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Németi János Levente

Forradalom és építőmunka

Az NSDAP és a nemzetiszocialista állam dualizmusa
a „Machtergreifung” nyarán�

1933. július 14-én a versengő politikai csoportosulások feloszlatásával formálisan is 
megszilárdult a nemzetiszocializmus egyeduralma Németországban, és ezzel véget 
ért a hatalomátvétel első nagy fázisa. Maguk a nemzetiszocialisták a hatalom átvé-
telét a harcias hangzású „Machtergreifung” (hatalommegragadás) kifejezéssel jelölték, 
amelyen nem csupán Hitler 1933. január 30-i birodalmi kancellári kinevezését értet-
ték – ami inkább intrikus hatalomátjátszás, mintsem erőszakos akció volt –, hanem 
a weimari köztársaság hosszas hatalomvesztési folyamatát betetőző eseménynek te-
kintették. Mindez összekapcsolódott az 1933 februárjától kezdődő „Gleichschaltung” 
(egységesítés-egyformásítás) politikájával.

Az NSDAP vezetői a nemzetiszocialista hatalomátvételre „a nemzeti forradalom” 
fogalmát is használták, azaz a forradalom kifejezéssel jelezték, hogy a weimari rend-
szer romjain egy teljes új rendszert kívánnak felépíteni. Hitler kormányát a Centrum 
Párt támogatásával március 24-én elfogadott „felhatalmazási törvény” rendelkezései 
négy esztendőre diktatórikus hatalommal ruházták fel. Nemcsak a végrehajtó, hanem 
a törvényhozói hatalom is a kormány kezében összpontosult, azaz a kormány a biro-
dalmi gyűlés nélkül is alkothatott törvényeket.2 A Hitler-kabinet július 14-i ülésen,3 

� Az itt közölt írás a német nemzetiszocialista állam egyházpolitikáját vizsgáló kutatómunka ré-
szeként született meg.
2 Ehhez lásd: Klaus Dietrich Bracher − Wolfgang Sauer − Gerhard Schulz: Die Natio-
nalsozialistische Machtergreifung. Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems in Deutsch-
land 1933/1934. Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen, 1960, 214–219, 584–599. Martin 
Will: Die Kabinettsbildung am 30. Januar 1933 vor dem Hintergrund des Verfassungswandels 
in der Spätphase der Weimarer Republik. Der Staat. Zeitschrift für Staatslehre und Verfassungs-
geschichte, deutsches und europäisches Öffentliches Recht. Bd. 43., 2004, 121–143., Rudolf Morsey 
(Hrsg.): Das „Ermächtigungsgesetz“ vom 24. März 1933. Quellen zur Geschichte und Interpretation des 
„Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich“. Droste, Düsseldorf, 1992., Dieter Deiseroth: 
Die Legalitäts-Legende. Vom Reichstagsbrand zum NS-Regime. Blätter für deutsche und interna-
tionale Politik 53, 2008, 2, 91–102., valamint Katrin Berentzen: Machtergreifung, In Georg 
Stötzel − Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 
Olms Verlag, Hildesheim, 2002, 232. és kk.
� Németországban 1933. július 14-én, a francia forradalom évfordulóján végleg felszámolták a több-
pártrendszert és a parlamentáris demokráciát. „A pártok újjáalakulása elleni törvény” az NSDAP-t 
Németország egyetlen politikai pártjának nyilvánította. A parlamentarizmust ugyanazon a napon a 
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amelyet Goebbels a felvilágosodás eszméi feletti végleges győzelemként emlegetett, 
a nép- és államellenes vagyonok lefoglalásáról szóló törvény végrehajtási rendeletével 
együtt törvényt hoztak a pártok újjászerveződése ellen is,4 amely az NSDAP kivéte-
lével egyszer és mindenkorra betiltotta az összes politikai pártokat: „Ezzel törvényes 
kifejezésre jutott az a tény, hogy az államhatalom egyetlen letéteményese a Nemzetiszocia-
lista Német Munkáspárt lett”.5 

