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A marxista történettudomány napjainkban is fennálló egyik legfon
tosabb feladata a hitleri fasizmus történetének beható vizsgálata. 
E vizsgálat az elmúlt évtizedek szorgos kutatómunkája nyomán igen 
sok eredménnyel járt, s a fasizmus történetére vonatkozó hatalmas 
anyag feltárásához vezetett. 

A kutatómunka természetéből következőleg azonban mindenkor szá
mítani lőhet olyan ismeretlen anyagok, főleg levéltári dokumentumok 
felbukkanására, melyek a már eddig kialakult képet nemcsak gazdagít
ják, hanem bizonyos mértékig meg is változtathatják. Az alább közzé
tett és a nyugat-berlini Geheimes Staatsarchivban őrzött dokumentu
mok, amelyek eddig hazánkban ismeretlenek voltak, kiválóan alkal
masak arra, hogy a német fasizmusról alkotott képünket árnyaltabbá, 
gazdagabbá tegyék. 

A Nyugat-Berlinben levő Geheimes Staatsarchiv anyaga a magyar 
történészek szempontjából igen figyelemreméltó. Azon túlmenőleg, 
hogy a délkelet-európai, így a magyar történeti fejlődéssel kapcsolatos 
iratok nagy számban találhatók — elsősorban a XIX. század második 
felére és a XX. század elejére vonatkozólag —, a levéltárban elhelye
zett Brandenburgisch-preussisches Hausarchiv, vagyis az egykori Ho-
henzollern uralkodóház levéltára a német és egyetemes történet sok 
esetben nem ismert levéltári anyagait tartalmazza. Ez utóbbiak közül 
kiemelkedik a Rep. 53/a/Nr. 35. jelzetű csomag. Ebben az 1918-as no
vemberi forradalom győzelme után elmenekült, majd a császári trónról 
lemondott II. Vilmos német császár és fia, Vilmos trónörökös Hitler 
Adolffal, a náci párt vezetőjével folytatott levelezésének fellelhető pél
dányait gyűjtötték össze több, a császári háznak a weimari köztársaság 
idején és a fasizmus hatalomra jutása időszakában kifejtett politikai 
tevékenységét regisztráló s egyéb, a családi ház életére vonatkozó 
kevésbé fontos, illetve jelentős dokumentumával együtt. 
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Az említett aktacsomagban levő anyag a Hohenzollern4iáz ügyeit 
intéző és Nyugat-Berlinben székelő ún. főhivatal engedélyével kutat
ható azzal a megszorítással, hogy róla fényképfelvételek nem készít
hetők, így a kutató a dokumentumok szorgalmas lemásolására kénysze
rül, de vigasztalja az a tudat, hogy a levelöknek fordításban való köz
zététele ellen az említett főhivatal észrevételt nem emel. 

Az alábbiakban publikált levelezés, továbbá jegyzőkönyvek, feljegy
zések és memorandumok, összesen 11 db irat, 1932. szeptember 25— 
1934. április 27-e közti időben keletkeztek. Szükségesnek látszik, 
hogy az iratok születésének előzményeit és körülményeit, ha nagyon 
vázlatosan is, de áttekintsük. 

Mint arról már említés történt, 1918. november 10-én, a német pol
gári demokratikus forradalom másnapján II. Vilmos császár udvartar
tásával együtt elmenekült Németországiból és a holland kormánytól 
kapott menedéket. Fia, Vilmos trónörökös ugyancsak hollandiai szám
űzetésre kényszerült. A forradalom egyik legjelentősebb alkotmányjogi 
győzelme november 26-án következett be a császár és a trónörökös hi
vatalos lemondásával. Az ellenforadalom felülkerekedése, majd stabi
lizációja után a weimari köztársaság oly értelemben rendezte a lemon
dott Hohenzollern-ház státusát, hogy annak Németországban lévő tulaj
donát meghagyta, sőt lehetővé tette a trónörökös 1923-ban bekövetke
zett hazatérését is. II. Vilmos haza jövetelétől azonban az antanthatal
mak tiltakozása és a versaillesi békeszerződés vonatkozó paragrafusai 
alapján elzárkózott. II. Vilmos így Hollandiából kísérte „forró szívvel" 
a „hazában folyó eseményeket" és élvezte a németországi birtokai
ból, vállalataiból befolyó tekintélyes jövedelmet, amit a kormány be
leegyezésével a császári ház ügyeit intéző főhivatal rendszeresen át
utalt számára. Maga a trónörökös az államtól visszakapott postdami 
kastélyában lakott (Cecilienhof) és csakhamar bekapcsolódott — apja 
beleegyezésével és anyagi támogatásával — a weimari köztársaság 
megdöntéséért és a Hohenzollern-császárság restaurációjáért folytatott 
harciba. 

Vilmos trónörökös — apjától kapott utasításoknak megfelelően — 
csakhamar beléptette az ugyancsak visszatért Hohenzollern-hercegek 
egy részét a szélsőségesen reakciós, revansista katonatisztek ellenforra
dalmi fegyveres szervezetébe, az 1918. november 13-án Magdeburgban 
alakult Stahlhelm szövetségbe és szoros kapcsolatokat épített ki a Né
met Nemzeti Néppárttal, a porosz nagybirtokosok és ultra konzervatív 
nagytőke politikai szervezetével. A trónörökös által rendezett sorozatos 
vadászatok s egyéb alkalmak kiválóan alkalmasak voltak a „vörös gyil
kosok" kezébe került „weimari demokrácia" elleni politikai cselszövé
sekre. Ezek egyik eredménye volt — kis túlzással — von Hindenburg 
tábornagynak, a szélsőséges konzervatív reakció emberének bejuttatása 
a birodalmi elnöki székbe 1925-ben. A császári reakció ez idő tájt azon
ban mind nagyobb figyelmet fordított arrra a „csodálatos mozgalomra", 
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melyet az 1923 novemberében szétvert, de 1925-ben a nagytőke támo
gatásával újjászervezett „Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt", 
Hitler Adolf pártja testesített meg. A kispolgári és lumpen elemek tö
meges beáramlása a náci pártba, továbbá Hitler szélsőségesen reakciós, 
nagyhatalmi és kommunistaellenes demagógiája pedig egyenesen az ér
deklődés középpontjába került a császári háznál. 1927—28-ban elsősor
ban a trónörökös nyomására — aki a náci párt sikereinek lenyűgöző 
hatása alatt állt s Hitlert a jövő emberének látta — és II. Vilmos Hol
landiából adott utasítására a királyi hercegek ifjabb nemzedéke, élén 
Eitel Friedrichhel, nemcsak a náci pártba lépett be, hanem az SA-nak, 
illetve az SS-nek is tevékeny harcosává vált. Ezt követte a császár 
közvetlen környezetében élő, számos monardhista érzelmű személy 
szolgálatának felajánlása Hitler számára (v. Levetzow admirális, 
v. Kleist háziminiszter stb.). A császári ház ítéletét Hitlert illetően ta
lán annak a levélnek részlete tükrözi legjobban, amit v. Levetzow ad
mirális intézett Hitlerhez 1928 tavaszán:* 

,,S ehhez (azaz Hitler szolgálatához) lángoló gyűlöletemből merítem 
az erőt és nem engedem, hogy a gyűlöletben bárki is felülmúljon Né
metországban; merí tem abból a szent gyűlöletből, amelyet a mocsok
ban és szégyenben termett , hitszegéssel és árulással becstelenül létre
jött novemberi köztársasággal szemben érzek. 

Merítem az erőt továbbá az Ön soraiban való harchoz nagy egyéni
ségével szembeni rendíthetetlen bizalomból, államférfiúi kötelességéből 
és az Ön által — Hitler Űr! — életre keltett német szabadságmozgalom
ból — hitemre —, egyedül az lesz képes arra, hogy a szemmel látha
tóan Isten átkával sújtotta rendszert, a mából kitörölje és szégyenle
tes bilincseitől szenvedő, forrón szeretett hazánkat megszabadítsa. 

Császári uram és az ősi uralkodóház iránt utolsó leheletemig tanú
sítom változatlan hűségemet az egész világ előtt. Egy volt császári tiszt, 
aki másként gondolkodik, gyáva, elvtelen és jellemtelen gazember 
lenne a szememben. 

De eltekintve e becsületbeli kötelezettségtől, kiérlelt történelmi isme
retek birtokában, továbbá az utóbbi 13 év eseményei következtében, 
tehát értelemszerűen is, mélyebben, mint valaha, arra a meggyőződésre 
jutottam, hogy népünk számára tartósan csupán a legitim-monarchista 
államforma a német sajátosságoknak a leginkább megfelelő s ezért a 
jövő szempontjából is egyetlen államformaként jöhet szóba. És a fel
ismerésből is merítek erőt, hogy magamat éppen az ö n rendelkezésére 
bocsássam. 

Mert az Ön mozgalmának mély népiségében kell gyökereznie a ko
ronának és jogarnak, hogy gyökereik a német talajban örökre megma
radjanak. 

Szívem szerinti vágyam volt, hogy a jövőbeni hitemet Ön előtt, mint 
férfi a férfi előtt legalább e néhány alapvető kérdésben kifejezésre 
juttassam." 

* Lásd a Rep. B/a/Nr. 35. jelzésű csomagot. 

9* — 131 — 



Hitler a kapott felajánlkozást készséggel elfogadta és Levetzow ad
mirális — más császári tiszttel együtt — mint náci képviselő vonult be 
a Reichstag épületébe. 

A levélrészletből is láthatóan, a legitim-monarchista törekvés a 
császári háznak Hitlerrel való kapcsolatában igen erős hangsúlyt kapott. 
Hitlernek ez ellen kifogása nem volt, sőt ő maga nem egy ízben úgy 
nyilatkozott, hogy „műve" koronájának a monarchia visszaállítását és 
a Hohenzollern-ház visszahozását tekinti. Hitler eme politikai taktikája 
Németország legitimista-konzervatív köreinek a náci párt mögé való 
felsorakoztatását célozta. (A későbbi események igazolták, hogy ez a 
taktika túlnyomó részt bevált.) 

Helytelen volna azonban azt hinni, hogy a császári háznak Német
országba való visszatérését egyedül a náci párt hatalomraj utasától 
várta. II. Vilmos kezdettől fogva averzióval viseltetett Hitler és „de
magóg barátaival" szemben. Az 1929-es év azonban meggyőzte arról, 
hogy Hitler nélkül a császári ház által annyira favorizált Német Nem
zeti Néppárt és a Stahlhelm Szövetség egyedül képtelen a hatalom 
megragadására, különösen egy olyan időszakban, amikor a világgazda
sági válság a külföldi kölcsönöktől és jóvátételtől terhelt Németorszá
got elérte s ahol a kommunista párt akcióegységért folytatott harca a 
szociáldemokrata pártot is a szervezkedő jobboldal elleni szövetségbe 
sodorhatta. II. Vilmos véleménye teljesen megegyezett A. Hugenberg 
nagyiparos, a Néppárt elnökének nézeteivel és szívós munkával lét
rehozták a Néppárt, a Stahlhelm és a hitleri náci párt akcióegységét 
Németország haladó, demokratikus erői ellen. A gazdasági válság sú
lyos évében, 1931-ben az akcióegység az ún. „Harzburgi Frontban" 
csúcsosodott ki, mely a jobboldali hatalomátvételre, tehát a „kommu
nista, szociáldemokrata, centrum szövetség" mielőbbi megsemmisítésére 
irányult. A valóságban ilyen szövetség nem volt, csupán arról volt szó, 
hogy a hatalmon levő Brünig centrista kormány ahhoz a szociálde
mokrata párthoz közeledett, amely a kommunista párt akcióegységre 
szóló felhívását s ezzel a német munkásosztály megteremtésének egy
ségét elvetette, és a fasizmus későbbi győzelmének egyengette útját. 

A szembenálló erők összecsapása az 1932 tavaszi birodalmi el
nöki választásokon következett be. S ez összecsapás alkalmából a csá
szári ház végzetes hibát követett el: a birodalmi elnöki jelöltek kö
zül nem Hitlert, hanem bizalmasát, Hindenburg tábornagyot támo
gatta a Néppárton és a Stahlhelmen keresztül. E taktikai hiba oka egy
szerű volt: a császári ház „nemzeti egység" mozgalmának koncepció
jában a Néppárt és a Stahlhelm játszotta a vezető szerepet, amelyben 
Hitler és pártja csak szövetséges volt. E koncepció feltételezte, hogy 
a náci párt „nemzeti" elemeit a Hindenburg elnöksége alatti „nem
zeti" kormány megszabadítja a demagóg vezetők „terrorjától" és a 
kormány mellett a monarchista restauráció feltételei is létrejönnek. 
De a koncepció nem számolt azzal, hogy a nagytőke már jórészt Hit
ler mögé állt így, bár a választásokon Hindenburg győzött és május
ban a „szocikra és kommunistákra kacsingató" Brünig-kormány meg-
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bukott, Hitler azonnal kiásta a csatabárdot a Néppárt és a Stahlhelm 
ellen. 

