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itler a Mein Kampf második kö-
tetében már beszélt külpolitikai
elképzeléseiről, s két eszmefut-

tatásban érintette a német szövetségi
politikát. Ezek alapgondolata szerint
Németországnak Nagy-Britanniával és
Olaszországgal kell szövetkeznie, hogy
a Franciaországgal szembeni konflik-
tusban felemelkedjen a kontinensen, s
végül Kelet-Európában új „életteret”
szerezzen, alapvetően a Szovjetunió ro-
vására. Nézetét tudatosan ütköztette
az 1923 óta hivatalban lévő Gustav
Stresemann birodalmi külügyminisz-
ter politikájával, aki a Franciaországgal
való megbékélésre és Németország be-
lépésére törekedett a Nép szövetségbe
(1926). 

A Szovjetunióhoz fűződő viszony-
ban szintén a megegyezés volt a biro-
dalmi kormány célja, amely az 1926.
évi berlini barátsági szerződésben mu-
tatkozott meg. Stresemann a német
társadalom többségéhez hasonlóan tu-
datosan nyitva hagyta a Lengyelország-
gal kötendő egyezmény kérdését, be-
leértve az 1919–1922 közötti határ-
 változtatások kötelező elismerését.
A német–szovjet szerződés – diplomá-
ciailag kevésbé barátságos aktusként
– tartalmazott egy semlegességi zára-
dékot, amely a Szovjetunió Lengyelor-
szág elleni revánsháborújának esetére
vonatkozott; a cikkely ellen az NSDAP
többször szót emelt.

A  DÉL-TIROLI KÉRDÉS

Az 1920-as évek közepétől a német–
lengyel határ revíziója mellett külpoli-
tikai téren a dél-tiroli kérdés uralta a
nemzeti érzelmű németek és osztrá-
kok tudatát. Az 1919. szeptember 10-i
saint-germaini békeszerződés követ-
keztében – amely az osztrák köztársa-
ságnak hasonlót jelentett, mint a ver -
sailles-i szerződés Németországnak –
Ausztriától nemcsak Triesztet, Isztriát
és a túlnyomó részben olaszok által la-
kott Trentinót csatolták Olaszország-
hoz, hanem Dél-Tirolt is. Dél-Tirol 172
német nyelvű településének önrendel-
kezést sürgető petícióját a római par-
lament demonstratív módon figyel-
men kívül hagyta. Németországban a
weimari köztársaság alatt gyakorlati-
lag a baloldali szociáldemokratáktól a
Centrum reakciós szárnyáig és az éle-
sen jobboldali Németnemzeti Néppár-
tig mindenki úgy vélekedett, hogy a
kulturálisan egyértelműen német Dél-
Tirol hovatartozását revideálni kellene.

Csak az NSDAP nem csatlakozott a
többségi német véleményhez, két
okból: Hitler külpolitikai elképzelése
szövetséget tételezett fel a tengeri ha-
talom Nagy-Britanniával és a Földközi-
tengerre és Észak-Afrikára orientálódó
Olaszországgal, s ebbe nem illett bele
Dél-Tirol visszakövetelése. Másrészt
Rómában 1922. október óta Mussolini

volt hatalmon, akinek fasiszta mozgal-
mában és hatalomra jutásában Hitler
nagy példaképet látott. Aligha támad-
hatta Európa egyedüli olyan kormány-
főjét, aki nagyrészt hasonló ideológiát
követett. Bizalmas beszélgetésekben
elmondta: „Olaszországgal szemben,
amely hajlandó segíteni nekünk, ma és
a jövőben is az abszolút lojalitás köte-
lező. Még a testvériség emberi érzésétől
vezetve sem feledhetjük el a 200 000 jól

kezelt némettel szemben, hogy másutt
valóban elnyomott németek milliói
élnek, s hogy mindenekelőtt Bajoror-
szág létezése forog kockán. Olaszor-
szágnak nyíltan és őszintén ki kell jelen-
tenünk, hogy számunkra nem létezik a
dél-tiroli kérdés […]  és szükséges Né-
metország világos és meggyőző lemon-
dása a dél-tiroli németekről.”

A német közvélemény azonban ke -
vés megértést mutatott a dél-tiroli kér-
dés ilyen kezelése iránt, főleg amikor
a római kormány 1928 elején kötelező
érvénnyel olasz nyelvű vallásoktatást
vezetett be Dél-Tirol iskoláiban, és saj-
tókampány indult az ottani németek
ellen. Ezért 1928-ban a német belpoli-
tika a dél-tiroli kérdéstől zengett.

