téli segély javára. Ilyenkor főz-
zenek egytálételt, s a hús árát ajánlják
fel az akció javára. A felajánlásokat a
náci tömbmegbízott vagy az SA és az
SS tagjai ellenőrizték és gyűjtötték
össze. Így a vasárnapi ebéd politikai
funkciót kapott: a rendszer melletti ki-
állás vagy az elutasítás jelképe lett. Az
ipar az átalányban fizetett ún. Adolf
Hitler-adománnyal kerülte el az ál-
landó gyűjtéseket.

A néptársakat a különböző gyűjtési
akciók állandóan önkéntes adományo-
zásra kényszerítették. 1937-ben pél-
dául hét közcélú gyűjtés folyt: január
3-án az SA, az SS és a náci párt körzeti
szervezeteinek utcai gyűjtése, január
7-én a rendőrség, február 7-én a hábo-
rús egyesületek, a háborús áldozatok
és a birodalmi légvédelmi szövetség
gyűjtöttek, február 8-án iskolai gyűjtés
zajlott, március 7-én ismét az SA, az
SS és a náci párt, március 21-én a
Német Munkafront aktivistái rázták a
perselyt, április 10-én pedig a nemzet
hálaadó áldozata kezdődött.

Megindult a Führer istenítése, kato-
nai parádék zajlottak, a külföld ismét
kalapot emelt a világháború vesztese
előtt, elbűvölő volt az olimpia fénye, s
heti 5 márkás előtakarékosság kezdő-
dött a 900 márkás Volkswagenre.
„Mióta a Führer velünk van, ismét va-

gyunk valakik” – hallhatta a rádióban
a kisember, akit lenyűgözött a Führer
ereje, friss és energikus beszédstílusa,
a politikai összefüggések szuverén ke-
zelése és erőteljes hite a győzelemben.
A Führer istenítésének csúcspontja
Goeb bels 1943. február 18-i sportcsar-
nokbeli beszéde volt a totális háború
meghirdetéséről, amelyet a hallgató-
ság frenetikus tetszésnyilvánítása kí-
sért. Hitlert még az óvodások is imá-
jukba foglalták.

A munkásság csalódottsága azon-
ban lassan, de állandóan nőtt. A nem-
zetiszocializmus első éveiben a rend-
szer iránti vonzódás rendkívül erős
volt, mivel fontos volt a munkához
jutás. 1938-ra azonban a keresetek
már alig fedezték a legszükségesebb
kiadásokat. Mind többen vélekedtek
úgy, hogy az elmúlt évek gürcölése
semmire sem volt jó, csak a fegyverke-
zést szolgálta, s a hajtás vagy háború-
hoz, vagy rövidesen olyan gazdasági
válsághoz vezet, amilyet még senki
sem látott.

1935-ben a választásra jogosultak
mindössze öt százaléka volt a náci párt
tagja, s 26 néptársra jutott egy párt-
társ. A tagok kétharmada azonban a ha-
talomra jutás után lépett be a pártba,
így a „régi harcosok” kisebbségben ma-
radtak. Egy részük polgári családból
származott, amelyben Németország eu -
ró pai nagyhatalommá válásának álmát
dédelgették. Mások egyszerűen a társa-
dalmi korlátokat igyekeztek átugrani
vagy éppenséggel szüleik hazaszerete-
tén próbáltak túltenni. Sokakat vonzott
a „mozgalom” „szocialista” tendenciája,
mert erősítette szembenállásukat a
konzervatív szülői házzal. Egyúttal a
nemzeti elkötelezettség is fontos volt
számukra, mert megfelelt annak a
szellemnek, amely kora gyermekkoruk
óta áthatotta őket. Mások azért váltak
fogékonnyá a szigorúan Hitlerre építő
párt iránt, mert kezdettől fogva az alá-
rendelődés szükségességét sulykolták
beléjük.