A júliusban hatalomra lépő „pártonkívüli" Papen-kormány időszaka 
az osztályellentétek rendkívüli kiéleződését hozta és a forradalmi töme
gek elszánt harcát a fenyegető fasizmus ellen. Az uralkodó osztályok 
számára válságos helyzet tükröződött azon a megbeszélésen, amelyet a 
császári ház tudtával és beleegyezésével Hindenburg folytatott Hitler
rel augusztus 13-án, s amelyben Hitlernek felajánlotta az alkancellári 
tisztséget és a porosz miniszterelnökséget. Hitler, aki maga mögött 
tudta a nagytőke, a kispolgárság és a lumpen elemek támogatását, 
mindkettőt visszautasította. Ezzel a császári ház dédelgette egységfront 
kettészakadt s napirendre került a forradalmi tömegek felülkerekedésé-
nek veszélye. Ezek az aggodalmak motiválták Vilmos trónörökös két
ségbeesett, szeptember 25-én Hitlerhez írt levelét (2. sz. irat) és II. 
Vilmos október 27-i megsemmisítő bírálatát (3. sz. irat) Hindenburg 
„baklövéséről", továbbá Hitler politikai talentumáról. Hitler a t rón
örökösnek már szeptember 28-án válaszolt (4. sz. irat). Levele rend
kívül tanulságos: a császári ház iránti szolgai alázat mondatai mellett 
sorakoznak az ismeretlenségből és szegénységből keserves harccal fel
törő néptribunt, népvezért festő szavak a dicsőség piedesztál] ára emelt 
Hindenburg politikai denunciálásával és a magabiztos Hitler demagóg 
politikai célkitűzéseivel s céltudatosságával együtt. De a kiskapu is 
nyitva maradt a sorok között a császári ház felé, amely a trónörökös
ben a remény sugarát csillanthatta fel: a nagy mű terve, a restauráció 
nem tekinthető elveszettnek. 

A trónörököst azonban láthatólag nem nyugtat ták meg teljesen Hit
ler szavai, annál is inkább, mert a császári emigrációban augusztus 
13-a után kitört „palotaforradalom" eseményei a náci vezetők „való
ságos emberi értékeire" irányították a figyelmet. 

A nácik harca a Papen-kormány s vele a Néppárt és Stahlhelm 
ellen súlyos belső válságot idézett elő a hollandiai emigrációban, 
amelynek kapcsán a császár konzervatív hívei követelték a nácibarát 
elemek eltávolítását a császár környezetéből. Ez utóbbiak vezetője 
v. Kleist háziminiszter volt, akiről kiderült, hogy annak a Göringnek 
művészet iránti érdeklődését, aki a császár és a trónörökös közé éket 
akart verni, a császár tulajdonában lévő műtárgyak, festmények stb. 
ajándékozásával igyekezett kielégíteni II. Vilmosnál tett többszöri láto
gatása alkalmából, sőt elfogadta Göring meghívását az Odera menti 
Schwedtben tartandó nagy vadászatra is. V. Kleist és társai ellen szi
gorú vizsgálat indult, amely nevezett „legkegyelmesebb felmentésével" 
végződött tisztsége alól. V. Kleist eltávolítása csakhamar a Németor
szágban működő és a nácik 230 reichstagi képviselője között helyet fog
laló monarchista tisztek fülébe jutott, akik nevében Levetzow admirá
lis felháborodva tiltakozott (december 12-én). Levetzow levelében el
mondta, hogy számára érthetetlen a nácikkal szimpatizáló igaz hazafiak 
„üldözése" a császári emigráció részéről, annál is inkább, mivel július 
21—26-i doorni, szeptember 27—30-i zandoorti, továbbá október 8— 
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12-i doorni tartózkodása alkalmával őfelsége nemcsak helyeselte náci 
képviselői tevékenységét, hanem egyenesen kérte őt a náci vezetőkkel 
való „őszinte és baráti kapcsolatok kiépítésére". Ö nemcsak a császári 
instrukciók, de egyéni meggyőződése alapján is arra törekedett, hogy 
„Hitlert és munkatársait hűséggel kövesse, akik éppen olyan jó ha
zafiak, mint Őfelsége". (II. Vilmos széljegyzete: Göbbels??) Kéri őfel 
ségét, vegye figyelembe, hogy „nem lehet az áradat partján állni és 
ellengátakat építeni, különösen akkor, ha az áradat vezetői a legjobb 
német férfiak, akik a legitim-monarchista restaurációt elősegíthetik". 
(II. Vilmos széljegyzete: sajnos, nem igaz . . . Hitler? Göring?) Azt pe
dig egyenesen nem tudja mire vélni, hogy Őfelsége egy tollvonással 
megszüntette a császári bevételekből eddig rendszeresen élvezett havi 
járadékát. (Lásd: Rep. 53/a/Nr. 35. v. Levetzow levelét II. Vilmoshoz 
1932. december 12-én.) 

Maga a trónörökös az emigrációs belháborúra mérséklőleg igyekezett 
hatni. Apjához írt november 13-i levelében ugyan maga követelte a 
korrupt v. Kleist eltávolítását, de kérte őt, vegye figyelembe, hogy a 
legközelebbi hónapok, talán évek „hazánk és házunk jövője szempont
jából abban az értelemben lesznek döntőek, hogy a monarchia vissza
térésének kérdése a politikai érdeklődés és szükségesség előterében 
marad". (Lásd uo. Kronprinz Wilhelm II. Vilmoshoz küldött levelét.) 

Alig telt el 2 hónap, Hindenburg birodalmi elnök 1933. január 30-án 
Hitlert kinevezte birodalmi kancellárnak. A kinevezésben a Hohenzol
lernek közreműködésének közvetlen szerepe nem volt, Hitler a forra
dalomtól rettegő nagytőke segítségével, a Hohenzollernek effektív tá
mogatása nélkül hatalomra jutott. A kinevezés ténye mellett meglepe
tésként hatott, hogy a Néppárt vezetője, A. Hugenberg és a Stahlhelm 
vezére, v. Seldte a Hitler-kormány tagja lett — a Hohenzollernek elő
zetes beleegyezése nélkül. (Előbbi a gazdasági, utóbbi a munkaügyi 
tárcát kapta.) Az más kérdés, hogy ezzel a lépéssel — talán tudatosan 
is — aláírták a Néppárt és Stahlhelm halálos ítéletét. (Előbbit felosz
latták, utóbbit beolvasztották az SA-ba, majd 1935-ben végleg meg
szüntették.) 

Hitler hatalomra jutása a császári ház szempontjából új helyzetet te 
remtett, ami semmiesetre sem volt irigylésre méltó. Habár a császári 
ház különleges státusához a hitleri kormány egyelőre nem nyúlt, csak
hamar vészjelek sejtették, hogy nemcsak a politikai szerep felszámolá
sa, hanem a gazdasági létalap kihúzása is napirendre kerül a fasizmus 
részéről. 

A vészjelekre a császári ház sajátos módon reagált: a fasiszta szerve
zetekben tevékenykedő hercegek eddig nem tapasztalt politikai aktivi
tása következett be a fasizmus stabilizációja érdekében (amelynek kap
csán pl. Eitel Friedrich herceg Göbbels propagandakörútjának proto
kollfőnöke lett). Majd erős propagandakampánnyal bizonygatták azt 
az „elévülhetetlen érdemet", amit a császári ház a német fasizmus ha
talomra jutásáért folyó harcban szerzett. 
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1933 szeptemberéig azonban a nácik által elkövetett sérelmek annyi
ra felszaporodtak, hogy v. Dommes tábornok, a császári ház ügyeit 
intéző főhivatal vezetője, kihallgatást kér t dr. Lammers államtitkártól, 
a birodalmi kancellária vezetőjétől (lásd 5. sz. irat). A kihallgatás szep
tember 26-án történt meg, amelyen v. Dommes memorandumot nyú j 
tott át (lásd 6. sz. irat), felsorolván benne mindazokat a sérelmeket, 
amelyek a császári házat az utóbbi időben érték, követelvén egyben 
azt is, hogy a ház helyzetét véglegesen tisztázzák az „új államban". A 
memorandumban a beszélgetés folyamán v. Dommes is Hitler mo-
narchista érzelmeire appellált, kifejezésre jut tatván azt, hogy Hitler 
nemegyszer hangsúlyozta: műve koronájának tekinti a monarchia visz-
szaállítását és a Hohenzollernek visszahozását. V. Dommes nem re j 
tette véka alá csalódottságát a kormány kisajátítási akciója láttán, 
amely ,,a telepítés" jelszavával a császári házat egymás után fosztja 
meg birtokaitól. V. Dommes feljegyzéséből világosan látható, hogy 
Lammers vele a hatalomra jutott rezsim pozíciójából beszélt, kifeje
zetten éreztetve a császári ház kiszolgáltatottságát. V. Dommes viszont 
eredményként könyvelte el egy esetleges Hitler-kihallgatás lehetősé
gét. Mielőtt erre sor került volna, Hindenburg közvetítésével v. Berg 
tájékozódott Hitlernél: van-e remény a monarchia restaurálására? A 

• megbeszélésről Blomberg hadügyminiszter tájékoztatta v. Dommest, 
aki arról feljegyzést küldött II. Vilmosnak (lásd 7. sz. irat). 

A feljegyzés szerint Hitler a császári házat bizonytalanságban hagy
ta : ha szavakban továbbra is a restauráció mellett foglalt állást, annak 
megvalósítását a végtelenségbe tolta ki. V. Dommes keserűen jegyezte 
meg Blomberg előtt, hogy Hitler nyilatkozatából kitűnően a kérdés 
pozitív értelmű megoldásával nem kívánnak foglalkozni. Blomberg — 
feltételezhetően Hitler utasítására — válaszul szóba hozta Vilmos 
trónörökös fiának, Vilmos hercegnek rangon aluli házasságkötési ter
vét, ezáltal is kifejezve a restauráció előtt álló ilyen jellegű akadá
lyokat. 

V. Dommes s vele a császári ház ekkor még nem látta világosan, 
hogy Hitlernek többé már nincs szüksége a HohenzolleiTHházra. Ez a 
tény csak akkor kezdett megvilágosodni előttük, amikor Hitler meg
indította a császár politikai denunciálásának folyamatát azokkal a 
II. Vilmos személye ellen irányuló támadásokkal, amelyeket a náci párt 
alsóbb funkcionáriusai és felsőbb vezetői hajtottak végre a császári ház 
tulajdonában eddig meghagyott javak újabb kisajátítási hullámával 
együtt. 

V. Dommes tábornok mindezek miatt 1933. október 24-én kihall
gatást kér t magától Hitlertől, amely a császári ház szempontjából lé
nyegében eredménytelenül végződött (lásd 8. sz. irat). Hitler a kihall
gatás során a politikai mellébeszélés magas iskoláját mutat ta be, de 
nem feledkezett meg arról sem, hogy személyét a monarchista Dom
mes előtt magasan a császár fölé emelje. Szavai azonban programját is 
konkretizálták, amely ellen Dommes nem tehetett semmi kifogást, illet-
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ve a császár nevében elismerte azok helyességét kissé azzal a fájdal
mas érzéssel, hogy ti. a program megvalósításába a császári ház köz
vetlenül nem folyhat bele. Dommes ellenvetései során csupán arra szo
rítkozott, hogy II. Vilmos „zsidóbarátságát" történelmileg indokolja és 
igazolja, továbbá a monarchia hatóképességét a Hitler által vázolt ket
tős feladat {a bolsevizmus és a zsidóság kiirtása) megvalósításában be 
bizonyítsa. 