Hitler az előszóban kifejtette, hogy
főleg a dél-tiroli kérdés miatt írt újabb
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könyvet: „A hatalmas koalícióval szem-
ben, amely különböző szempontokból
kiindulva megkísérli, hogy a dél-tiroli
kérdést a német külpolitika súlypont-
jává tegye, a nemzetiszocialista külpo-
litika az uralkodó frankofil tendenciák-
kal szemben az Olaszországgal való
szövetségért lép fel. Közben hangsú-
lyozza – s ezzel az egész németországi
közvéleménnyel szemben áll –, hogy
Dél-Tirol nem lehet s nem is szabad,
hogy e politika akadálya legyen.”

A NEMZETISZOCIALISTA
KÜLPOLITIKA ALAPELVEI

Az első fejezetben (Háború és béke az
életért folyó harcban) szociáldarwinis -
ta felfogásához híven részletesebben
kifejtette a Lebenskampf fogalmát,
amelyet állandó küzdelemnek tekint
a mindennapi kenyérért – háborúban
és békében egyaránt –, ezer és ezer el-
lenállással szemben, miként az élet is

örökös harc a halál ellen. Nem jelenthet
alternatívát az erőszakos konfliktusok
mindenáron történő elkerülése: „a cső-
döt mondott békepolitika a nép meg-
semmisüléséhez vezet”, s ugyanolyan
veszé lyes az elhúzódó, örökös háború
politikája is: „a hős meghal, a bűnöző to-
vább él.” A lakosságszám növekedésé-
nek korlátozása szintén nem megoldás:
„A születések számának egyéves korláto-
zása Európában több embert öl meg,
mint amennyi a francia forradalom óta
napjainkig az európai háborúkban el -
esett – beleértve a világháborút is.”

A második fejezetben (A harc s nem
a gazdaság biztosítja az életet) megis-
mételte az első két kötetben kifejtett
felfogását a német politika lehetséges
négy útjáról, amelyek közül a rendelke -
zésre álló föld mennyiségének, azaz az
élettérnek a növelése mellett állt ki. Hi-
szen valamely nép harca az életért
csak arra irányul, hogy a lakosság nö-
vekvő létszámának biztosítsa a szük-
séges földet (Grund und Boden) mint

az általános ellátás feltételét. A népek
életében létezik néhány út a népesség-
szám és a földfelület közötti arányta-
lanság korrigálására. A legtermészete-
sebb időről időre hozzáigazítani a te-
rületet a növekvő népességszámhoz.
Ez harci eltökéltséget igényel. Hitler
precízen összefog   lal ta sajátos politika-
értelmezését is: „A politika valamely
nép harca földi létéért, a külpolitika
pedig az a művészet, amely biztosítja a
szükséges élettér nagyságát és minősé-
gét. A belpolitika az a művészet, amely
valamely népnek az ehhez szükséges ha-
talmát faji értéke és száma arányában
fenntartja.” 

A kézirat harmadik része, kereken
száz oldal, valóban  a szorosabb érte-
lemben vett nemzetiszocialista külpo-
litikáról szól, s a kiindulási helyzet
nyolc jellemzőjének felsorolásával kez-
dődik, egyben rávilágít Hitler straté-
giai gondolkodásának számos elemé -
re. A Népszövetségtől nem várt sokat,
de megállapította, hogy az adott pilla-
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„A világ egyetlen népe sem hozott annyi áldozatot s ontott oly
sok vért létéért, mint a német. […] A hallatlan véráldozat azonban
negatív következményekkel járt, mert nem volt világos kül- és
belpolitikai cél. Még a világháborúba is stabil, világos cél nélkül
mentünk […]

Ma a polgári-marxista politika következtében azon tény elŒtt
állunk, hogy 62 millió embert 460 000 négyzetkilométeren kell
ellátnunk. Ennek eredménye éhezés és nyomor, 16 000 öngyil-
kosság évente, 180 000 kivándorló, 300 000 meg nem született
gyermek, összesen 500 000 fŒs éves emberveszteség. Ha mindez
talán 100 évig így megy tovább, akkor fajilag teljesen elértékte-
lenedünk, degenerálódunk. Azt mondják, hogy fegyvertelenek
vagyunk. Igen, de egy nép ereje nem a fegyverekben, hanem az
akaratban rejlik […] Adjanak a népnek egy másik vezetést, és cso-
dát fognak átélni, mivel a nép még alkalmas a fegyverviselésre.
A mai [vezetés] már nem alkalmas erre […]

Anglia célja minden kontinentális hegemónia felszámolása,
amelyik világhatalmi célokat követ. Célját Németországgal szem-
ben elérte. Helyére gazdasági hatalomként Amerika lépett. Ezzel
a Németország elleni harc értelmetlenné vált. Az új ellenfelet
Amerikának hívják, s a rokonság ebben nem játszik szerepet,
mivel állandó érdekellentétek jelentkeznek.