Az egypártrendszer kialakulásával megteremtődött a feltétele, hogy a nemzeti-
szocialisták érvényt szerezzenek a világnézeti elképzeléseiknek. Ez a törekvés szintén 
visszatükröződik a július 14-i rendelkezésekben: törvénybe iktatták a Német Evan-
gélikus Egyház alkotmányát, törvényt alkottak többek között a településpolitikáról, 
a német parasztság újjászervezéséről, a kulturális, népesedési és faji politikáról, az 
örökletes betegségek terjesztésének megakadályozásáról, a betelepülési engedélyek 
visszavonásáról, a német állampolgárság megtagadásáról és a népszaporodásról.6

Gerd Rühle kommentárja a pártok újjászerveződése ellen hozott törvényről elég-
tétellel állapította meg: „A pártok holtak voltak. A többpárti állam megbukott. A nemze-
tiszocializmus és az állam végső soron egy és ugyanaz.” 7Azaz felfogásában az állam és a 
párt funkciói nem határolódnak el egymástól. 

Bizonytalan volt az alternatíva két koncepció között:

„…egy olyan koncepció között, amely a nemzetiszocializmus pártszervezetének el-
sőbbséget biztosított volna legalább is a politikai kérdések eldöntésében, és egy olyan 

népszavazásról szóló törvénnyel váltották fel, amelyet azért tartottak szükségesnek, hogy a rendszer 
egyes döntéseit látszólag demokratikus köntösbe burkolják. A népszavazásról szóló törvény ugyan-
akkor jelezte, hogy e nélkül egy modern, karizmatikus diktatúra sem legitimálhatta magát. Ehhez 
lásd: Martin Broszat: Der Staat Hitlers. Grundlegung und Entwicklung seiner Verfassung. München, 
1981 (1969), 349/350. 
� A törvény szövegét lásd: Németh István: Demokrácia és diktatúra Németországban 1918–1945. 
2. köt. A „Harmadik Birodalom” (1933–1945) Összegzés és dokumentumok. L’Harmattan, Bp., 
2007, 151. – A pártrendszer felszámolásáról lásd: Németh István: Németország története. Egység-
től az egységig 1871–1990. Aula, Bp., 2004. 199–205., Heinrich August Winkler, Németország 
története a modern korban. 2. kötet, Osiris, Bp., 2005, 22–29; és Alfred Milatz: Das Ende der 
Parteien im Spiegel der Wahlen 1930 bis 1933. In Erich Matthias − Rudolf Morsey (Hrsg.) Das 
Ende der Parteien 1933, Düsseldorf, 1960, (Veröffentlichung der Komission für Geschichte des 
Parlamentarismus und der politischen Parteien) 743–793.
� Gerd Rühle: Das Dritte Reich. Das erste Jahr 1933. Hans Eugen Hummel Verlag, Berlin, 1934, 
364, 202.
� A törvényeket lásd: Németh István: Demokrácia és diktatúra… (i.m.) 274–276., 208., 169–171., 172.
� Gerd Rühle, i.m. 202. Gerd Rühle (1905–1949) jogász, publicista, Reichstag-képviselő, 1932-től 
a Nemzetiszocialista Német Hallgatók Szövetségének (NSDStB) birodalmi elnöke. (Lásd bővebben: 
Erich Stockhorst: 5000 Köpfe. Wer war was im Dritten Reich? Arndt, Kiel, 2000.)
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koncepció között, ami bürokratikus centralisztikus felfogásból eredt, ami az állam 
és a párt illetékességének világos különválasztását követelte volna meg, legalábbis a 
legfelsőbb döntések meghozatala tekintetében”.8

Wilhelm Frick, a birodalom belügyminisztere a bürokratikus centralista felfogást kép-
viselte, melyszerint „a közügyek intézését minden ágazatban az állam kizárólagos illetékes-
ségi körének sérthetetlenségével együtt kell elismerni, a pártot pedig egy szekularizált politikai 
’népegyház’ propagandistájának feladatkörére kell korlátozni”.9 Vagyis a pártot a magasabb 
rendű államba kell integrálni. A belügyminiszter 1933. július 10-én kelt, a birodal-
mi helytartók és tartományi kormányzatok címére elküldött rendeletében kijelentette, 
hogy a forradalom befejeződött: 

„az államnak minden hatalma egyedül a birodalmi kancellár úr által vezetett bi-
rodalmi kormány kezében van… A birodalmi kormány legfontosabb feladata a to-
vábbiakban az, hogy a benne egyesült totális hatalmat szellemileg és gazdaságilag 
alátámassza.” 10