V. Dommes tábornok 1934. április 27-én ismét arra kényszerült, 
hogy újabb kihallgatást kérjen Hitlertől a császár és a császári ház 
ellen szisztematikusan folyó rágalomhadjárat miatt. Hitler a tábornok 
kérésének már csak azért is helyt adott, mivel a császári ház kép
viselőjének nyíltan szemébe mondhatta: ne is számítsanak a restaurá
cióra egy-két évtizeden belül. Beszédének másik fontos passzusa pedig 
a német fejedelmek elleni kirohanása volt, akik szerinte az ő mozgal
mát mindig akadályozták s behódoltak a novemberi forradalomnak. 
Majd szemrehányások következtek: a császár kapcsolatban áll olyan 
tisztekkel, akik ellene és pártja ellen dolgoznak stb. V. Dommes tár
gyalásról készített feljegyzéséből (lásd 10. sz. irat) látható, hogy a. 
császár becsületét sértő Darré-féle rágalom (amely a császárt a német 
parasztság elárulásával vádolta s ez árulásért II. Vilmos hóhérbárdot 
érdemelt volna), Hitler beleegyezésével történt, nyilvánvalóan abból 
a politikai megfontolásból, hogy a németországi monarchista elemeket 
leválasszák a császár mellől. Hogy Hitler ekkor már egyszerűen teher
tételnek érezte a Hohenzollerneket, mutatja a trónörökös által felaján
lott közvetítő szerep fagyos visszautasítása is, amely felajánlkozás pe
dig nemcsak az olasz fasiszta diktátorral, B. Mussolinivei való kap
csolat kiépítésének sikerére irányult, hanem a császári ház politikai sze
repe biztosításának kísérlete volt a hitleri államban. 

A Dommes-féle feljegyzés amellett, hogy a restaurációs kísérletek 
kudarcának egyértelmű beismerése, a császári ház kétségbeesett bizo
nyítási kísérlete is a hitleri fasizmus hatalomra juttatásában kifejtett 
„érdemeit" illetően. Mindezt talán méginkább kifejezi a Hitlernek feb
ruár 2-án eljuttatott levél, amely nemcsak a császár ellen felhozott 
Darré-féle vádak visszautasítását tartalmazza, hanem hitet tesz az „új 
állam" s annak vezetője, Hitler Adolf mellett (lásd 9. sz. irat). Az 
április 24-én személyesen átadott nyilatkozat pedig, amelyet Dommes 
fogalmazott meg, a náci „népi gazdaságpolitika" elődjének tekinti a 
II. Vilmos-féle gazdaságpolitikát, s magát a császárt a történelmi kon
tinuitás — jogfolytonosság — piedesztál j ára emeli (lásd 11. sz. irat). 

A Geheimes Staatsarchiv e fontos — a hitleri fasizmus és a csá
szári ház kapcsolatára vonatkozó iratanyagának ezzel vége is szakad. 
Az iratcsomóban néhány jelentéktelen, főleg a ház gazdálkodására 
vonatkozó számla, kimutatás, levéltöredék, valamint II. Vilmos néhány 
naplórészlete található még. Ezek történelmi értéke nagyon kevés. 
Feltehető, hogy az iratcsomóból sok irat elveszett, vagy megsemmisült. 
Ez annál is inkább valószínű, mert a császári ház és a III. birodalom 
kapcsolata a maga módján továbbra is fennállt, habár tény, hogy a 
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császári ház restaurációs törekvései nem vezettek eredményre s maga 
a császár, amíg élt, kénytelen volt arra összpontosítani erejét, hogy a 
„menthetőt mentse" és a császári ház a hitleri állam stabilizációját, 
majd agresszív, háborúra törő politikáját a maga eszközeivel előse
gítse. A császári ház emberei így teljesen beépültek a fasizmus ha
talmi gépezetébe, s később részesei lettek azoknak a tetteknek, ame
lyeket a német fasizmus az emberiség ellen elkövetett. A császári ház 
alkalmazkodó képessége késztette arra Hitlert, hogy 1939 tavaszán a 
már aggastyán korban levő II. Vilmosról viszonylag kedvező hangon 
nyilatkozzak, amelynek kapcsán kijelentette, hogy a „császár egykori 
bűneit" a „német nép megbocsátotta". 

A közölt iratok legfontosabb mondanivalója talán abban foglalható 
össze, hogy az a Hohenzollern-ház, amelyet 1918-ban a német nép for
radalma elűzött, a weimari állam jóvoltából kezdettől fogva össze
esküvést szőtt a polgári köztársaság ellen, a 20-as évek végén pedig a 
köztársaság megdöntésén keresztül — támaszkodva a szélsőséges reak
ciós jobboldali elemekre, köztük a náci pártra — a gazdasági világ
válság németországi legnehezebb szakaszán saját restaurációját készí
tette elő. A restauráció feltételezte, hogy a császári ház vezetésével a 
szélsőséges, reakciós, jobboldali pártokat s a mögöttük rejtőző tőkés, 
nagybirtokos, kispolgári és lumpen elemeket egységfrontba tömörítsék. 
Ez az egységfront, amelyet a császári ház a Papen-kormány hatalomra 
jutásával befejezettnek tekintett, a fasiszta párt (Hitler) számára csak 
alárendelt szerepet juttatott s magát a „hitleri egyeduralmat" nem kí
vánta, mivel meg volt győződve arról, hogy annak funkcióit a restaurált 
monarchia el tudja látni. 

Mint az iratokból kiderül, a hitleri fasizmus, amely mögött 1932— 
33-ban már a nagytőke sorakozott fel, nem volt hajlandó ezt az alá
rendelt szerepet játszani és a császári házzal való politikai szövetsé
get is csak addig tartotta aktuálisnak, míg hatalomra nem került, il
letve nem stabilizálódott. A hatalom birtokában a fasiszta állam kö
nyörtelenül félretolta az útjából mindazokat az erőket, amelyek a ha
talom gyakorlásában a legcsekélyebb mértékben is korlátozhatták. 
A Hohenzollern-iházzal való politikai szövetség s vele a monarchista 
restaurációs törekvések felszámolása így vált az egyik legsürgetőbb fel
adattá. A Hohenzollern-ház a politikai színpadról való eltűnést a hitleri 
fasizmus hűséges kiszolgálásával igyekezett elkerülni és Hitler „mo
narchista érzelmeire" appellálva a III. birodalom biztos támasza lenni. 
Amikor az ,,új helyzetben" a Hohenzollern-ház a fasizmus egyértelmű 
politikai támogatására tért át, vezetői szeme előtt minden bizonnyal 
az olasz fasizmus példája lebegett. A német fasizmusnak azonban 

többé már nem volt szüksége II. Vilmosra és a többi Hohenzollernre. 
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1 

Po t sdam, Cecilienhof, 1932. október 1. 

V I L M O S VOLT T R Ó N Ö R Ö K Ö S LEVELE A P J Á H O Z , II . VILMOS VOLT N É M E T 
CSÁSZÁRHOZ. A TRÓNÖRÖKÖS KÖZLI , HOGY A M E L L É K L E T B E N CSATOLT, 
H I T L E R N E K ÍROTT LEVELÉNEK M Á S O L A T A SZERINT FÁRADOZÁSA A R R A 
IRÁNYUL, HOGY A P A P E N - K O R M Á N Y ÉS A NÁCI P Á R T KÖZÖTTI M E G 

EGYEZÉS S I K E R Ü L J Ö N 

Kedves P a p a ! 
Bá to rkodom mel lék le tben megkü lden i a köz tem és Hi t le r Adolf úr, a Nemzet i 

Szocialista N é m e t M u n k á s P á r t vezére közöt t i levé lvá l tás másola tá t , mive l fel
té telezem, hogy az Téged is é rdeke ln i fog. A m i n t azt leve lem t a r t a lmábó l lá t 
hatod, a r r a tö reked tem, hogy a k o r m á n y és a Nemzet i Szocialista Német M u n k á s 
P á r t közöt t még az utolsó ó rában va lami lyen megegyezést lé t rehozzak. H a ez 
p i l l ana tny i lag meg is hiúsult , mégsem a d o m fel a n n a k reményé t , hogy egy k é 
sőbbi időpon tban a szá lak i smét fe lvehetők lesznek és a nemzet i t á b o r b a n b e 
következe t t vész terhes megoszlásnak véget lehe t vetni . 

Szegény Oszkár,1 úgy látszik, i smét egy igen ke l l emet len sz ívrohamot kapot t , 
ame ly azonban legutóbbi h í r em szer in t m ú l ó b a n van . Cecilie2 Huber tussa l együt t 
je lenleg Ge lbensandeban 3 ta r tózkodik . Én m a g a m Solms hercegek b i r tokán 4 jó 
szarvas t lő t tem. Egy kapi tá l i s szarvas t viszont, ami t a herceg külön n ek em t a r 
togatott , tes tvéröcsém, a kövér Fr i tz e j t e t t el. Igazán n e m sajnálom tőle. 

Ma este, szíves engede lmedde l élve, Romin tenbe 5 u t azom és ot tani b e n y o m á 
sa imról ha l adék t a l anu l tá jékozta t lak. 

A b b a n a r eményben , hogy — hozzánk hasonlóan — az utóbbi napokban Te 
is szép időjárás t élveztél , a legszívélyesebb üdvözlet te l 

a Te mindig h ü fiad 
Vilmos 

Eredeti, német nyelven. 

2. 

Po t sdam, Cecilienhof, 1932. szep tember 25. 

VILMOS VOLT TRÓNÖRÖKÖS H I T L E R ADOLFHOZ ÍRT LEVELE, MELYBEN 
A NÁCI P Á R T VEZÉRÉT KÉRI , HOGY A NEMZETI EGYSÉG ÉRDEKÉBEN 
H A G Y J A K ABBA A P A P E N - K O R M Á N Y ÉS A S T A H L H E L M SZÖVETSÉG 

ELLENI T Á M A D Á S O K A T 

Kedves Hi t ler Űr ! 
ö n sér tésnek és j og t a l annak tek in te t te , hogy a Bi roda lmi Elnök Űr n e m a j án 

lot ta fel ö n n e k a kance l lá r i széket, ö n egyben visszautas í to t ta a porosz minisz-

1 Oscar v. Hindenburg, v. Hindenburg birodalmi elnök fia, akivel a trónörökös szoros 
kapcsolatban állt. 

2 Vilmos trónörökös felesége, született Mecklenburg-Schwerin nagyhercegnő. A trónörö
köspár egyik gyermeke Hubertus. 

3 Helység Rostock és Ribnitz között. 
4 Solms herceg, a Lahn folyó melletti birodalmi hercegség feje. Az eredetiben „Solms 

hercegéknél, a Klitschdorfban." „Klitsche" az általános német szóhasználatban birtokot, ud
varházat jelent. Klitschdorf értelme: Solms hercegek birtokán. 

5 Rominten, Rominter Heide, a Kelet-Poroszországban mintegy 240 négyzetkilométer nagy
ságú és a Rominte folyó két partján elterülő császári vadrezervátum, illetve vadászterület. 
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terelnöki tiszttel egybekötött alkancellári hivatalt.6 E soroknak nem az a célja, 
hogy e kérdésekről vitatkozzunk, ö n tudja, hogy én Önt személyében tisztelem. 
A birodalmi elnöki választások alkalmával személyes kiállásommal ezt nyíltan 
bebizonyítottam.7 Azt is tudja, hogy teljes energiával közreműködtem a NSDAP 
(Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt),8 a Stahlhelm9 és a DNVP (Német 
Nemzeti Néppárt)10 közti megegyezés megteremtéséért. Ügy hiszem, kedves Hitler 
Űr, nemcsak jogom, de kötelességem is önnek megmondani, hogy népünk és 
hazánk szempontjából a dolgok legutóbbi fejlődése súlyos aggodalmakkal tölt 
el. A mindinkább élesebbé váló ellenzéki magatartás, amelyet a NSDAP a 
kormánnyal szemben felvesz, szükségképpen szerencsétlen népünk további meg
osztásához és felizgatásához vezet. Ebből végül is az ö n mozgalmának ellenségei 
nyernek előnyt és húznak hasznot. Épp a napokban érkezett hozzám számos 
levél ama körökből, amelyek nemcsak mozgalmával szimpatizálnak, hanem a 
legutóbbi választásokon szavazataikat az Ön pártjára is adták; valamennyien 
megrendültek és kétségbeesettek a dolgok ilyetén való alakulása miatt. Könyö
rögve kérnek, hassak oda, hogy a dolgok ilyen vészterhes alakulása megszűnjön. 
Nem szükséges hangsúlyoznom, hogy itt korántsem pártpolitikai befolyásolások
ról van szó, hanem olyan személyiségek aggodalmáról, akik — nagy királyunk 
példája szerint — elsősorban népünket és hazánkat kívánják szolgálni. 