Franciaország célja 300 éve Németország felbomlasztása. Né-
metország ennek ellenére most megkísérli, hogy Franciaországgal
együtt menjen. Ez tévedés […] Minden megegyezési kísérlet le-
hetetlen lesz, mivel a francia azt mondja: Versailles-ról nincs vita.
Mi azt mondjuk: Versailles-jal pedig nincs gyógyulás.

Oroszországot, amelyet egykor németek alakítottak állammá,
most a nemzetközi zsidóság irányítja. Egy vele kötött szövetség-
nek már csak ezért sem lenne értelme, elŒször az elválasztó Len-
gyelország miatt, másodszor Oroszország katonapolitikai érték-
telensége miatt […]

Az egyetlen lehetséges szövetséges Olaszország. E megfon-
tolás ellentétbe sodor bennünk az egész polgári világgal. De éppen
a szabadkŒmıvesek és a zsidók szembeszegülése bizonyítja fel-
fogásunk helyességét. A Mussolini iránti rajongást vetik a sze-
memre. Nos, a nagy államférfit (Gustav Stresemann-nal ellen-
tétben nagy) még nem ismertem meg, de irigylem Itáliát érte, és
sajnálom, hogy Œ nem a miénk. Olaszország és Németország ér-
dekei nem keresztezik egymást […] 

Közös érdekünk a Franciaország-ellenességben keresendŒ, a
közös ellentétben. Olaszországnak a Földközi-tengeren kell ter-
jeszkednie, s automatikusan összeütközik Franciaországgal. Itá-
liának szüksége van Afrika feltöltésére. S akkor talán Itália impe-
rialista? Igen, hála Istennek, mivel ezzel Franciaország ellenfele.
És biztosan eljön a nap, amikor halálos ellenségként állnak szem-
ben egymással. MindkettŒ fegyverkezik. Egy pisztolygolyó kirob-
banthatja a harcot. Franciaország a mi ellenségünk is. Nekünk meg
kell ragadni minden szövetséges kezét, amelyrŒl tudjuk, hogy
Franciaország ellenfele. A Földközi-tengeri térségben két hatalom
küzd a hegemóniáért. Remélem, hogy Itália gyŒz, és Franciaország
veszít, mivel ha Franciaország gyŒz, azonnal ellenünk fordul, Olasz-
ország ezzel szemben gyarmatosít, és azzal foglalkozik.

A szövetségi gondolat nem szimpátiára épül, hanem célsze-
rıségekre.

Azt mondják, hogy Dél-Tirol ellene szól az Olaszországgal kö-
tendŒ szövetségnek. Nos, Franciaország ellen szól Elzász-Lota-
ringia, a Saar- és a Rajna-vidék, Anglia ellen a gyarmatok, a len-
gyelek ellen Szilézia és Nyugat-Poroszország, Csehszlovákia ellen
Csehország, Jugoszlávia ellen a Bánát, Románia ellen Erdély; kivel
akarnak akkor együtt menni? India vagy FelsŒ-Egyiptom elnyo-
mott népeivel? Felszabadul Dél-Tirol, ha nem megyünk együtt
Olaszországgal? De hát ki árulta el Dél-Tirolt? Azok, akik mindent
elárultak […]

Hitler 1928. július 13-i beszédéből 
Völkischer Beobachter, 1928. július 18.



natban Németország helyzetén egye-
dül katonai eszközökkel nem lehetne
javítani. Szükségesnek tartotta az ad-
digi hintapolitika végleges megváltoz-
tatását és alapvetően egy irány felvál-
lalását, annak valamennyi következ -
ményével együtt. Mivel Franciaország
mindig ellenség marad, a nyugati szom -
széddal való szövetség teljesen kizárt.
E konstelláció következményeként is -
mét megfogalmaz ta a lehetséges célo-
kat: a külkereskedelemre irányuló po-
litika óhatatlanul kon fliktushoz vezet
Nagy-Britanniával, az 1914. évi status
quo helyreállítása haszontalan, az
egyedüli értelmes cél élettér szerzése
keleten.