A politikai pártok feloszlatásával ugyan az NSDAP lett az egyetlen államalkotó té-
nyező, de ha szükségesnek és jogosnak mutatkoztak bizonyos állami beavatkozások, 
akkor ezeket az államhatalom képviselői a saját felelősségükre kiadott rendelkezé-
sekkel maguk is megtehették. A birodalmi helytartók és a tartományi kormányok 
mint „az állam tekintélyének képviselői hívatottak minden eszközzel megakadályozni, 
hogy bármiféle szervezetek vagy egyes pártkörök a jövőben kormányzati hatáskörrel ren-
delkezzenek”.11

Frick itt Hitler 1933. július 6-án a birodalmi helytartók előtt elhangzott beszédére 
hivatkozott, amelyben a birodalmi kancellár – belügyminisztere jelenlétében – kifejtette:  
„A forradalom nem permanens állapot… A birodalmi helytartóknak gondoskodniuk kell arról,  
hogy a pártirodák semmi olyan intézkedést ne tegyenek, ami a kormányzat illetékességi kö-
rébe tartozik”.12 A tartományokat 1933. március 5–9-e között „gleichschaltolták”. Az 
1933. február 28-án kiadott „Az állam és a nép védelmére” című rendelet – amely gya-
korlatilag hatályon kívül helyezte a weimari alkotmány alapjogait és állandósította a 
kivételes állapotot – 2. cikkelyére hivatkozva leváltották a tartományi kormányokat,  

� K. D. Bracher − W. Sauer − G. Schulz: i.m.588. (Az idézetet a szerző fordította.)
� Idézet Frick 1933. július 10-én kelt belügyminiszteri rendeletéből. In: Németh István: Demokrácia 
és diktatúra… (i.m. 165–166).
�0 Uo.
�� Uo.
�2 „Hitler beszéde a birodalmi helytartók előtt”, In: Németh István: i.m. 163.; Peter Diehl-
Thiele: Partei und Staat im Dritten Reich. Beck, München, 1969, 17.
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s helyükbe megbízottakat neveztek ki, rendszerint az NSDAP területi (gau) vezetőjét. 
A  kancellár javaslatára a birodalmi elnök április 7-én kelt második törvénye 11 biro-
dalmi helytartót nevezett ki a tartományok élére, akik „gondoskodnak a kancellár által 
követett politikai irányvonal megfigyeléséről”, kinevezik a tartományok elnökeit, s adott 
esetben feloszlatják a tartományi gyűlést és előkészítik a tartományi törvényeket.13 A 
birodalmi helytartók kettős funkciójukban egyszerre voltak a birodalmi kormány po-
litikai megbízottai és helyi képviselői, illetve a Birodalommal szembeni tartományi 
érdekek egyedüli képviselői. A föderalizmus leépítésével egyidejűleg így a birodalom 
alkotmányos szervezeteiben is kiépült a „Führer-állam”. A tartományok „gleichschal-
tolásával” már 1933 tavaszán kialakult a „Harmadik Birodalom” uralmi struktúrájának 
fő jellemzője, az állam és a párt egymásmellettisége. A szálak Hitler kezében futottak 
össze, aki kezdettől vonakodott a hatáskörök világos elhatárolásától, helyette a sze-
mélyes viszonyok domináltak a birodalmi helytartókkal és a 43 gau vezetőjével – e 
„perszonálunió” testesítette meg a „párt és az állam egységét”.

Jóllehet, fél évvel Hitler kancellári kinevezése után úgy tűnt, hogy minden vonalon 
sikeresen lerombolta az alkotmányos állam alapjait, hatalmának korlátai mégis vilá-
gosan kirajzolódtak: a hadsereg, a gazdaság és a bürokrácia egyes köreinek korábbi 
autonómiája érintetlenül maradt. A forradalom befejezésének hangsúlyozása a nemze-
tiszocialista forradalmat továbbvinni szándékozó néhány csoportnak, így Feder14 anti-
kapitalista, propagandista igényeinek és a külpolitikában még korlátozottan érvénye-
sülő rosenbergi csoportoknak, amelyek várakozásai más irányba mutattak, de minde-
nekelőtt az NSDAP-n belüli elégedetlenkedők képviselőjének Röhmnek15 szólt, aki, 
1933 júniusában még csak részsikerekről beszélt. Türelmetlensége főként a fegyveres 
hatalom kizárólagosságának megszerzésében kapott hangot, amelynek a hadsereg és a 
birodalmi elnök állottak útjában. 