Ezért szeretnék olyan kiút és megegyezés megtalálásában segítséget nyújtani, 
mellyel ö n csodálatos mozgalmát ebből a terméketlen ellenzéki helyzetből ismét 
ki tudja vezetni. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, mértékadó kormánykörök 
egy ilyen megegyezést szívesen üdvözölnének. A megegyezés talán létrejöhetne, 
ha ö n mindenekelőtt egy, az NSDAP-hez intézett felhívásában kifejezésre jut
tatná, hogy bár önök bizonyos tárgyi okokból a Papen-kormány ellen harcolnak, 
de ö n és pártja, az NSDAP egy emberként kiáll az egyenjogúság és igazság 
nemzeti követelése mellett. Mindez a külföldre roppant hatással volna, a kor
mánynak új lehetőséget jelentene és új tárgyalásoknak is megnyitná az útját. 

Kedves Hitler Űr! Ne hagyja, hogy az a sok ember, aki az ö n mozgalmát 
tiszta szívből köszönti és támogatja, meginogjék vagy tévedjék abban a hitében, 
hogy ö n és mozgalmának jelszava „Mindent a hazáért!". Kérem, szorítson hát
térbe minden személyes érzékenységet és vezesse ezt a nagyszerű mozgalmat 
gyümölcsöző munkára! Semmiféle pártpolitikai-taktikai megfontolást nem lehet 
és nem szabad ezzel szembehelyezni. 

ö n jól tudja, hogy én mindig becsületesen és őszintén nyilatkoztam. Kérem, 
gondolkozzék el alaposan nézeteimen és írja meg az ö n véleményét azokról. Ha 
ez a megegyezéshez vezető út esetleg ö n szerint nem is tűnnék járhatónak, nem
zeti ügyünk érdekében legalább arra kérem, ne engedje, hogy az SA11 és az 
SS12 a Stahlhelmmel harcba keveredjék. Az SA, az SS és a Stahlhelm egyaránt 

6 1932. augusz tus 13. 
7 1932. ápri l is 10. 
8 Hitler pártja. 1919. január 5-én Münchenben Harrer nevezetű író alapította meg a Né

met Munkás Pártot, amelybe Hitler mint 7. számú párttag lépett be. Hitler 1921. július 29-én 
a párt elnöke lett és annak segítségével, továbbá Ludendorff tábornok támogatásával 1923. 
november 8—9-én Münchenben puccsot kísérelt meg. Ennek bukása után Hitler börtönbe 
került és a párt feloszlott. 1925. február 27-én újjászervezték, amelybe előbb szórványosan, 
majd tömegével léptek be kispolgári és lumpen elemek. A nagytőke anyagi támogatásával 
a náci párt 1933-ra tagjai számát 3,9 millióra növelte, az 1932 tavaszi elnökválasztások má
sodik fordulóján 13,4 millió szavazatot kapott, s 230 képviselővel a Reichstag legerősebb frak
ciója lett. 

9 Stahlhelm, a frontkatonák szövetsége, alapítva 1918. november 13-án Magdeburgban. 
Tagjai főleg reakciós katonatisztek, a weimari köztársaság kíméletlen ellenségei. A szer
vezetet többször betiltották, de minden esetben újraéledt. 1929-ben politikai szövetségre lé
pett a nácikkal és a Német Nemzeti Néppárttal; e szövetségből alakult ki 1931-ben az ún. 
Harzburgi Front. 1332-ben a Stahlhelm és a náci párt közötti szövetség felbomlott, a Stahl
helm a Papen-kormány mellé állt. Hitler hatalomra jutása után a Stahlhelm vezetőjéé F. 
Seldte munkaügyi miniszter lett és a szervezet hozzákapcsolódott a náci párt rohamosztag 
szervezetéhez, az SA-hoz. Hitler végül is 1935-ben feloszlatta. 

10 Német Nemzeti Néppárt, a weimari köztársaság idején alakult szélsőjobboldali nagy
tőkés (nagybirtokos) párt. 1925-ben a párt jelöltjét, Hindenburgot választották birodalmi el
nökké. 1928-ban A. Hugenberg nagyiparos lett a párt elnöke, aki Hitlerrel és a Stahlhelm
mel politikai szövetségre lépett. Hugenberg Hitler hatalomra jutása után gazdasági és élel
mezésügyi tárcát kapott. 

11 SA (Sturmabteilung), a náci párt fegyveres rohamosztaga. 
12 SS (Schutzstaffel) Hitler személyi védelmére létrehozott fegyveres testület, a III. biro

dalom praetorianus gárdája. 
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a véderő gondolat hordozói s nem szabad, hogy egymás ellen harcoljanak a biro
dalom sírásóinak és a vörös gyilkosok örömére. 

Egyetértésünk tudatában és abban a törekvésben, hogy egyedül és csakis a 
német népet akarjuk szolgálni és rajta segíteni, zárom soraimat szívélyes üdvöz
lettel s a következő szavakkal: 

Azért születtem, hogy németül érezzék, 
Lényem mindene a német gondolat, 
Első a népem, s csak aztán minden más, 
Első a hazám, s csak aztán a világ.13 

Régi hűséggel 
az ö n lekötelezettje 

Eredeti, német nyelven. Vilmos 

3. 

Landvoort, 1932. október 27. 

II. VILMOS LEVELE FIÁHOZ. A VOLT CSÁSZÁR LEVELÉBEN ELMARASZ
TALJA HINDENBURG BIRODALMI ELNÖK POLITIKÁJÁT, BÍRÁLJA HIT
LERT ÉS VÁLTOZATLANUL AZ ÖSSZES JOBBOLDALI NÉMET ERÖ ÖSSZE
FOGÁSÁNAK POLITIKÁJA MELLETT TÖR LÁNDZSÁT, AMELY EGYEDÜL 

KÉPES A HOHENZOLLERN-RESTAURÁCIÓRA 

Kedves Fiam ! 
Szívből köszönöm kedves leveledet, amely kimerítően beszámol a legutóbbi 

négy hét hazai eseményeiről s amelynek világos, találó helyzetmegítélése teljesen 
egyezik az enyémmel. 

Peccatur intra et extra muros!14 A tábornagy15 augusztus 13-án Hitlerrel folyta
tott beszélgetése alkalmával szinte megfoghatatlan hibát követett el, amikor ezt 
mondta: „Nem tudná a lelkiismeretével összeegyeztetni, hogy a teljes hatalmat 
a nácik kezére adja." Erre csak ezt a választ lehetett adni: „Excellenciádat lelki
ismerete nem akadályozta meg abban, hogy a birodalom- és Hohenzollern-elle-
nes,1G a vörös szocikkal, radikálisokkal, zsidókkal és bolsevikiekkel szövetséges 
Centrumnak17 hosszú éveken át szabad akarattal átengedje a teljes hatalmat és 
eltűrje, hogy ezek a bűnözők az országot földig lerombolják és minden nemzeti 
megmozdulást elfojtsanak, vagy szétverjenek. Az Ön lelkiismerete most már 
nyugodtan a nemzeti mozgalom mellé állhat!" 

A Reichstagban lejátszódó események először is méltóságon aluliak, másod
szor nevetségesek, harmadszor abszolút forradalmiak voltak!18 Akárcsak a volt 
reichstagelnök további politikai táncai! 

13 Ernst Moritz Arndt (1769—1860): Kateckismus für den deutschen Kriegs- und Wehrmann. 
(„Ich bin geboren, deutsch zu fühlen, 
Bin ganz auf deutsches Denken eingestellt, 

Erst kommt mein Volk, dann all die anderen Vielen, 
Erst meine Heimat, dann die Welt!") 
w Hibák mindenütt! 
15 P. v. Beneckendorff und v. Hindenburg (1847—1934) birodalmi elnök, tábornagy. 
16 Brandenburg-porosz-német uralkodóház. Utolsó császára az 1918-ban száműzetésbe 

menekült II. Vilmos. 
17 Nagytőkés-nagybirtokos, a Vatikánnal szoros kapcsolatban levő politikai párt 1870— 

1933 között. Tagjait főleg Németország nyugati és déli területeiről, elsősorban katolikus ve
zetőköreiből verbuválta. 

18 n . Vilmos azokra a politikai harcokra céloz, amelyek színtere 1932 tavaszától a Reichs
tag volt. 1931. október 9-től 1932. május 20-ig H. Brünig, a Reichtag centrumpárti frakció
jának vezetője volt a kancellár, aki a náci párttal szemben igyekezett a szociáldemokrata 
párttal szövetséget kötni és a Reichstagon belül parlamenti többséget biztosítani. Brünig po
litikája mélységes felháborodással töltötte el a Hohenzollern-házat. Brünig bukása után 
F. v. Papén lett a kancellár (1932 novemberéig), aki kormányát „pártonkívüli nemzeti kor
mánynak" nevezte. Papén kinevezése a náci pártot ellenzéki harcra mozgósította Hinden
burg és az új kormány ellen. II. Vilmos és köre a Papen-kormányban a „nemzeti kor
mányt" látta és a náci párt oppozícióját elítélte. 
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Mély szomorúsággal és aggodalommal tölt el, hogy a nácik demagóg vezetői 
milyen mérhetetlen lelkiismeretlenséggel fáradoznak azon, hogy nemzeti mozgal
mukban a nemzeti energiák összegyűlt tőkéje értelmetlenül elherdálódjék. 

Ma mindenekelőtt arról van szó, hogy a nemzeti mozgalmat minden eszközzel 
elősegítsük. Sőt egyenesen az szükséges, hogy a ma még a náci pártban levő erős 
nemzeti erők egynéhány vezér és szónok egészen felelőtlen demagóg befolyása alól 
kiszabaduljanak és felsorakozzanak a nemzeti kormány mögé. Hitler vonakodása 
szörnyű baklövés volt19 s egyben súlyos csalódás a nép nemzeti érzésű köreiben. 
Hitler nem rendelkezik a legkisebb politikai éleslátással, de történelmi ismere
tekkel sem; egyébként tudnia kellene: „Akié Poroszország, azé a birodalom!" 
Előbb Poroszországot kell megtiszítani, benne a jogot, rendet, alattvalói hűséget 
és a fegyelmet, továbbá annak védelmi képességét helyreállítani s csak azután a 
birodalmat! Tehát csak a felkínált ajánlatunk segíthetné őt abban, hogy a 
Poroszországban nyert pozíciója révén néhány hónap múlva a birodalomban döntő 
tényezővé váljék. Hitler nem államférfi, ezért marad alul a követői körében meg
levő túlzók nyomásával szemben s így elszalasztja a kedvező pillanatot. E múló 
pillanat-demagógiával szemben hazunknak szilárd, zárt egységfrontot kell szembe
állítania, mely befelé s kifelé egyaránt világos és félreérthetetlen; a ma még 
esetleg bizonytalan vagy tanácstalanná vált különböző nemzeti elemek fáklyája 
lehet. Ezért örülök annak, hogy nézeteid az enyémmel megegyeznek.20 

A jó Mme Herriot jachtján afternontea-t adott tiszteletemre, amelynél az 
asztalt búzavirágok díszítették: „Car c'est la fleure de l'Empiere."20/*1 

A rominteni szarvashoz (jó) vadászszerencsét! Üdvözöld nevemben a kedves 
Romintent és az erdészeket! Légy elővigyázatos, ne lődd le a „jövendő szarvasait" 
és semmiesetre se ritkítsd meg soraikat.21 

Üdvözlet mindenkinek, legjobb kívánságaim Cecilienek, 
a te szerető apád: 

Vilmos 
A másolat hiteles 
Gr. v. Schwerin. 
Másolat, német nyelven. 

4. 

München, Bräuhaus, 1932. szeptember 28. 

HITLER VÁLASZLEVELE VILMOS VOLT TRÓNÖRÖKÖSNEK. HITLER 
VISSZAUTASÍTJA A JOBBOLDALI ERŐKNEK A PAPEN-KORMÁNY VEZETÉ
SÉVEL LÉTREHOZANDÓ SZÖVETSÉGET ÉS VÁZOLJA SAJÁT PROGRAMJÁT, 

MAJD LOJALITÁSÁRÓL BIZTOSÍTJA A VOLT TRÓNÖRÖKÖST 

Császári Fenség! 
Leveléért, amelyet Császári Fenséged szeptember 9-én hozzám intézni kegyes

kedett, még válaszom megadása előtt szeretném legőszintébb köszönetemet ki
fejezni. Tudom, hogy Császári Fenséged is a legmélyebb aggodalommal van el-

19 Az 1932. augusztus 13-án történt megbeszélésen v. Hindenburg felajánlotta Hitlernek az 
alkancellári tisztséget és a porosz miniszterelnökséget. Hitler azonban ezt visszautasította. 
II. Vilmos elítélő szavai Hitlerről elsősorban abból fakadtak, hogy Hindenburg az ajánla
tával az elűzött császár egyetértett. 