NÉMETORSZÁG
KATONAPOLITIKAI HELYZETE

A XI. fejezetben (Németország politikai
helyzete – semmiféle szövetség Oroszor-
szággal) előbb Németország általános
katonai helyzetét vizsgálta. Úgy vélte,
az országot három, katonailag fenye-

gető államalakulat veszi kö rül: Anglia,
Oroszország és Franciaország. Német-
ország ezen államok között teljesen nyi-
tott határokkal, bekerítve fekszik. A
fran cia hatalmat erősíti az európai szö-
vetségi rendszer, amely Párizstól Var-
són, Prágán keresztül Belgrádig nyúlik.
A legveszélyesebb, hogy a Harmadik
Birodalom nyugati határa Németor-
szág legnagyobb iparterületét szeli-
ketté, s kevés védekezési lehetőséget
kínál. A Raj na sem jelent hatékony ka-
tonai ellenállási vonalat. 

Német–francia konfliktus esetén
Csehszlovákia is ellenségként lépne fel,
s ezzel a második legjelentősebb né -
met iparterület, Szászország kerülne
veszélybe. A határ itt is természetes
védelem és sikeres ellenállás lehető-
sége nélkül húzódik Bajorországig.
Ha ebben a harcban Lengyelország is
részt venne, akkor az egész keleti ha -
tár – eltekintve néhány elégtelen erő-
dítménytől – szintén védtelenül, nyit -
va állna a támadás előtt. Ráadásul az
Északi-tenger partvidéke kicsi és szűk.
Védelmének tengeri eszközei nevetsé-

gesek és teljesen értéktelenek. A né -
met hadihajók csupán az ellenséges lő-
gyakorlatok céltáblái lehetnek. A Kele -
ti-tengerre engedélyezett flotta is elég-
telen. Bármelyik tengeri hatalommal
kialakuló konfliktus esetén nemcsak a
német tengeri kereskedelem szűnik
meg, hanem megnő a partraszállás ve-
szélye is.

Az egész kedvezőtlen katonai hely-
zetet tovább rontja, hogy Berlin, a bi-
rodalmi főváros 175 km-re fekszik a
lengyel határtól. A cseh határ 190 km
távolságra található Berlintől, vagyis
modern repülőgépekkel kevesebb
mint egy óra alatt elérhető. Ha a Raj-
nától keletre, 60 km-re húzunk egy vo-
nalat, akkor szinte az egész nyugatné-
met iparvidék ebbe az övezetbe esik.
Mindez azt jelenti, hogy Franciaország
repülőgépekkel 30 percen belül a nyu-
gatnémet iparterület szívébe juthat.
Vagyis a fennálló határok mellett az
egész német terület – néhány négyzet-
kilométer kivételével – már az első
órában ellenséges repülőgépek táma-
dásával számolhat. 

RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 79

Hitler fogadja Chamberlaint,
Berchtesgaden, 1938. szeptember 15.

74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™

74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™



FRANCIAORSZÁG
A legveszélyesebb ellenfél persze Fran-
ciaország, mert szövetségeseinek kö-
szönhetően a konfliktus kitörése után
egész Németországot fenyegetheti re-
pülőgépeivel. Franciaország mindig el-
lenségünk lesz – jelentette ki Hitler,
aki úgy vélte, a francia külpolitikának
nem Elzász-Lotaringia megtartása a
célja, hanem a rajnai határ megszer-
zése, s e határ védelmének legjobb le-
hetőségét Németország államokra bon-
tásában látja, amelyek csak laza kap-
csolatban állnak egymással. Franciaor-
szág 300 év alatt, 1870-ig összesen
hu szonkilencszer támadta meg Német-
országot. Bismarck helyesen mér te fel
a francia mentalitást, és semmiféle en-
gedményre nem volt hajlandó. 

OROSZORSZÁG
Oroszországot illetően Hitler kifejtet -
te, hogy ott olyan rendszer uralkodik,
amely a bolsevizmus mérgét Németor-
szágban is el akarja terjeszteni. Ezért
érthető, hogy a kommunisták a né -
met– orosz szövetségért agitálnak. „Ért -
hetetlen azonban, ha nemzeti gondol-
kodású németek hiszik azt, hogy meg-
állapodásra juthatnak olyan állammal,
amelynek célja éppen a nemzeti Német-
ország megsemmisítése. Magától érte-
tődik, hogy ha ilyen szövetség létre-
jönne, az a zsidóság teljes uralmát
eredményezné Németországban ugyan-
úgy, mint Oroszországban.” 