�� „Második törvény a tartományok és a birodalom egységesítéséről”, In: Németh István: Demok-
rácia és diktatúra… (i.m. 160).
�� Gottfried Feder (1883–1941) az NSDAP gazdaságpolitikusa, 1933-ban a Birodalmi Gazdasági 
Minisztérium államtitkára. (Lásd bővebben: Erich Stockhorst: 5000 Köpfe. Wer war was im Drit-
ten Reich? Arndt, Kiel, 2000.)
�� A diktatúra kiépítésében kezdettől fontos szerepet játszottak a fegyveres testületek. 1933-ban a náci 
pártnak két fegyveres testülete is volt: az 1921-ben létrehozott SA (rohamosztag), amely Ernst Röhm 
vezetésével 1933-ban mintegy négymillió főt számlált, és az 1923-ban létrehozott SS (védőosztag). A 
két testületnek már korábban is komoly szerepe volt a nácik ellenfeleinek megfélemlítésében, 1933-
tól pedig tevékenységüket „törvényesen” folytathatták. Munkájukat 1933-tól kiegészítette a Gestapo, 
a politikai titkosrendőrség. A kiépülő diktatúra alapjait a félelem, a rettegés, a bizonytalanság érzése, 
a rendőri terror adta. A nácik lehetséges politikai ellenfeleit tömegesen tartóztatták le. Miután a 
börtönök megteltek, létrehozták a koncentrációs táborokat, ott a rendszer szempontjából politikailag 
megbízhatatlan elemeket fegyveres felügyelet mellett dolgoztatták.
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Frick mindenesetre meg akarta akadályozni a párton belüli forradalmi tendenci-
ákat, a pártvezetők és a „kishitlerek”16 önkényes intézkedéseivel együtt. 1933. július 
14-én a Führer ennek ellenére úgy nyilatkozott, hogy „a legfontosabb feladatok közé 
a nemzetiszocialista mozgalom kiépítése és megerősítése tartozik”. A párt és az állam vi-
szonyának tisztázására egy éveken át tartó fejlődésre volna szükség, mivel „a nemzeti 
forradalom még nem érvényesült a maga teljességében”.17 A „Győzelem Kongresszusa” 
alkalmából, amelyet 1933. szeptember 1-jén Nürnbergben tartottak, Hitler a követ-
kező nyilatkozatot tette:

„Az államhatalom egyetlen képviselőjének a pártot kell tekinteni. Mostantól fogva a 
német sors jövőjének minden felelőssége a pártot terheli… Ezért a párt a német nép-
ben végzett politikai nevelőmunkája révén a német embereket egyre inkább erősebbé 
teszi, hogy ne a weimari múltba tekintsenek… A mozgalomnak az a feladata, hogy 
ilyen szellemben nevelje a német népet és a német embereket.” 18

 
A politikai szervezetek hivatalnokai előtt pedig így folytatta:

„Minél inkább ez a mozgalom fogja formálni és hordozni a mi népünket, annál in-
kább az általános elismerés középpontjába fog kerülni. Minden tekintet rá összpon-
tosul. Ennek tudatában kell lenni, és különösen a vezetőknek kell megérteni, hogy 
ebben rejlik magas méltóságuk, de egyben hallatlan elkötelezettségük és felelősségük 
is. A mozgalom példaszerűen halad előre az egész nemzet élén úgy, hogy nemcsak 
azért van a kezünkben a vezetés, mert miénk a hatalom, hanem azért van hatal-
munk, mert méltók vagyunk a vezetésre”.19

Hitler nyilatkozatai megmutatják eltökéltségét a nemzetiszocialista szervezetek 
mozgalmi jellegének kárára kialakuló erős állam, vagyis a szigorúan szabályozott bü-
rokratikus hatalom létrejöttének megakadályozásában, ám ezzel együtt az is igaz rá, 
hogy „...semmiképpen sem akarja kiengedni a kezéből a gyeplőt a belpolitika mobilizálá-
sa közben”.20 A rivalizálás végleges megszüntetésére Hitler sohasem igyekezett, mert 
éppen ebben látta az egyik szervezet kijátszását a másikkal szemben. Az „állam és 