20 ii . Vilmos és a trónörökös felfogása plasztikusan kidomborodik a trónörökösnek Hit
lerhez írt levelébení a „Nemzeti Mozgalom'? keretében a náci párt, a Német Nemzeti Nép
párt és a Stahlhelm »megegyezése«. 

20/a „Mert a búzavirág a császárság szimbóluma." 
21 Kelet-Poroszország (s benne Bo min ten) a Hohenzollern-legitimizmus fészke volt. A 

Stahlhelm fegyveres szervezet pedig, amely az első világháború után osztagai nagyrészét 
,,a határok védelmére" itt sorakoztatta fel, különösen kitűnt a volt császár iránti lojalitá
sával annál is inkább, mert a királyi ház hercegeinek tekintélyes része a szervezet aktív 
tagja volt. Lásd később „Stahlhelm hercegek". 

n . Vilmos szellemes mondata arra céloz, hogy a trónörökös a Kelet-Poroszország-i legi
timista arisztokráciát semmi esetre sem áldozza fel a nácikkal szemben. (Az eredeti szö
veg: Sei vorsichtig, schiess keine Zukunftshirsche und nichts zu Holz!) 
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telve a mi német népünk sorsa és jövője iránt. Maga a levél éppen elég bizo
nyíték rá. Ugyanez a gond és aggódás töltötte be lényemet és cselekedeteimet 
ifjúságom óta. Életem legsúlyosabb döntései ebből fakadnak. Legyen szabad ezért 
Császári Fenségedet arról biztosítanom, hogy politikai ténykedésemben személyes 
sértések vagy személyemben ért jogtalanság érzései semmiféle elhatározás vagy 
cselekmény indítóokául nem jöhetnek szóba. V. Hindenburg birodalmi elnök 
úr engem személyileg sem megbántani, sem méltánytalanul kezelni nem tud. Egész 
életemet magam építettem fel s mindazt, ami vagyok s amivel rendelkezem, 
magam teremtettem meg. 17 éves voltam, amikor lehetőség nyílt volna számomra, 
hogy tanulmányaimat ösztöndíj segítségével végezhessem el. Sőt rokonaim is 
készséggel támogattak volna. De túlságosan büszke voltam ahhoz, hogy bármilyen 
segítséget valaha is elfogadjak. Már ekkor többre becsültem, ha napi 13—14 órás 
építőipari munkában kezeimről véresen lejött a bőr — éppúgy, mint más mun
kásnak —, mintsem bárkinek a kegyét vagy segítségét igénybe vettem volna. A 
tábornagynak Németországért hozott érdemei előttem ismeretesek. Azok a múlt
hoz tartoznak. E múltnak a záróakkordja azonban a forradalom volt. Én magam 
vagyok a nemzeti szocialista mozgalom vezére. Hogy ez a mozgalom ma létezik, 
az kizárólag az én érdemem. Hogy ez a mozgalom a jövőben Németországért 
milyen érdemeiket tud szerezni, azt nem v. Hindenburg úr fogja megítélni, 
vagy éppen eldönteni! És azt sem, hogy én valaha milyen pozícióba fogok jutni! 
Aligha vitatható, hogy én eddig is akármely pozíciót a tábornagy úr legkisebb 
támogatása nélkül értem el. Ami én ma vagyok, azt magamnak köszönhetem, 
éppúgy, mint ami leszek a jövőben. Én munkámat egykor olyan időszakban kezd
tem el, amikor a tábornagy tevékenysége színpadáról távozott. E 13 éves harc 
alatt soha nem szereztem tudomást a tábornagy vagy körének legcsekélyebb 
támogatásáról. Ellenkezőleg, nekem mindent keservesen, súlyos harcokban kellett 
kiharcolnom politikájával szemben. V. Hindenburg úr még akkor sem tud engem 
megbántani, ha az általam jól ismert politikai vonalát tovább folytatja. Császári 
Fenség, én a Papen-kormányban való részvétel ajánlatát nem azért utasítottam 
vissza, mert a birodalmi kancellári poszt fel nem ajánlását sértésnek, vagy jog
talanságnak fogtam volna fel, hanem azért, mert a Nemzeti Szocialista Párt vagy 
képes átvenni a felelősséget valamilyen eseménynél vagy nem. Ha v. Hindenburg 
úr arról van meggyőződve, vagy arra a meggyőződésre bírták, hogy a nemzeti 
szocializmus és különösen én a kormányzásra alkalmatlanok vagyunk, úgy az 
természetesen az ő személyes ügye, ami saját lelkiismeretére és belátására tar
tozik. De éppúgy az én belátásom és lelkiismeretem kérdése annak a megítélése, 
hogy a jelenlegi birodalmi kormány emberei a kormányzásra alkalmasak-e? Én 
erre a kérdésre egyértelmű nemmel válaszolok. Szabad legyen Császári Fenséged
nek a következő biztosítékot adnom: ha ez a Papen-kormány még 6 hónapig 
kormányozza Németországot, a marxizmus ismét maradéktalanul helyreállítottnak 
tekinthető. Nos, én nem azért dolgoztam 13 éven át, hogy ez a bűnös téboly 
támogatást nyerjen, hanem azért, hogy ezt az őrültséget Németországból kiirtsam. 
Én nem tartozom azon emberek közé, akik ily dolgokban félúton megállnak, ha
nem azok közé, akik a már egyszer jól megismert veszélyt kíméletlenül és kö
nyörtelenül leküzdik. E küzdelmet nem befolyásolhatja az a felismerés sem, hogy 
egy kompromisszummal talán könnyebb dolgom lenne, mint a harc félreismer
hetetlen útjának választásával. Én magam többre becsülöm azt, ha 5—10 évig is 
kell harcolnom a jövő érdekében, mintsem meggyőződésem ellen cselekedjem 
csupán azért, hogy egy pillanatnyi komromisszum árán nyugalom és béke legyen. 
Ilyen meggondolások számomra márcsak azért is érdektelenek, mivel életem 
amúgy is teljesen a gondviselés kezében van és harcom jellegénél fogva, továbbá 
gyűlölködő ellenségeim dühének nagysága miatt, minden órában számolnom kell 
életem végével. 

Hogy miért tekintem a Papen-kormányt a legvészterhesebb végzetnek, arról a 
nyilvánosságot nagyobb terjedelmű publikációk sorozatával fogom tájékoztatni. 
Alázatosan kérem Császári Fenségedet, hogy ezen publikációkat annak idején 
megküldhessem. 

Császári Fenséged azon fáradozik, hogy a Papen-kormány és köztem a meg
egyezés útját megkeresse, illetve megtalálja, hogy ezáltal a mozgalom a termé
ketlen oppozícióból kiszabaduljék. Császári Fenség, ha egy rossz kormány kor-
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mányoz, mindig az volt a leghasznosabb, amit vele szemben tenni lehetett, ha 
ellenzékbe vonultak ellene. Én magam csupán azt folytatom, amit 13 évig csinál
tam és a Papen-kormány is csak a 13 év alatt történteket folytatja: azaz a 
felemásság és gyengeség, a határozatlanság politikáját, mindenekelőtt azonban a 
tudatlanság politikáját; s ez ama új vezérlő világfelfogás fundamentumával nem 
rendelkező kormány egy szép napon abba az eszmevilágba zuhan, amely a mar
xizmust a mai polgári zűrzavar helyére ismét mint világnézeti rendszert helyezi, 
azt a rendszert, amelynek végzetes kihatásait népünkre Császári Fenséged is épp
úgy megítéli, mint jómagam. S ezért, bármennyire el is ismerem Császári Fensé
ged legjobb segítőkészségét, belátásom annál inkább azt parancsolja, hogy a har
cot az ellen a hazárd politika ellen korlátok és habozás, továbbá megalkuvás nél
kül végigvigyem. Ha másképp cselekednék, e nevetséges átmeneti kormány össze
omlásának napján a marxizmus lenne a kizárólagos győző. Mivel azonban én — 
mozgalmammal együtt — ezt az őrültséget nem támogatom, ha Isten is úgy 
akarja, a győztesek mi leszünk. Amint ezt) már hangsúlyoztam, az idő nem játszik 
szerepet. Még mindig jobb ma egy olyan elhatározás, amely 10 éven belül a biz
tos menekülést rejti magában, mint egy olyan kompromisszum, amely 3 év alatt 
a biztos megsemmisülésbe torkollik. 

Külpolitikailag a nemzeti szocialista mozgalomnak nincs szüksége a birodalmi 
kormány fedezékére. Egyáltalán: a kormány egész külpolitikai programja elkép
zelhetetlen lenne nemzeti szocialista mozgalom nélkül. Tehát inkább a kormány
nak kellene a mi követeléseink mögé felsorakoznia, illetve azokat magáévá ten
nie. E problémák taktikai kezelésének módját illetően persze az ember az égbe 
tudna kiáltani oly sok dilettantizmus láttán. Mert ezek az emberek e téren is 
olyan nemzeti tőkét fecsérelnek el, amelynek létrehozásában — Isten a meg
mondhatója — semmi részük nem volt. Éppen külpolitikai megfontolásokból 
nem látok semmi lehetőséget a nemzeti szocialista mozgalomnak egy olyan kor
mánnyal való együttműködésére, amely Németországot rohamléptekkel a világ
politikai elszigetelődésbe tereli. Ezért van az, hogy mindazon dolgok jövője érde
kében, amelyekért 13 év óta harcoltunk, a Papen-kormány ellen foglaljunk állást. 
A legőszintébben sajnálom, hogy éppen a Stahlhelm e kormány támogatásával 
olyan tevékenységet fejtett ki, mely annak vezetői előtt manapság mint a leg
nagyobb politikai bölcsesség legmélyebb kifejezője jelenik meg, de amelynek 
őrültsége rövid időn belül annál inkább nyilvánvalóvá válik, Császári Fenség, kész 
vagyok mindent elkövetni a Stahlhelmmel való ellenségeskedés elkerülésére, de 
attól félek, hogy a Német Nemzeti Néppárt és a Stahlhelm a csatabárdot ez 
egyszer kiásta ellenünk s hogy egy ilyen kísérlet, a tények kemény valóságán 
meghiúsul. Én ezt már jól előre láttam s éppen elég figyelmeztetést adtam, a 
következményeket azonban most már egyedül nem tudom elhárítani. 

Császári Fenséged iránti változatlan alázattal és 
legmélyebb tisztelettel : 

Másolat, német nyelven. Adolf Hitler 

5. 

V. DOMMES TÁBORNOK FELJEGYZÉSE II. VILMOS SZÁMÁRA LAMMERS 
NÁCI ÁLLAMTITKÁRRAL FOLYTATOTT MEGBESZÉLÉSÉRŐL, AMELYNEK 
SORÁN LAMMERS HITLER MONARCHISTA ÉRZELMEIRŐL, A CSÁSZÁRI 
HÁZ RESTAURÁCIÓJÁNAK LEHETŐSÉGEIRŐL S ANNAK TOVÁBBI POLI

TIKÁJÁVAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÉRŐL NYILATKOZIK 

Megbeszélés dr. Lammers22 államtitkárral 1933. szeptember 26-án 
A tárgyalást azzal kezdtem, ahogy azt a mellékletben csatolt feljegyzésben 

javasoltam. Lammers úr az alábbiak szerint nyilatkozott: 
1. A szóban vagy írásban a királyi ház elleni barátságtalan megnyilvánulásokat 

nem szabad úgy tekinteni, mintha azok a birodalmi kormány szándékát fejeznék 

22 H . H. Lammers, a birodalmi kancellária-hivatal vezetője. 
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ki. Ezek a megnyilvánulások egyedi jelenségek, amelyek ilyen mozgalmas idők
ben elő szoktak fordulni. Nem szabad nekik jelentőséget tulajdonítani. — Min
denesetre ő, Lammers, messzemenő tartózkodást javasol a királyi háznak és a 
propaganda mellőzését. (Itt szenvedélyesen közbevágtam, hogy a királyi ház 
semmiféle „propagandát" nem űz, egy olyan tevékenység nagyon is méltóságán 
aluli lenne.) Mindenesetre a trónörökös ö Császári Fenségének és a királyi her
cegeknek közreműködése, mint pl. Hannoverben történt, „semmit nem árt". — 
szó szerint .„semmit nem árt" — (s nem: „szívesen látott"). 