Milyen következményekkel járna a
német–orosz szövetség, ha egy nap ki
kellene állnia a valóság próbáját? Ak -
kor Németország egész Nyugat-Euró -
pa koncentrált támadásának lenne ki-
téve, anélkül hogy komolyabb ellenál-
lást tudna kifejteni. Mi lenne az ér-
telme a német–orosz szövetségnek?
Megvédeni Oroszországot a megsem-
misüléstől, s ehhez Németország hoz-
zon áldozatot? Ráadásul egy ilyen szö-
vetség nem változtatna semmit az
alapvető létkérdésen, a német nép
nyo  mo rú ságos helyzetén. Ellenkező-
leg: Németország ezzel igazából elsza-
kadna egyedül értelmes földpolitikájá-
tól, s jövőjét jelentéktelen határmódo-
sításokkal töltené. Ugyanis a tér kérdé-
sét sem Euró pa nyugati, sem déli
részén nem tudja megoldani.

Oroszország – miként Bismarck fel-
ismerte –, nem tipikus szláv állam.
A szlávságból általában hiányoznak az
államalkotó, szervező erők. Az állami
képződmények Oroszországban min-
dig idegen elemekhez fűződtek. Nagy
Péter óta a balti németek képezték az

orosz állam agyát. Évszázadok alatt né-
metek tömegei russzifikálódtak. Orosz -
ország a német felső rétegnek köszön-
hette államiságának fennállását, vala-
mint kevés meglévő értékét. Valójában
a német felső és értelmiségi réteg nél-
kül nem jött volna létre Nagy-Oroszor-
szág, s nélkülük azt meg sem lehetett
volna tartani. 

Bismarck, „a német államművészet
mestere” utolsó éveiben megkezdő-
dött a germán felső réteg lassú vissza-
szorítása a tiszta orosz polgári réteg
révén, s az orosz állami gondolattal
szemben mindinkább a pánszláv esz -
me kezdett tért hódítani. Ennek szü-
letése első órájától kezdve völkisch-
szláv jellege és németellenes éle volt.

A mai Oroszország, vagy pontosab-
ban az orosz nemzetiségű szlávság
végül megkapta a zsidókat, akik kiiktat-
ták az addigi felső réteget, hogy bebi-
zonyítsák saját államalkotó erejüket.
A gigantikus méretű ország ezzel a sors
változásainak lesz kitéve, s az állami vi-
szonyok stabilizálódása helyett a nyug-
talan változások szakasza kezdődik.
A jövőben Németország és Orosz or -
 szág szövetségének ezért semmi értel -
me. „Ellenkezőleg: a jövőre nézve szeren-
cse, hogy így alakultak az események,
mert ezzel megtört a kényszer, amely
megakadályozna bennünket, hogy a
német külpolitika célját ott keressük,
ahol egyedül lehet: a keleti térségben.”

MIÉRT NEM JELENT MEG?

A kéziratot az elolvasása után félretet-
ték, sem azonnal, sem később nem ké-
szítették elő nyomtatásra. Nincs sem-
miféle bizonyosság arra, hogy miért
nem jelent meg a könyv, néhány szem-
pont azonban lehetséges magyarázat-
tul szolgálhat.

Lehetséges, hogy a náci párt tulaj-
donában lévő Eher Kiadó igazgatója,
Max Amann, Hitler háborús bajtársa
1928 nyarán olyan helyzetbe került,
hogy legalábbis ideiglenesen kénytelen
volt eltekinteni a kötet megjelenteté -
sétől. Az 1928-as év volt ugyanis a leg-
rosszabb a korábbi kötetek értékesíté-
sét illetően: mindössze 3015 darabot
adtak el. Hitler új könyve azonnal kon-
kurenciát jelentett volna a Mein Kampf-
nak. Elképzelhető az is, hogy Amann –
a régi és az új könyv tartalmának isme-
retében – beszélte le Hitlert ideiglene-
sen a könyv megjelentetéséről.