�� Ilyen értelemben nyilatkozik Göring is egy 1934. augusztus 31-i Hesshez intézett levelében, ott 
használja a „kishitlerek” hasonlatát. Lásd: Peter Diehl-Thiele, i.m. 18, 51. jegyzet
�� Uo. 17. 
�� Der Parteitag des Sieges. Nürnberg 1933. Zentralverlag der NSDAP, München, 1933, 56.
�� Uo. 61.
20 Peter Diehl-Thiele, i.m. 16. old.
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párt egysége”21 jelszavával a monopolista párt gyakorlati viszonyulásának problémáját 
a diktatórikusan irányított államapparátussal szemben már láthatóan megoldottnak 
tünteti fel. Amíg azonban a mindkét hatalmi tényező köreinek és funkcióinak pontos 
és egyértelmű elhatárolódása nem történt meg (márpedig a Harmadik Birodalom 
ideje alatt elvileg semmiféle ilyen elhatárolódásról nem lehetett szó), addig ez a vi-
szony továbbra is problematikus maradt. A pártban és a náci rendszerben a döntés 
és a parancsadás menete a „Führer-elv” szerint történt, amelynek egyik legfontosabb 
eleme a demokratikus többségi parlament elvének elvetése volt. 

Mindez szigorú felülről lefelé irányuló parancsnoklási struktúrát jelentett, a gya-
korlatban azonban számos „hatalmi és kompetenciavitát”, többközpontú, polikrati-
kus párt- és állami struktúrát, illetve redundáns hivatalokat eredményezett. Hitler 
maga alapvetően hozzájárult a polikrácia kialakulásához és a közigazgatás szétforgá-
csolásához azzal, hogy a meglévő, számos hatóság mellé még közvetlenül neki felelős 
„különmegbízottakat” nevezett ki. Ebben a „kompetenciadzsungelben” a Goebbels 
által irányított „Führer-mítosz” integráló erőként s központi legitimációként hatott. 
Ez a „Führer-abszolutizmus” nem egyedül Hitler hatalmi ambícióin vagy különleges 
személyes kvalitásain alapult, hanem főleg a közigazgatás és a társadalom egyet-
értési és ön-alárendelési hajlandóságán, illetve a nemzetiszocialista Führer-állam 
különleges uralmi mechanizmusán. A mély ideológiai és tömegpszichológiai gyö-
kerű „Führer-mítosz” a belső uralmi mechanizmus és a társadalmi legitimáció közös  
nevezője lett.22 

Az ilyen feszültségen belül viszont mégis alkalmaztak bizonyos szereposztást: 

„A hivatalos álláspont szerint, (amint Hitlernek a Győzelem Kongresszusa alkal-
mából elhangzott és már idézett előterjesztéséből is kitűnik) a párt volt a politikai 
népakarat reprezentánsa és a politikai akaratformálás ellenőrző szerve is, szemben 
az állammal, amelynek feladata csupán az lehetett, hogy a párt által eléje kitűzött 
célokat közigazgatási eszközökkel valóra váltsa. A párt dolga a politika vezetése, az 
állam dolga pedig a politika bürokratikus átvezetése, vagyis végrehajtása volt. A 
párt dolga az emberek vezetése, az állam dolga az ügyek intézése” .23

2� Vö: „Törvény a párt és az állam egységének biztosításáról (1933. december 1.)”  In: Németh 
István: Demokrácia és diktatúra Németországban 1918–1945. 2. köt., A „Harmadik Birodalom” 
(1933–1945) Összegzés és dokumentumok. L’Harmattan Kiadó, Bp,, 2007, 153.
22 Hans Buchheim: Die SS – das Herrschaftsinstrument. Befehl und Gehorsam. Olten/Freiburg im 
Breisgau, 1965, 24. és kk.
2� Uo.
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Hasonlóan nyilatkozott Hitler 1935-ben a „szabadság pártnapon”: 

„Az állam feladata az állami szervek történelmileg kialakult irányítása és ezzel 
együtt a törvényhozás. A párt feladata (…) az egész nép nevelése a nemzetiszocia-
lista eszme szellemében és gondolatkörében”. 24

Ugyanezen a pártnapon Hitler kijelenti: 

„Amit államilag meg lehet oldani, azt államilag kell megoldani, amit az állam a 
maga lényege szerint megoldani nem képes, azt megoldja a mozgalom”. 