2. Biztos, hogy a birodalmi kancellár monarchista — de nem legitimista. Erre 
azt mondtam, hogy számomra ez megfoghatatlan. A monarchia áldásai éppen 
abban a legitimitásban gyökereznek, amely azokat egyedül függetlenné tudja 
tenni. Lammers úr válasza: mégse törekedjenek arra, hogy például Schwarzburg-
Sondernshausen23 régi státusába visszaállíttassák. Ellene vetettem, hogy ebben az 
összefüggésben bennünket a birodalom és Poroszország koronája érdekel. Lammers 
úr azzal folytatta, hogy a német államok mégis csak fennállanak. Létük a leg
első ok a birodalmi kancellár szemében, amely miatt még nem lehet a monarchiát 
megvalósítani. 

A másik ok a trónörökös hiánya; e vonatkozásban még a királyi háznál is 
kétségek állnak fenn. Erre azt válaszoltam, hogy e kifogást nem értem és a 
királyi ház nevében vissza kell utasítanom. A ház feje a mi szemünkben a 
király. 

A harmadik ok az, hogy a német nép a korona (a monarchia) számára még 
nem elég érett — a birodalmi kancellár azon a véleményen van, hogy ehhez még 
hosszú évek előkészítő munkájára van szükség. Közbeszóltam, hogy én ezt nem 
hiszem —, illetve, hogy azon könnyen lehet segíteni. 

3. A telepítési célokra kisajátítandó birtokok, továbbá Rheinsberg24 horog
keresztes zászlókkal történő fellobogózásának kérdését Lammers úr tudomásul 
vette. Csupán annyit jegyzett meg, azt a tanácsot tudná adni, hogy nagy ünnepek 
alkalmával tűzzék ki a horogkeresztes zászlót is. Erre azt válaszoltam, mindent 
megteszünk, hogy a kívülállásnak még a gyanúját is elkerüljük. Persze jól tudom, 
hogy akadnak emberek, akik egy reményét vesztett német-nemzeti meggyőződésű 
személy ajánlatában (mint amilyen én is vagyok) őfelsége egyoldalú állásfogla
lását kívánják látni; pedig semmi sem áll távolabb attól. Lammers úr biztosított 
róla, hogy mértékadó körök ezt nem úgy értelmezték. 

4. Végül megpendítettem, nem volna-e célszerű, ha alkalmat kapnék arra, hogy 
mindezekről a dolgokról magával a birodalmi kancellár úrral beszéljek. Lammers 
úr egyetértett ezzel s azt mondta, hogy a birodalmi kancellár úr számára ennek 
megfelelő javaslatot fog előterjeszteni. 

V. Dommes-* 
Eredeti, nemen nyelven. 

6. 

V. DOMMES TÁBORNOK FELJEGYZÉSE LAMMERS NÁCI ÁLLAMTITKÁR 
SZÁMÁRA. V. DOMMES VÁZOLJA A CSÁSZÁRI HÁZ ÉRDEMEIT A FASIZ
MUS HATALOMRA JUTÁSÁBAN, A MONARCHISTA RESTAURÁCIÓ SZÜKSÉ
GÉT ÉS FELSOROLJA AZOKAT A SÉRELMEKET, AMELYEK A VOLT CSÁ

SZÁRT A NÁCIK RÉSZÉRŐL ÉRIK 

Feljegyzés dr. hammers államtitkárral folytatandó megbeszélésre 
A királyi ház ügyeinek intézésére létrehozott főhivatal vezetője vagyok. Az ö n 

számára ismeretlen. Ennek ellenére kérem ön t egy bizalmas megbeszélésre. Az 
eszmecserén mindaz, amit elő kívánok adni, végső soron a királyi háznak a 
jelenlegi államban elfoglalt helyével kapcsolatos. 

23 Schwarzburg—Sondernshausen valaha önálló grófság volt Thüringiában, majd a Hohen-
zollernek tulajdonába ment át. A nácik a hatalomátvétel után kisajátították. 

24 Hohenzollern tulajdonban maradt birtok Berlintől északra. (II. Nagy Frigyes nevelte
tésének színhelye.) 

25 Báró F. v. Dommes tábornok a Hohenzollern-ház vagyonjogi ügyeinek intézője és ber
lini képviselője. 
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Felesleges elmondanom, hogy az általam ellátott hivatalt nem fogadtam volna 
el, ha nem lennék eltelve a korona törekvéseivel. Én magam csak a korona 
uralma alatt tudom elképzelni hazám felvirágzását. Maga a birodalmi kancellár 
is mindeddig úgy nyilatkozott, hogy életművének koronáját a monarchiában látja. 
Habár március 22-i reichstagi beszédében azt is elmondta, hogy az államforma 
kérdéséről ez idő tájt nem szabad helyt adni a vitának, megítélésem szerint ez 
nem áll ellentétben elgondolásaival, a birodalmi kancellárnak megvannak az 
okai, melyek miatt e kérdés megvitatása jelenleg nem kívánatos. 

Őfelsége, a Császár és vele az egész király ház a nemzeti kormány létrehozását 
igen melegen s örömmel üdvözölte. De méginkább fontosnak tartjuk, hogy a 
kormánnyal az összhangot megteremtsük. Ha tehát mindezek következtében a 
királyi ház minden, a saját érdekében folytatott nyílt propagandától elzárkózik, 
teszi ezt abban a hitben, hogy a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt irány
vonalával nem kerül ellentétbe, ha — a birodalmi kancellár által is gyakran 
hangoztatott — hagyomány mellett száll síkra. E vonatkozásban azonban leg
újabban kétségek merülnek fel. 

A katonai, ifjúsági, sport- és egyéb szervezetek a forradalom óta mindig fon
tosnak tartották, hogy a királyi ház hercegeit rendezvényeikre meghívják. A 
királyi hercegek e meghívásoknak eleget tettek, amennyiben nagy igénybevéte
lük mellett az lehetséges volt. A feladat gyakran nem volt egyszerű és mindig sok 
tapintatot követelt. Az utóbbi időben olyan jelenségek léptek fel, amelyek leg
alábbis annak tisztázását teszik kívánatossá, hogy vajon a királyi hercegek sze
replését szívesen látják-e? Kirívó példa a Tschammer26 által e hó 15-én rende
zett sportzászlóavatás a berlini dómban. Ezzel összefüggésben az is feltűnő, hogy 
a sajtó mindmáig barátságtalan megjegyzéseket tesz őfelségéről, a császárról és 
a királyi házról. [Völkischer Beobachter27 május 8-i cikke (Tangermünde); meg
jegyzések a Frankfurter Zeitungban a „Stahlhelm-hercegekről" ; mindig visszatérő 
megjegyzés arról, hogy őfelsége szabadkőműves és zsidóbarát: UFA;28 Hinden
burg megemlékező szavainak elhagyása őfelségéről a tannenbergi-ünnepségeken; 
Kube29 beszéde a német diákok szövetségében stb.] Azt mondják, a sajtó szigorú 
kézben tartásánál egy intés elég volna felülről, hogy az ilyenek elő ne fordulhas
sanak . . . Ha én ezeket itt megemlítem, távol áll tőlem, hogy panaszokat sorol
jak fel. Csupán a helyzet tisztázását szeretném, hogy az ilyen kellemetlen ese
ményeket megelőzzük; s egyben szeretném, ha választ tudnánk adni a monar-
chista szervezetek által hozzánk intézett kérdésekre. Kívánságom tehát, hogy 
ezekről a kérdésekről kompetens személlyel tárgyalhassak. 

Ebben az összefüggésben legyen szabad talán még két dolgot megemlítenem, 
amelyek bár tisztázottak, mégis e kérdéskomplexumhoz tartoznak: horogkeresztes 
zászló (feltűzése) a Rheinsbergi kastélyra és birtokok leadása telepítési célokra, 
miután az állam és a korona közti tárgyalások alapján a régi birtokállománynak 
több mint a felét már kisajátították (a királyi ház megfosztása a hazai rögtől — 
Göring állásfoglalása 1932 nyarán). 

D 10/IX. 
Eredeti, német nyelven. 

26 H. von T s c h a m m e r u n d Osten, náci spor tvezér . 
27 A náci párt hivatalos lapja. 
28 U F A f i lmhíradóról v a n szó. 
29 w. Kube, brandenburgi Gauleiter. 
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7. 

Berlin, 1933. május 15. 

V. DOMMES TÁBORNOK FELJEGYZÉSE II. VILMOS SZÁMÁRA HITLERNEK 
V. BLOMBERG, V. BERG ÉS V. HINDENBURG JELENLÉTÉBEN KÖNIGS-
BERGBEN TETT KIJELENTÉSÉRŐL A HOHENZOLLERN-HÁZ ESETLEGED 

RESTAURÁCIÓJÁNAK ELODÁZÁSÁRÓL 

Bizalmas! 

Hitler állásfoglalása a Monarchia kérdésében 

E hónap 9-én v. Hindenburg tábornagy közvetítésével Königsbergben meg
beszélés zajlott le v. Berg30 és Hitler birodalmi kancellár között. A megbeszélésen 
jelen volt báró v. Blomberg31 hadügyminiszter, aki a megbeszélés tartalmáról az 
alábbi tájékoztatást adta : 

Hitler kifejtette: 
1. Műve végeredményének a monarchiát tekinti. 
2. Számára csak egy német monarchia létezik: a szövetségi államokból álló 

monarchiát nem ismeri el. 
3. A monarchia szempontjából csak a Hohenzollern-ház jöhet számításba. 
4. A monarchia visszaállításának pillanata még nem érkezett el. 

a) Ha valaki ez idő tájt annak megvalósítására törekedne, a monarchista 
gondolatnak rossz szolgálatot tenne. 

b) A monarchia visszaállítása jelenleg zavarná a nemzeti szocialista építő
munkát. 

c) A visszaállítás külpolitikai bonyodalmakkal járna. 
5. Hitler elsősorban katona — mondta Blomberg. Mint ilyen, lehetetlennek 

tartja, hogy a monarchiát népszavazással, vagy ehhez hasonló módon vissza le
hetne hozni. Csupán a hadsereg volna képes a császárt ismét trónra ültetni egy 
győztes háború megvívása után. 

Mindezekre az alábbiakat válaszoltam: 
ad. 2. Számomra a német népben meglevő becses erőkről való lemondásnak 

tűnik, ha valaki a történelmileg kialakult törzseket lebecsüli és helyükbe az egy
ség maszlagát helyezi. 

ad. 4a. Alapvetően téved, aki azt hiszi, hogy a koronát dekorációs tárggyá degra
dálhatja. Mert, ha az uralkodóház quasi egy előkészített ágyba feküdne bele, 
ahelyett, hogy a nép felszabadításában és feltámasztásában tevékenyen közre
működnék, soha nem tudna a népben gyökeret verni. 

ad. 4b. Szerintem itt ugyancsak alapvető tévedés áll fenn. A népnek a korona 
iránti óhaja egyáltalán nem dinasztikus alapokból fakad, hanem abból, hogy a 
nép benne megmenekülését látja. Egy messzelátó államférfi nem mondhat mást, 
mint azt, hogy munkája érdekében tartós államformára van szüksége, amit viszont 
csak a korona tud nyújtani. Még a korlátlan, mindenható diktátornak is arra kell 
törekednie, hogy művét halála utáni időkre biztosítsa, ha nem akarja annak 
szétesését. 

ad. 4c. Komoly külpolitikai bonyodalmak részemről valószínűtlennek látszanak. 
ad. 5. Ha valaki a mi helyzetünkben e kérdést egy győzelmes háborútól teszi 

függővé, úgy annak kitolását jelenti beláthatatlan időre. Ezek után úgy tűnik, 
hogy a kérdés pozitív értelmű megoldásával nem kívánnak foglalkozni. 

30 v. Berg a Rajna menti Berg hercegi dinasztia leszármazottja, II. Vilmos bizalmi embere.. 
31 Báró W. v. Blomberg vezérezredes. 
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V. Blomberg úr még kitért röviden Vilmos herceg eljegyzésére,32 Hitler és a 
nemzeti szocialisták felfogása: ha a trónra hivatottak különleges helyzetüket fel
adják, nem követelhetik többé, hogy érdekükben harcoljunk. Mert ezáltal ők már 
nem többek, mint mi, s akkor a trónra mi tarthatunk igényt. 

V. Dommes 
Eredeti, német nyelven. 

8. 