A kézirat fiókban maradását ered-
ményezhette az is, hogy már röviddel
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A jövŒ német külpolitikájának alakításá-
nál Németország kilátástalan katonai
helyzete miatt az alábbiakat kell meg-
fontolni: 
1 Németország mai helyzetében nem
tud fordulatot elérni, ha ennek katonai
eszközökkel kellene bekövetkeznie.
2 Németország nem remélheti, hogy a
Népszövetség intézkedései változást
hoznak helyzetében, amíg ezen intéz-
mény meghatározó képviselŒi egyidejı-
leg Németország megsemmisítésében
érdekeltek.
3 Németország nem remélheti, hogy
egy hatalmi kombinációval változtathat
jelenlegi helyzetén, mert az konfliktusba
sodorja a Németországot körülvevŒ fran-
cia szövetségi rendszerrel anélkül, hogy
Németországnak elŒtte lehetŒsége
lenne katonai védtelensége megszünte-
tésére, illetve szövetségesi kötelezett-
sége esetén azonnal a siker reményében
léphetne fel katonailag.
4 Németország nem remélheti, hogy
ilyen hatalmi kombinációt talál, amíg tel-
jes nyíltsággal nem rögzíti utolsó külpo-
litikai célját s ezzel nem kerül szembe
mindazon országok érdekeivel, amelyek
alkalmasnak tınnek a Németországgal
való szövetségre.
5 Németország nem remélheti, hogy
ezek olyan államok lehetnek, amelyek a
Népszövetségen kívül találhatók, hanem
éppen ellenkezŒleg, egyedüli reménye
éppen abban rejlik, hogy a gyŒztes álla-
mok eddigi koalíciójából egyeseket ki -
emelve új érdekcsoportot alkot új célok-
kal, amelyek megvalósítása a Népszö-
vetség révén annak egész jellege miatt
nem történhet meg.
6 Németország csak azt remélheti,
hogy ily módon akkor lesz sikeres, ha fel-
hagy eddigi hintapolitikájával, egy irány
mellett dönt, s annak minden következ-
ményét magára vállalja és viseli.
7 Németország sohasem remélheti,
hogy világpolitikát csinálhat alacsonyabb
rendı népekkel kötött szövetségek
révén. A német szabadság kivívásáért
folyó harc a német történelmet ismét vi-
lágtörténelemmé emeli.
8 Németország egy pillanatig sem fe-
ledheti el, hogy, teljesen mindegy, hogyan
és milyen úton igyekszik megváltoztatni
sorsát, Franciaország mindig ellenfele
lesz, s Franciaország a maga javára hasz-
nálhat fel bármilyen, Németország ellen
forduló hatalmi egyesülést.

Adolf Hitler: A német 
külpolitika alapjai 

Zweites Buch, XII. fejezet



elkészülte után átdolgozásra szorult.
1929 nyarától az NSDAP harcolt a (a
kéziratban természetesen nem emlí-
tett) Young-terv ellen. 1929 októberé-
ben meghalt Stresemann, aki a kézirat-
ban a fő ellenségként jelent meg. Ez-
után szédítő gyorsasággal követték
egymást a weimari köztársaság politi-
kai és gazdasági válságát tükröző ese-
mények. Ilyen körülmények között
Hitler nehezen talált volna időt a kéz-
irat szükségessé vált átdolgozására. 

A megjelentetés elnapolásához hoz-
zájárulhatott az is, hogy 1928-ban Alf-
red Hugenberg, a köztársaság ellensége
lett a Német Nemzeti Néppárt (DNVP)
vezetője, aki a következő év ben szövet-
séget kötött Hitlerrel, és finanszírozta
az NSDAP felemelkedését a Young-terv
elleni referendum sikerre vitele érdeké-
ben. Ebben a helyzetben a polgári pár-
tok elleni kirohanásoknak nehezen lett
volna helyük a kéziratban. A korábbi kö-
tetekben – feltehető en nem véletlenül
– egyébként éppen ekkor hajtották
végre a kevés változtatások egyikét: tö-
rölték a német nyárspolgárok elleni ki-
jelentéseket. Így nyitva marad a kérdés,
miért nem jelent meg a könyv: nem
akarták vele veszélyeztetni a Mein
Kampf értékesítését, vagy tartalmilag
hamar meghaladottá vált.

Hitler 1928. június–július után nyil-
vánvalóan nem vette kézbe a 324 olda-
las kéziratot, s a befejezetlen szöveg
változatlan maradt. A kézirat Eher Ki-
adóhoz került példányát szigorúan ti-
tokban tartották és trezorban őrizték.
A másolatot állítólag Hitler tartotta
magánál; ez legkésőbb 1945. április 22-

én semmisülhetett meg, amikor adju-
tánsa, Julius Schaub Münchenben és
Obersalzbergen elégette a diktátor sze-
mélyes iratait. A kiadói példány azon-
ban fennmaradt; a kéziratot a mün-
cheni Josef Berg, a kiadó korábbi mű-
szaki vezetője 1945 májusában átadta
az amerikaiaknak. Más lefoglalt iratok-
kal együtt az Egyesült Államokba szál-
lították, s a Mein Kampf tervezeteként
vették – tévesen – leltárba.

