
HERMANN RAUSCHNING: 

HITLER BIZALMASA VOLTAM 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1970. 326 o.) 

HEBHAII 
SAUSGHNINS 

HITLER 
BIZALMASA 
VOLTAM „ 

A mű a Zrínyi Katonai Kiadó gondo
zásában látott napvilágot. A könyv első, 
1939-es párizsi kiadása — egy időben 
Lengyelország lerohanásával — a gya
nútlan, politikával kevéssé foglalkozó 
olvasóra bombarobbanás erejével hatott, 
de nem volt kisebb a hatása az 1945-ös 
első magyar kiadás kézbevevőire sem. 

Mindez érthető, hiszen talán az első 
olyan kiadvány volt, amely hiteles kór
képét adta egy félelmetesen kuszán gon
dolkodó, de tetteiben és eszközei meg
válogatásában nem kevésbé félelmete
sen következetes politikai bűnöző belső 
világának. „ Igen . . . mi barbárok va
gyunk s barbárok akarunk lenni" — 
hangzott Hitler ars poeticájának egyik 
variációja. S hatalmi módszereinek 
egyéb alapvető tételei sem hangzanak 
jobban. „A világot csak megfélemlítés
sel lehet kormányozni." „Rémületet fo
gok terjeszteni minden pusztítóeszköz 
erőszakos harcbavetésével." Embereit a 
célnak megfelelően válogatta össze. Az 
SA-val kapcsolatban kijelentette: „Vas-
öklű emberekre van szükségem, akik 
nem rágódnak erkölcsi elveken, mielőtt 
agyoncsapnak valakit." 

A magyar olvasót elsősorban a Ma
gyarországgal és a kisnépek sorsával 
foglalkozó hitleri kinyilatkoztatások 
gyűjteménye készteti döbbent gondol
kodásra. „A kis államok kora le já r t . . . " 
— jelentette ki a náci Németország min
denható Führere és elképzeléseit, tetteit 
is ehhez idomította, „összekovácsolom 
acélmagját egy új birodalomnak. . . — 
mondotta. — Ausztria, Csehország, Mor
vaország, Nyugat-Lengyelország... E 
tömb körül először egy kelet-európai 
konföderáció létesül. Lengyelország, a 
balti államok, Magyarország, a Balkán
államok, Ukrajna, a Volga-vidék, Geor
gia . . . Segédnépek uniója lesz ez, had
sereg nélkül, saját politika nélkül, saját 
közgazdaság nélkül. S egy pillanatig 
sem gondolok arra, hogy e népek bár
melyikének emberiességi alapon enged-
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menyeket tegyek. Például Magyaror
szágnak régi határai visszaállítására. 
Nem fogok semmiféle különbséget ten
ni barát és ellenség között." 

A könyv lapjain életre kelnek a ná
ci párt korifeusai, remek képet kapunk 
Göringről, akit mi sem jellemez jobban, 
mint alábbi kijelentése: „Nincs lelkiis
meretem! Lelkiismeretemet Adolf Hit
lernek hívják." Nem kevésbé érdekesek 
Hitler közgazdasági elvei — már ameny-
nyiben kusza elképzeléseit annak lehet 
nevezni —, isteni küldetéséről vallott 
hite, a fajtiszta németség kitenyésztésé
ről, vagy az ellenfél — ez esetben szinte 
az egész világ — legyőzéséről, ellenlá
basainak emberi gyengéin keresztül 
való megtámadásáról kialakított nézetei. 
Az egész planétát óhajtotta lába alatt 
látni, s korai megnyilvánulásai már elő
revetítették később követendő politiká
jának árnyékát. „S ha valamikor Orosz
országra dobom is be a tétemet — je
lentette ki a könyv szerzője előtt —, 
semmi sem fog visszatartani attól, hogy 
hirtelen megint köpönyeget fordítsak s 
megrohanjam, amikor már nyugodtan 
elértem kitűzött céljaimat." 

A szerző, Hermann Rauschning, mű
velt porosz junkerivadék, Danzig Sza
bad Város szenátusának elnöke, a ná
ci párt első tagjainak egyike, 1933—34-
ben valóban Hitler bizalmasainak szű
kebb körébe tartozott, s mint ilyen, 
szubjektív hangvételű, nem tudományos 
igénnyel íródott visszaemlékezést nyúj
tott át az akkori és mai olvasónak. í rá
sát figyelmeztetésnek szánta. Mást náci 
múltja, a kellő távlat hiánya sem tehe
tett lehetővé számára. Rauschning tu
lajdonképpen bízott a nácizmusban — 
és nemcsak saját felemelkedése egyik 
lehetőségének tartotta —, hitt a náciz
mus forradalmi mivoltában, így csaló
dását és szembefordulását a vezetők 

embertelen, korrupt, az ő szemszögéből 
nézve áruló magatartása okozta. Gon
dolkodó, tisztakezű ember lévén, elítél
te a nácizmus rabló, hazardőr módsze
reit, világosan látta, hogy a hitleri po
litika eredménye csak egy lehet: Né
metország összeomlása. 

A jól megírt előszó szerzője, Patkó 
Imre az érdemek mellett rámutatott a 
könyv — valóban meglevő — hiányos
ságaira is. Egy dologról azonban meg
feledkezett; nevezetesen arról, hogy 
Rauschningtól nem kérhetjük számon 
mindazt, amit mi tudunk a fasizmusról, 
így a fasizmus első — ma már több 
szempontból vitatott és vitatható — tu
dományos igényű, dimitrovi meghatáro
zását. Kétségtelen, Rauschning definí
ciói enyhén szólva is misztikusak. Ilye
neket ír: „A nácizmus a XX. század vi-
tustánca." „A vad népek betörése ez a 
nyugati világba"; azonban ezek a — 
Rauschning korlátait tükröző — gyen
geségek eltörpülnek a könyv leleplező, 
szinte agitatív erejű részletei mellett. 
Végül még egy a könyv írójának vé
delmében: rendkívüli erkölcsi bátorság
ra, becsületességre volt szükség ahhoz, 
hogy a mocsárban való elsüllyedés, a 
hasonulás helyett a leleplező, koránt
sem veszélytelen szerepét vállalta. S 
mindezt 1939-ben! A művet egy rend
szer és egy diktátor életéhez kapcsoló
dó adalékként kell az olvasónak kézbe
vennie és értékelnie. Ha mindezt kellő 
kritikával teszi — s ehhez nyújt segít
séget az előszó — komoly haszonnal for
gathatja Rauschning könyvét. 

A Zrínyi Katonai Kiadót pedig dicsé
ret illeti, hogy ezt a huszonöt évvel ez
előtt megjelent és ma már nehezen hoz
záférhető művet a feledés homályából 
előszedve ismét a nagyközönség kezébe 
adta. 

Speidl Zoltán 
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