V. DOMMES TÁBORNOK FELJEGYZÉSE II. VILMOS SZÁMÁRA A HITLER
REL TÖRTÉNT MEGBESZÉLÉSRŐL. A TANÁCSKOZÁSON DOMMES KIFEJTI 
ÁLLÁSPONTJÁT A RESTAURÁCIÓ IDŐSZERŰSÉGÉRŐL, HITLER VISZONT 

BEBIZONYÍTJA ANNAK IDŐSZERŰTLENSÉGÉT 

Feljegyzés a Hitler birodalmi kancellárnál történt fogadásról 
1933. október 24. 

A megbeszélést az alábbiak elmondásával vezettem be: a birodalmi kancellár 
remélhetőleg nem hiszi rólam, hogy ezen alkalmat indiszkrét kérdések felvetésére 
használom fel. Mégis, szívesen érintenék néhány olyan pontot, amelynek tisz
tázása szívügyem volna. Feleslegesnek tűnik arra kitérnem, hogy őfelsége és 
a királyi ház hercegei a -német nép nemzeti felbuzdulását melegen üdvözölték; a 
királyi hercegek azokban tevékenyen közreműködtek. A kormány legutóbbi kül
politikai döntései pedig őfelsége régóta dédelgetett kívánságának felelnek meg. 
Felesleges továbbá annak megemlítése is, hogy őfelsége és a királyi ház egy ér
dekükben folyó propagandától, mint méltatlantól, elzárkóztak. 

De mind a királyi hercegek, mind magam előtt gyakorta felmerülnek kérdések 
amelyek a királyi ház helyzetét érintik a mai államban. E kérdésekre én min
dig azt válaszoltam: a birodalmi kancellár szíve mélyén csak monarchista lehet 
Mert ha művét stabilizálni, az általa gyakran hangoztatott és szentnek tartott 
„Führer"-elvet mindennel szemben óvni és halálán túlmenőleg biztosítani akarja, 
továbbá elébe akar vágni az utódlásért kirobbanó harcnak, úgy csak a koronára 
támaszkodhat. A birodalmi kancellár úr kimondott hagyománytiszteletéből követ
kezőleg a koronára csak a porosz királyi ház jöhet számításba. Márpedig, aki 
ezen a talajon áll, nem engedheti meg, hogy a királyi ház a néphez lesüllyedjen. 
Különleges helyét mind eszmeileg, mind anyagilag meg kell tartania. 

E felfogással semmiesetre sem hozható összhangba, hogy pl. a birodalmi ifjú
sági vezető 14 nappal ezelőtti frankfurti beszédében . . . 

Itt a birodalmi kancellár szenvedélyes hangon félbeszakított: erre vonatkozólag 
egészen pontatlan tájékoztatásáról van szó; Schirach33 a neki tulajdonított monda
tokat egyáltalán nem mondta; a sajtó ezt korrigálni fogja. Egyébként is figye
lembe kell venni, hogy a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt ifjúságának 
háromnegyed része kommunista, akiket szisztematikus munkával előbb nemzeti 
érzésűvé kell változtatni. Ehhez idő kell. 

Ami az államformát illeti, ő (Hitler) egyelőre tartózkodó magatartást kíván 
tanúsítani. Ha a gondviselés idővel Hindenburg helyére állítaná, nem kívánja 
magát birodalmi elnöknek neveztetni, hanem megmarad birodalmi kancellárnak. 
Természetesen jól tudja, hogy egy rendszer nem nyugodhat „két szemen", hanem 
azt egy házra kell alapozni. Neki nincs családja, neve azonban bevonul Német
ország történetébe, s néhány év múlva minden időkre be is lesz oda vésve. 
Neki nincs más becsvágya, mint azoknak a feladatoknak a megoldása, amiket 
maga elé tűzött: mindenekelőtt Németország megmentését a bolsevizmustól és 
megszabadítását a zsidó uralomtól. Ez éppen elég is. — De a feladatok még nin
csenek megoldva, a kommunizmust ugyan szétverték, de még nem semmisítették 
meg. Lehetséges, hogy még véres harcok előtt állunk. Számára kérdéses, hogy a 

32 Vilmos trónörökös fia 1933-ban rangon aluli házasságot kötött Dorothea v. Salviattval. 
33 Baldur von Schirach náci ifjúsági vezető. 
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monarchia elég erős lenne ezeket magára vállalni. Továbbá azt sem tudja, hogy 
pl. a trónörökös, aki mégis legelsőnek jöhetne szóba, e határozottságot fel tudná-e 
mutatni ? 

A zsidókérdést illetően nagyon kevés ember értené meg őt. Ekkor Hitler szen
vedélyessé vált: kimerítően taglalta, hogy a zsidók miért váltak Németország 
szerencsétlenségévé és miért csinálták meg a forradalmat. A zsidókat ezért ki 
kell „kapcsolni" stb. Mivel az volt a benyomásom, hogy Hitler indirekt módon 
őfelsége ellen akart vádakat felhozni zsidóbarátsága miatt, félbeszakítottam és 
elmondtam neki azt a kijelentést, amit őfelsége 1911-ben Hollmann34 admirális 
jelenlétében egy reggeli után tett nekem: „Az uralkodó kötelessége, hogy a nép
ben meglevő minden erőt hasznosítson. Ha a zsidók előtt a hadsereget és a hiva
tali pályát elzárják, szükséges számukra egy olyan szelep biztosítása, melyen át 
intelligenciájukat és tőkéjüket a nép jólétének emelésére fordíthatják, ez pedig 
a tudomány, művészet és jótékonyság." 

A birodalmi kancellár ismét felvette az előbbi fonalat: a kommunizmus és a 
zsidóság megsemmisítése azok a feladatok, amiket maga elé tűzött s amiket meg 
kell oldania. Ma még nem tudja, hogy ezekre mennyi ideje lesz. Neki éppúgy 
vannak fanatikus hívei, mint ellenségei. Egyetlen egy gyűlésen nem lehet biztos. 

Vitába szálltam vele abban a kérdésben, hogy a monarchia a vázolt feladatok 
megoldására alkalmatlan volna, majd végül nyíltan megkérdeztem: Hitler fel
fogásának megfelel-e az általam elmondott interpretáció? E kérdésre nem vála
szolt, ellenben ismét visszatért a zsidókérdésre. Aztán a megbeszélésnek hirtelen 
véget vetett. 

Még csak annyit mondtam: ez idő tájt nehézségeink vannak az országban, 
bizonyára félreértések miatt. Ily esetekben kikhez fordulhatnék leginkább? Hitler 
igen barátságosan maga magát ajánlotta fel, egyébként Hesshez:!5 utasított. 

V. Dommes 
Eredeti, német nyelven. 

9. 
Berlin, 1934. február 2. 

V. DOMMES TÁBORNOK TILTAKOZÓ LEVELE HITLERHEZ, A VOLT CSÁ
SZÁR ELLEN IRÁNYULÓ NÁCI TÁMADÁSOKRÓL ÉS A POLITIKAI DENUN-

CIÁLÁS ESZKÖZEIRŐL 

Adolf Hitler Birodalmi Kancellár Ürnak 
Igen Tisztelt Birodalmi Kancellár Űr! 

Amikor október 24-én szíveskedett fogadni, arra kértem önt, nevezzen meg egy 
illetékest, akikhez fordulhatok, ha olyan kérdések tisztázásáról van szó, melyek 
a királyi ház gondjaimra bízott érdekeivel kapcsolatosak, ö n akkor helyettesét, 
Hess birodalmi miniszter urat említette meg. Én azonnyomban kerestem a vele 
való kapcsolatot. Más jellegű sürgős ügyei azonban e héten sem tették lehetővé 
számára, hogy engem fogadjon. Bármilyen kelletlenül is kell fárasztanom önt, 
mégis arra kérem, szabadjon az alábbiakat előadnom. Az elmondandók súlyosan 
nehezednek rám és megítélésem szerint nem tűrnek további halasztást. 

Eltekintek attól, hogy a számomra teljesen érthetetlen és hirtelen támadt ke
ménységet részletezzem, amellyel a monarchista gondolat ellen szóban és írásban 
hadakoznak. Ezzel szemben csupán még egyszer aláhúzom, amit már élőszóval 
is bátorkodtam hangsúlyozni: hogy tudniillik őfelsége a császár és a királyi 
ház minden propagandát, mint hozzá méltatlant, visszautasít. 

Ügy gondolom, különbséget kell tenni a politika és a személyes becsület között. 
Előbbiben csupán a politikai célszerűségnek szabad uralkodnia bármely etikai 

34-G. v. Hollmann admirális, II. Vilmos szárnysegédje. 
35 R. Hess, Hitler helyettese. 
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nézőpont háttérbe szorításával együtt. A személyes becsület kérdései másképp 
kezelendők. Megítélésem szerint nincs súlyosabb támadás a becsület ellen, mint 
az árulás vádja, méghozzá a saját nép elárulásának vádja. A vád pedig annál 
súlyosabb, minél magasabban áll az érintett személy. 

Darré36 birodalmi élelmezési miniszter úr a sajtóban megjelent egyik cikkében, 
amelyből egy lenyomatot mellékelek, Őfelségét azzal vádolta, hogy a „német 
parasztságot elárulta". Weimarban a múlt hó 21-én a birodalmi parasztnapon 
tartott beszédében pedig, amelyből szintén mellékelek egy lenyomatot, a biro
dalmi élelmezési miniszter úr értelemszerűen ezeket mondotta: Konradin37 a 
Hohenstaufok helytelen parasztpolitikája miatt a hóhér bárdja által lakolt — a 
császár ettől a végtől csak a hazából való elűzetése árán menekült meg. 

Igen tisztelt Birodalmi Kancellár Űr, ismerve az ö n igazságérzetét és katonai 
becsületérzését, biztos vagyok benne, hogy ezeket az igazságtalan támadásokat 
elítéli, őfelsége, a császár túl magasan áll ahhoz, hogy e támadások elérjék. De 
ö n bizonyára egyetért velem abban, hogy mint Őfelsége itteni képviselője nem 
túrhetem el az árulás vádját szó nélkül. — Mint öregkatona, módfelett sajnálom, 
hogy megtámadott uram becsülete érdekében fegyvert nem ragadhatok. De el
viselhetetlen szemrehányás volna számomra, ha őfelségének a legszélesebb nyil
vánosság előtt megsértett becsületét nem állítanák helyre. Ezért rendkívül hálás 
lennék, ha ön engem e kérdésben rövidesen fogadni méltóztatnék; olyan javas
latokat tennék, amelyek mindenfajta jogos érdekeknek megfelelnének. 

Kiváló tisztelettel ö n iránt, Birodalmi Kancellár Űr 
V. Dommes 

Másolat, német nyelven. 

10. 

1934. április 27-én 

V. DOMMES TÁBORNOK ÁLTAL KÉSZÍTETT FELJEGYZÉS (TERVEZET) 
HITLERNEK II. VILMOS TÖRTÉNELMI ÉRDEMEIRŐL 

Tervezet 

A porosz királyi ház ügyeit intéző főhivatal az alábbiakat közli : 
Dr. Darré birodalmi élelmezési miniszter úr január 21-i, a weimari paraszt

napon elmondott fejtegetéseiben a beszéd hivatalos lenyomatának tanúsága sze
rint, valamint röviddel azelőtt megjelent és általa személyesen aláírt újságcikk
ben többek között kijelentette, hogy mint egykor a Hohenstaufok földközi-tengeri 
politikájukkal, az utolsó császár liberális nemzetközi gazdaságpolitikájával „a 
német parasztságot elárulta". A császárnak „a jóindulatú sors segítségével nem 
kellett osztoznia az utolsó Hohenstauf sorsában, így fejét nem veszítette el a vér
padon, ma csupán száműzetésben kell élnie, távol hazájától" . . . 