Mégpedig, hogy a politikai problémák megoldásában minek kell nagyobb jelentősé-
get tulajdonítani, egyértelműen kifejezi a következő mondat: 

„Az állam is csak egyik szervezeti formája a nép életének. Ezért az államot közvet-
lenül a népakarat kifejezője, vagyis a párt, a nemzetiszocialista mozgalom ösztönzi 
és uralja”. 25

Az „állam” lebecsülése, és az állami eszközökkel megvalósítható lehetőségek korlá-
tai kifejezésre jutnak Hitler Mein Kampfjának megállapításaiban is. Gúnyolódik az 
olyan csoportokon, amelyek „az állam létének puszta tényében (…) már egy szent és 
sérthetetlen alapot látnak,” és az ilyen nézetet úgy ítéli el, „mint az állami tekintélynek 
kutyaköteles, szolgalelkű tiszteletét”.26 Hitler számára alapvető fontosságú volt az a 
meggyőződés, hogy az állam nem cél, hanem eszköz. Az ő olvasatában még a nemze-
tiszocialista állam is nehézkesnek látszott, nem volt eléggé mozgékony, miért is bizo-
nyos normákhoz volt kötve. Éppen ezért az állam sohasem lehet azonos a mozgalom-
mal. Hans Buchheim a nemzetiszocialista hatalom struktúrájáról így vélekedik: 

„a politikai akarat formálásában a pártra mutathatunk rá, az államigazgatás 
gyakorlásában pedig az államra, miközben az egész végrehajtó hatalom egy nor-
matív államiság és egy kormányzati törvényesség elvi határai között marad… Az 
államigazgatás maga nem tetszés szerinti parancsok végrehajtásának összessége, 

2� Max Domarus: Hitler. Reden und Proklamationen 1932–1934. Bd. I/2, Triumpf, Beck, München, 
1965, 525.
2� Uo.
2� Adolf Hitler: Mein Kampf. (gekürzte Ausgabe), Zentralverlag der NSDAP, München, 1941. 
426., 431.
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hanem mindenestől a jogállamiság procedúrájára szabott rend… Az állami bürok-
rácia – egyszerűen a saját munkamódszere alapján – erőteljes ellenállást fejtett ki 
a párt befolyásával szemben.”27

Erre a problematikára a párt azzal reagált, hogy 1933 után is folytatta harcát az állam 
ellenében. A Völkischer Beobachter 1934. január 10-i számában Alfred Rosenberg 
„Állam és mozgalom” címmel vonta meg az 1933-as esztendő politikai mérlegét:

„Ami ebben az elmúlt évben végbement és még szélesebb körben végbe fog menni, az 
nem az állam ún. totalitása lesz, hanem a nemzetiszocialista mozgalom totalitá-
sa… Ha következetesen a totális államról fogunk beszélni a fiatalabb nemzetiszoci-
alisták és a jövendő nemzedékek előtt, akkor maga az államfogalom kerül központi 
helyre, és az állami hivatalnokok intézkedéseit találják elsőbbrendűnek.... Viszont 
azzal, hogy a párt ideológiailag fölérendelte magát az államnak, a valóságban nem 
fölérendeltségről, hanem mellérendeltségről lehet beszélni. A nemzetiszocializmus 
funkcionáriusai… általában az államigazgatás belkörű képviselőivel szemben 
olyan ellenséges magatartást fejtettek ki, amilyen az osztályharc legrosszabb kor-
szakait idézi fel”.28

Az „első nemzetiszocialista forradalom” időszakában, mikor még az intézményes ha-
talom megszerzése volt a legfontosabb célkitűzés, s az államhatalom átvételéről volt 
szó, az állam még cél volt, de Hitlernek az 1934-ben tartott 6. pártgyűlésen elhangzott 
beszéde  szerint „nem állhatunk meg csak a forradalomnál”: 