Az iratcsomót csak 1958-ban sike-
rült a német származású Grahard L.
Weinberg történésznek pontosan azo-
nosítania. Felismerte a publikálatlan
dokumentum jelentőségét, és meg-
kezdte a kritikai kiadás munkálatait.
Két évvel később az információ elju-
tott az NSZK-ba s a nürnbergi háborús
bűnösök börtönébe is. A büntetésüket
töltő náci háborús bűnösök közül csak
Albert Speer emlékezett helyesen,
hogy már a Berghof átépítésénél szó -
ba került egy kézirat, amelyet Hitler
külpolitikai okokból még nem akart
megjelentetni, de néhány százezer
márka előleget már kapott rá. 

Adolf Hitler Zweites Buch. Ein Doku -
ment aus dem Jahr 1928 című kötete
végül Grahard L. Weinberg történész
gondozásában 1961-ben jelent meg a
Kindle Edition kiadásában.
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Alfred Hugenberg, aki
finanszírozta az NSDAP
felemelkedését, 1933
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2008/6 Ókori olimpiák + Katyn 595 Ft
2008/7–8 Fekete krónika 895 Ft
2008/9 Fekete-fehér Amerika 595 Ft
2008/10 A doni kálvária + ‘68 világa 595 Ft
2008/1 különszám  Titokzatos ókor 595 Ft
2009/1–2 Magyar jobboldali hagyomány 895 Ft
2009/3 A királysíroktól a 301-es parcelláig 595 Ft
2009/4 AmirŒl a címerek mesélnek 595 Ft
2009/5 Délvidéki tragédia 595 Ft
2009/6 Út a háborúhoz 595 Ft
2009/7–8 Vadászat Magyarországon 895 Ft
2009/9 A téli háború 595 Ft
2009/10 Egyenruha-történet – Középkori magyar királynék 595 Ft
2009/11 Középkor 595 Ft
2010/1 A csendŒrség története 1881–1945 645 Ft
2010/2 SzabadkŒmıvesek 645 Ft
2010/3 SzélsŒjobboldali radikalizmusok 645 Ft
2010/4–5 Trianon és 20-as évek Magyarországa 995 Ft
2010/6 Kitelepítések – Ki volt Biszku Béla? 645 Ft
2010/7 A szex és erotika kultúrtörténete 645 Ft
2010/8 Sikertörténetek a 19. században 645 Ft
2010/9 1956-os sortüzek – Kulákok 645 Ft
2010/10 Hitler és Sztálin tábornokai – Károlyi Mihály 645 Ft
2010/1 különszám  Trianon és a revízió 645 Ft
2010/2 különszám  Ormos 80 595 Ft
2011/1 A Szent Korona viszontagságai 645 Ft
2011/2 Vörös terror, fehér terror 645 Ft
2011/3–4 A 19. század – Bethlenek 995 Ft
2011/5 Weimar arcai – Megszállások 645 Ft
2011/6 A Hitler–Sztálin paktum 645 Ft
2011/7 Háborús bınösök 645 Ft