A német honfitársak elárulásának súlyos és becsületsértő vádja nem maradhat 
visszautasíthatatlanul. Amikor őfelsége II. Vilmos császár uralomra lépett, Né
metország rendkívüli gazdasági fellendülés állapotában volt. A hatalmas ipari 
fejlődéssel párhuzamosan igen erős népszaporulat következett be. A birodalom 
előtt az a feladat állott, hogy a növekvő népességnek nemcsak a hazában bizto
sítsa továbbra is a munkát és kenyeret, hanem a tengerentúli gyarmatokon új 
munkaterületeket is szerezzen. E fejlődés irányához tartozott az ipar kereske
delempolitikai támogatása. Amint az ehhez szükséges áldozatok a német mező
gazdaság részéről elviselhetetleneknek bizonyultak, a lakosság legszélesebb körei -

36 R. w. Darré, élelmezési miniszter, a náci párt parasztszakértője, egyben a íaji és te
lepítési hivatal vezetője. 

37 Konradin , sváb herceg. IV. Konrád császár fia, 1268-ban Tagliaccozőnál vereséget 
szenvedett Anjou Károlytól . Anjou Károly a kezére kerü l t Konrad in t az év október 29-én 
Nápolyban lefejeztette. Dar ré a r r a céloz, hogy Konrad in itáliai poli t ikája ellentétes volt 
a német parasz tság érdekeivel . 
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nek igen nagy ellenállásával szemben is — mivel azok az élelmiszerek meg
drágulásától féltek —, a császár nem habozott hathatós intézkedéseket foganato
sítani a mezőgazdaság védelmére és támogatására. Mindezzel a császár már a 
liberalizmus időszakában fordulatot teremtett a nemzeti gazdálkodás irányába, 
mely a világgazdaság ideológiájától való tudatos elfordulás volt. A következmény 
pedig az lett, hogy a német mezőgazdaság a háború előtti utolsó évtizedben soha 
nem látott virágzáshoz, jutott el: a terméshozamok holdanként átlag 30%-kal 
nőttek, a sertésállomány 40%-kal emelkedett, a mezőgazdasági árak pedig a ter
melés növekedése ellenére olyan magasságot értek el (amely mai napig érték
mérő), hogy a német birodalom 1913-as statisztikai értékszámai a manapság is 
mértékadó indexszámok. II. Vilmos császár tehát a nemzeti gazdálkodáshoz való 
átmenetet éppen a mezőgazdaságnál kereste és találta meg olyan időben, amikor 
az általános gondolkodás a „világgazdasági" liberális felfogások hatása alatt állt. 
Ezáltal megnövelte az élelmezési bázist, erősítette a német népiség forrását a 
német nép javára. 
Másolat, német nyelven. 
Rajta: v. Dommes megjegyzésével átadva a birodalmi kancellárnak. 

11. 

V. DOMMES TÁBORNOK FELJEGYZÉSE II. VILMOS SZÁMÁRA A HITLER
REL TÖRTÉNT MÁSODIK MEGBESZÉLÉSRŐL, AMELYNEK KAPCSÁN HIT
LER — NEM REAGÁLVA A CSÁSZÁRT ÉRT SÉRTÉSEK MIATTI PANA
SZOKRA — A NAPIRENDRŐL VÉGLEGSEN LEVETTNEK TEKINTI A CSÁ

SZÁRI HÁZ RESTAURÁCIÓJÁT 

Megbeszélés Hitler birodalmi kancellárnál 1934. április 27-én 
a Birodalmi Kancellárián 

A megbeszélés dr. Lammers államtitkár jelenlétében folyt le. 
Röviden megköszönve a fogadtatást, a birodalmi kancellárnak az alábbiakat 

mondtam: nem kéréssel, de nem is panasszal jövök, csupán igazságérzetére sze
retnék apellálni. A fogadást február elejére indítványoztam, tekintettel azokra a 
sértő támadásokra, melyek őfelsége személyét érték. Alsóbb hatóságok túlkapá
saira nem térek ki. Mint azt február 2-i írásomban már előadtam, a leginkább 
becsületsértők azok a kijelentések, amelyeket Darré miniszter a birodalmi pa
rasztnap alkalmából tett Weimarban. Mint ismeretes, Darré úr nyilvánosan ki
jelentette, a császár a „német parasztságot" elárulta. Ezután Konradin vérpadon 
lelt halálával kapcsolatos hasonlat következett, amely halál alól a császár kivonta 
magát. Eltekintve a durva sértésektől, maga a vád ténybelileg is hamis. Senki 
sem tagadhatja, hogy a császár az elsők között volt, akik a liberális és kapitalista 
gazdaságpolitika idején a nemzeti gazdálkodáshoz megtalálták az utat. — Ezt 
(a támadás megtörténtekor) nyilatkozatban is összefoglaltam, kérni akarván 
akkor annak szíves közzétételét. Ma, negyedévvel az események után már késő 
lenne a publikálása, mégis átadnám a nyilatkozatot az igazság megállapítása, 
illetve Darré miniszterhez való esetleges továbbítása céljából. 

Végül is Darré esetében egyedi dolgokról van szó. Sokkal inkább káros azon
ban az a korántsem tagadható támadó tendencia, amely a monarchikus gondolat 
ellen irányul a korona legutolsó viselőjének és házának lealacsonyításán keresz
tül. Meg vagyok győződve róla, hogy Hitler a harc eme módját éppúgy elítéli, 
mint én. Mivel csak egyetlen szavába kerül, remélem, hogy ezek az igazsággal 
szembenálló harci módszerek meg fognak szűnni. 

Hitler (láthatólag felkészülve) a következőket válaszolta: nem ő és hívei csinál
ták a novemberi forradalmat. Sőt, a leghevesebben harcoltak ellene. De az 
ember joggal szemrehányást tehet a német fejedelemnek, hogy azok annak be
hódoltak. 
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ö maga a régi Németországban a monarchiát tartotta a legjobb államformának. 
Neki semmi kifogása sincs a monarchia, különösen a Hohenzollern-ház ellen. De 
keserűen kellett tapasztalnia, hogy a polgárság, az értelmiség és a fejedelmek 
az ő harcával szemben semmi megértést nem tanúsítottak — a fejedelmek egy 
része gyalázta őt, pl. a bajor trónörökös az ő mozgalmát „éretlen csibészségnek" 
nevezte. Mivel a fejedelmek csődöt mondtak, neki a kisemberekkel kellett meg
mentenie Németországot. 

Hitler célja: Németország megmentése a bolsevizmustól, a novemberi forra
dalom bűnöseinek kiirtása, a belső tisztogatás, a birodalmi véderő kiépítése, hogy 
Németország tekintélyét kifelé ismét helyreállítsák. Ehhez időre van szüksége, 
mintegy 12—15 esztendőre. Ez idő alatt nem szabad őt zavarni. Márpedig zavarni 
fogják és éppen a német fejedelmek. Állandóan panasszal fordulnak az öreg 
tábornagyhoz; ezáltal az ő munkája meg van bénítva. 

Neki nincs semmi kifogása a császár ellen. A császár is minden bizonnyal 
követett el hibákat, melyik ember mentes a hibáktól? Ámde a császár semmiféle 
megértést nem tanúsít iránta. Mióta ő politikailag gondolkodik, elítélte a német 
kisállamiságot. A fejedelmek állandóan dinasztikus házipolitikát folytattak. Ö és 
halála után mozgalma fog gondoskodni arról, hogy ezek a fejedelmek soha ne 
térjenek vissza. (Ettől kezdve szenvedélyessé válik.) E kérdést illetően kérlelhe
tetlen és fanatikus. Ezért azt a táviratot, amely „Németország csakis császára 
és szövetségi fejedelmei alatt tud ismét boldog lenni" — kitételt tartalmazta, ki
hívásnak fogta fel. (Közbevetettem, hogy e kérdésben még állást foglalok.) E 
távirat a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt monarchia-barát köreiben 90 
fokos fordulatot hozott. Az ez idő tájt megrendezett ünnepségeket leplezetlen 
provokációknak lehetett tekinteni. Ezen nem is lehet csodálkozni. 

Ö soha nem fog megnősülni s nem lesznek gyermekei sem. De semmi sem áll 
távolabb tőle, mint az, hogy a trónra törjön, ö Hindenburg halála után birodalmi 
elnök sem akar lenni, ellenben birodalmi kancellár akar maradni. Ezzel szem
ben kijelenti: ha Németország ismét monarchia lenne, e monarchiának a nép
ben kell gyökereznie, azaz a pártban, mert a nép egyenlő a párttal. És Német
ország soha nem lenne egy újabb szövetségi állam. Egyik legnagyobb eredményé
nek tekinti, hogy az egységállam iránti régi vágyat teljesülésbe vitte. 

Én az alábbiakat válaszoltam: hálás vagyok a kimerítő tájékoztatásért. Nem 
hiszem, hogy akadna egy nemzeti érzelmű német is, aki Hitler maga elé tűzött 
nagy céljait ne üdvözölné. E célok közül sok megegyezik azokkal, amelyeket 
Őfelsége a császár állított fel; ezt a császár nyíltan el is ismeri. — Lehetséges, 
hogy Hitlernek a császár egyik-másik kritikai megjegyzése fülébe juthatott. 
Gondolni kell arra, hogy a császár Hollandiából forró szívvel figyeli a hazában 
bekövetkezett fejlődést és természetes joga, hogy önálló véleménye legyen. A 
császár csodálatra méltó magasságban áll a dolgok fölött. Törődése csak a hazá
nak szól. Dinasztikus szempontok személyére vonatkozóan egyáltalán nem ját
szanak szerepet. Ha Hitler a müncheni NDO-hoz38 intézett távirat miatt fel
indult is, mindenek előtt meg kell állapítani, hogy az egységes államra vonatkozó 
reichstagi nagy beszéde január végén hangzott el, míg a távirat novemberben 
kelt és az NDO-újságban december 15-én került nyilvánosságra. Kihívásról éppen 
ezért nem lehet szó. — Természetesen nem gondolok arra, hogy Őfelsége nyilat
kozatát a legcsekélyebb mértékben is gyengítsem. De figyelembe kell venni a 
távirat létrejöttének körülményeit. A távirat a bajor tisztek hódoló feliratára 
adott válasz — részben ugyanazokat a szavakat használva. A szövetségi fejedel
mekkel szembeni árulását vethetnék a szemére, ha más álláspontot foglalna el. 
Azt mondhatnák: „Ha Hitler birodalmi kancellár, a birodalom koronáját neki 
felajánlja, ő (a császár) azonnal cserbenhagyja a többi fejedelmet." Vélemé
nyem szerint a császár más álláspontot nem foglalhatott el. A császárság későbbi 
helyreállítására azonban semmi akadályt nem látok. 

Hitler közbevágott: nem érti, hogy 1934/35-ben a Hohenzollern-ház hirtelen 
miért tekint valamit „szentnek", holott korábban ilyen egyáltalán nem létezett 
számára (láthatólag 1866-ra célzott). 

38 National-deutsche Offiziere — monarhista tiszti szövetség. 
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Én tovább folytattam: ha Hitler az előbb ünnepségekről is beszélt: mi nem 
rendeztünk ünnepségeket. Egyébként — ő nyilatkozott úgy, hogy részéről jelenleg 
az államforma kérdése nem vita tárgya, őfelsége és a királyi ház minden pro
pagandától elzárkózik, mert nem méltó hozzájuk. — Én tehát nem látok semmi
féle súrlódási felületet. 

Azonkívül: ha az államforma egyelőre nyitott kérdés is marad és Hitler maga 
sem foglal állást a királyi ház ellen, e jövőbeni remények mindkét részről fenn
állnak. Ezt tudom megállapítani, természetesen anélkül, hogy leszögezni kíván
nám. (Hitler azt mondta, hogy ez ellen nincs ellenvetése.) Ennek következménye 
viszont az, hogy a királyi házat nem szabad lealacsonyítani és különleges hely
zetét meg kell hagyni. A Darré-féle támadások súlyos sebeket e j tenek. . . 

Hitler erre azt mondta: ő maga is helyteleníti az ilyen jellegű támadásokat. 
Olyan megjegyzést fűzött hozzá, amiből arra következtettem, hogy a jövőben 
ilyen támadásokat meg fog tiltani. Ha az a távirat nem lett volna, ő maga kül
dött volna táviratot a császárnak 75. születésnapja alkalmából. Mégis csak szük
séges azonban, hogy mozgalmával szemben megértést tanúsítsanak. 

Válaszom ez volt: én csak azt tudom megállapítani, hogy a királyi ház teljes 
ifjabb generációja bekapcsolódott a mozgalomba. 

Mivel Hitler már többször felállni készült, még csak annyit mondtam: ismét 
hozzá kellett fordulnom, mert Hess minisztert még nem tudtam elérni. 

Végül ezeket mondtam: úgy hallottam, hogy a trónörökös szívesen beszélt volna 
vele (Hitlerrel) római utazása előtt. De abból nem lett semmi. Csak azt akarom 
mondani, hogy a trónörökös csupán meg akarta kérdezni, nem tehetne-e valamit 
a Mussolinivei való találkozás előmozdítása érdekében. Hitler e közlést könnyed 
fejbólintással, és hangsúlyozott hidegséggel fogadta anélkül, hogy egy szót is 
szólt volna. 

Ezzel a megbeszélés befejeződött. A megbeszélés barátságos formában zajlott le. 

V. Dommes 
Eredeti, német nyelven. 
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