A párttagok rendszerint hetente két
estét és a vasárnap délelőttöt áldozták
pártmunkára: oktatásra, felvonulá-
sokra, utcai gyűlésekre, hirdetési és to-
borzási akciókra. Gyakran azonban
minden este „szolgálatban” voltak. Az
emiatt panaszkodó feleségeket rendre
utasították, s ha továbbra sem békül-
tek meg a helyzettel, az válóoknak szá-
mított. Aki évekig kitartott a pártmun-
kában, „hívő” nemzetiszocialista lett,
jóllehet sokkal naivabb értelemben,
mint azt a pártideológusok elvárták.
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Ha valaki egyszerű párttársként be-
vált, rendszerint alführerré válhatott:
a ranglistán legalul a 40–60 háztartást
ellenőrző és felügyelő, élő lehallgató-
készülékként működő blokkvezető
állt. Felette helyezkedett el a 4–8 blok-
kot ellenőrző sejtvezető, aki fölött a
helyi csoportvezető állt. Még feljebb a
járási (Kreis), körzeti (Gau) és biro-
dalmi vezető állt, akik csak hivatalos
ünnepségek alkalmával érintkeztek a
lakossággal. A néptársaknak az alfü h -
rerekkel kellett beérniük.

A közigazgatásban rövidesen elvisel-
hetetlenné vált a párt- és a hivatali
munka dualizmusa, s régi párttagok is
úgy vélekedtek, hogy kifejezetten gá-
tolja munkájukat. A jó érzésű tisztvi-
selők rendkívül tartózkodóan viselked-
tek a náci párt alführereivel szemben,
akik a hivatalokat csupán utasításaikat
végrehajtó szervnek tekintették. Szá-
mos híresztelés keringett korrupt
pártvezetőkről. Trierben például nyílt
titok volt, hogy a gau vezetői a pártot

elsősorban családjuk és kedvenceik fi-
nanszírozására használják. A városban
olyan rossz volt a hangulat, hogy elter-
jedt a mondás: „Nem minden náci lum-
pen, de minden lumpen náci!”

A „megbízhatatlanokat” a helyi cso-
port „politikai kartotékrendszerében”
tartották nyilván: az A csoportba a po-
litikailag rendben lévőket, a B cso-
portba a megbízhatatlanokat, a C cso-
portba pedig a „teljesen különleges fi-
gyelmet” érdemlőket sorolták.

Az élet a Gestapótól való félelem-
ben telt. A birodalmi elnöknek a nép
és az állam védelméről hozott, 1933.
február 28-i rendeletével az összes „el-
lenséges” szervezetet felszámolták. A
kommunista párt mellett erre a sorsra
jutott a szociáldemokrata párt és a
szakszervezetek is. „Gondoskodásból”
védőőrizetbe vették azokat a párt- és
szakszervezeti vezetőket, akik nem
tudtak emigrálni. Mivel semmivel sem
voltak vádolhatók, nem állították bíró-
ság elé, hanem – szólt a magyarázat –

a népharag elől a Ges-
tapo védőőrizete alá
helyezték őket. Elbo-
csátásukkor nyilatko-
zatot kellett aláírni -
uk, hogy hallgatnak a védőőrizet alatt
történtekről.

Az első nagy tisztogatási hullám
után a „pocskondiázók” és a „bírálók”
kerültek sorra. A helyi csoportok al füh -
 rerei mindenütt ellenőrizték az em be -
reket; sokaknak nem maradt ma gán -
 életük. Az újabb terrorakciókat jogi
rendelkezésekkel alapozták meg. Így
a politikai ellenfelekből „bűnözők” let-
tek, akiket különleges bíróságok s
azok legfőbb szerve, a „népbíróság”
ítélt el. A Gestapo árnyékként követte
a politikailag „feltűnőket” és „megbíz-
hatatlanokat”. Enyhe bírói ítélet ese-
tén pedig ismét védőőrizetbe vették
az illetőt. Mindenütt bizalmatlanság
honolt, a besúgást kötelezővé tették,
s a Gestapo a legrafináltabb módsze-
rekkel dolgozott.
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Karl Brandt náci orvos
a nürnbergi perben, 1946
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