2011/8 Királykérdés Magyarországon 645 Ft
2011/9–10 Bethlen István 995 Ft
2011/11 Az avarok 645 Ft
2011/12 Gulag 645 Ft
2011/1 különszám  DicsŒséges dinasztia: Árpád-ház 645 Ft
2011/2 különszám  Náci örökség 645 Ft
2011/3 különszám  Magyar középkor 645 Ft
2012/1–2 Magyarország a mérlegen 995 Ft
2012/3 Kitörés 645 Ft
2012/4–5 Történelmi tévhitek – Krasznahorka büszke vára 995 Ft
2012/6 Adók és adófizetŒk – Hitler stílusa 645 Ft
2012/7 Újkori olimpiák – Lovagok világa 645 Ft
2012/8 Horthy István halála – Kádár arcai 645 Ft
2012/9–10 Klebelsberg – Aktuális Horthy kép 995 Ft
2012/11 Volksbund kontra Hıségmozgalom 645 Ft
2012/12 Sztálin – Nagy perek – A „Kossuth címer” 645 Ft
2012/1 különszám  Boszorkányság 645 Ft
2012/2 különszám  A Magyar nemesség 645 Ft
2013/1 Híres merényletek – Gestapo 695 Ft
2013/2–3 Nagy Szulejmán – Pápák és a Pápaválasztás 995 Ft
2013/4 Mozaikok az európai zsidóság történetébŒl 695 Ft
2013/5 Horthy Istvánné – Grófok, hercegek, bárók 695 Ft
2013/6 Szent István nyomában – Fehérvár 695 Ft
2013/7 Bethlen Gábor – Kis magyar lótörténelem 695 Ft
2013/8 A mohácsi csata – II. Lajos kontra Szulejmán 695 Ft
2013/9–10 Napoleon – A hatalom és a szélsŒjobb a Horthy-korban 995 Ft
2013/11 HŒsök tere – Nemzet és emlékezet 695 Ft
2013/12 A Bethlen-korszak 695 Ft
2013/1 különszám  A borgiák – Firenze és a Mediciek 695 Ft
2013/2 különszám  Mi történt Mohács után? 695 Ft
2014/1 A székelység története 695 Ft
2014/2 Zrínyiek 695 Ft
2014/3 Dózsa György, 1514 – Megszállás, 1944 695 Ft
2014/4–5 Seuzo-kincs – Az I. világháború 995 Ft
2014/6 A béke kálváriútján – Apponyi Albert gróf 695 Ft
2014/7 Egy magyar mítosz – Az aranycsapat 695 Ft
2014/8 Sopron – A hıség városa 695 Ft
2014/9 Isonzó – Doberdó – Caporetto 695 Ft
2014/10 Az Oszmán Birodalom 695 Ft
2014/11 A kiugrási kisérlet 695 Ft
2014/12 Magyar béketörekvések – Szent-Györgyi Albert 695 Ft
2014/1 különszám  Európa 695 Ft
2015/1 A nagy háború, 1914–1918 695 Ft
2015/2 Iszlám radikalizmus – Vitriolos karikatúrák 695 Ft
2015/3 Haditengerészet 695 Ft
2015/4 1945, egy végzetes év – Hóman Bálint 695 Ft
2015/5–6 Örmény genocídium 1915 – Német kapituláció 1945 995 Ft
2015/7 PetŒfi élete és halála 695 Ft
2015/8 NŒi szerepek a történelemben 695 Ft
2015/9 A Nádasdyak – Málenkij Robot 695 Ft
2015/10 Koncepciós perek 695 Ft
2015/11 Gróf Tisza István 695 Ft
2015/12 Koronás fŒk 695 Ft
2016/1 Migráció 695 Ft
2016/2 Széll Kálmán 695 Ft
2016/3 A Mein Kapf és a Hitler mítosz 695 Ft

Tudjon meg még többet a történelemrôl!

Elôfizetôinknek 2 szám ajándék: 10-et fizet, 12-t kap!

Olvassa 
a Rubicont 

minden 
hónapban!

EGYÉVES ELŐFIZETÉS DÍJ | 2016/5-től 1 év (12 szám) 6950 Ft





E számunk a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával készült.EMMI

9 770865 634092

0

Rendelje meg honlapunkon! www.rubicon.hu

A szerző a második világháborút állította vizsgálódásai
középpontjába, de hosszú távú folyamatokban gondol-
kodik, s gondolatmenetét az első világháború végétől
in  dít ja és az újabb világégés következményeivel, a kom -
 mu   nista fordulathoz vezető út felvázolásával zárja. 

Deborah S. Cornelius rendkívül olvasmányos stílus-
ban, a szélesebb publikum számára is érthető formában
mutatja be azt a csapdahelyzetet, amelyben a trianoni
Magyar ország folytatta kiútkeresését. A világháború alatt
pedig a harapófogóba szorult ország már csak a rossz
vagy még rosszabb közül választhatott.

Rákosi Mátyás a sztálinizmus első számú építőmestere
volt a  szovjet protektorátussá vált Magyarországon.
Noha regnálása harmadannyi ideig sem tartott, mint
Sztáliné, terror uralma modernkori tatárjárást jelentett
a korabeli magyar társadalom számára. A szerző sorra
veszi a diktatúra évtize dében elszenvedett gazdasági és
társadalmi veszteségeket, amelyek „harmadik Trianon-
ként” nehezedtek az országra. 

A kötet lapjain megelevenedik az egymásra torlódott
fordulatok időszaka, a kommunista pártegyeduralom ki-
építése, a hidegháborús hisztéria, a ter rorgépezet műkö-
dése, a me ző gaz daság kollektivizálása s a társadalmat
ért számtalan trauma mellett az ország irányí tását jel-
lemző káosz. S végül elérkezünk 1956-hoz, amikorra
már nem csupán a tár sadalom szembenállása vált nyil-
vánvalóvá a rendszerrel, de még legközvetlenebb elvtár-
sai is szembefordultak Rákosival és az általa megszemé-
lyesített uralommal. 
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