„Maga a forradalom sohasem tud megvalósítani egy programot, csupán szabad utat 
ad azoknak, akik egy határozott program mellett kötelezték el magukat. A forradal-
mak csak a hatalmi viszonyokat változtatják meg, a fejlődés viszont a társadalmi ál-
lapotokat változtatja meg… A nemzetiszocializmus, világnézet. Annak megvalósí-
tása messze túlmutat egy állami hatalomátvétel puszta aktusán. A kormányhatalmat 
egy 68 milliós nép körében megdönteni és átvenni nehéz dolog. De 68 millió emberi 
egyedből egy felfordult világban szellemi harcosokat képezni egy új eszme mellett, 
ezerszer nehezebb”. 29

2� Hans Buchheim: i.m. 28. 
2� Völkischer Beobachter, 1934. január 10. 
2� Führer zum 6. Reichsparteitag der Nation-alsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei zu Nürnberg vom 
5. bis 10. September 1934. Zentralverlag der NSDAP, München, 1934, 23.
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Ezzel Hitler rámutatott az állam és a párt megváltozott szerepére. Mivel ha az állam a 
forradalom fázisában még cél volt, akkor most, miután a kormányhivatalokat nemze-
tiszocialisták töltötték be, s ezzel együtt az intézményes hatalom a nemzetiszocialisták 
kezére került, az állam már nem cél, hanem egy további célkitűzés eszközévé vált. Ha a 
forradalomra az a megállapítás a helytálló, hogy az mindössze szabad utat adhat azok-
nak az erőknek, amelyek egy bizonyos program mellett kötelezték el magukat, és annak 
megvalósítását biztosítani tudják, akkor most eljött az ideje, hogy ezt a programot meg 
is valósítsák. „A nemzetiszocialista állam végérvényes megvalósítása a mi népünk nemzeti-
szocialista nevelésének véghezvitelétől függ”.30 Vagyis annak a mozgalomnak van alávetve, 
amelynek ez a nevelés módjában áll. Sőt Hitler még tovább ment, azzal,  hogy kijelentette: 

„A mai birodalmi államvezetés azonos a nemzetiszocialista párt vezetésével… 
Ezért elhivatott arra, hogy érvényesítse a ráruházott államhatalmat. A párt irá-
nyít, és nem kapitulál, nem adja meg magát senkinek!” 31.

Kifejezett akarata szerint tehát a párt építő munkája a nemzetiszocialista világnézet 
következetes érvényesítésében rejlik.

Ezzel szemben az állam a forradalom befejezését, az „építkezés kezdődő idősza-
kát” a maga szempontjából úgy tekintette, mint egy szétzilált, felforgatott közigaz-
gatás helyreállítását, amihez a pártot is igénybe kívánta venni, mint segédeszközt, 
de visszautasította a párt egyeduralmi törekvéseit a közigazgatás gyakorlatában. A 
kormányzati körök tehát félreértették, amit Hitler elképzelése szerint a nemzetiszo-
cialista világnézet felépítésén kellett érteniük.

A Német Keresztényeket (mint egyházpolitikai mozgalmat) szintén csak eszköz-
ként használták fel az egyházon belül az egyházkormányzati hatalom átvételében, 
a Német Evangélikus Egyház megalapításában és alkotmányának kidolgozásában. 
A berlini nemzetiszocialista sajtóközpont hivatalos pártközleménye, 1933. november 
27-én világossá tette:

„A nemzetiszocialisták azért támogatták a Német Keresztények Hitmozgalmának 
csoportját, mert nagyra becsülték értékes segítségüket az állam felépítésében. A nem-
zetiszocialista állam ebben a mozgalomban is egy eszközt látott arra nézve, hogy 
azokat a keresztény köröket, amelyek mindaddig távol tartották magukat az állami 
feladatoktól, érdekeltté és késszé tegye az együttműködésre”. 32

�0 i.m. 26.
�� i.m. 28.
�2 Joachim Gauger: Chronik der Kirchenwirren. 1. T., Köhler Verlag, Eberfeld, 1934, 114. 

Múlt századi történetek



67

Viszont a forradalomból az építőmunkára való áttérés szakaszában megváltozott a 
Német Keresztények helyzete is. Németország egyházai a nemzetiszocialista dikta-
túra éveiben az alkalmazkodás és a kollaboráció, illetve a kritikus hozzáállás és a nyílt 
ellenállás széles skáláját járták végig. Vallását illetően az ország lakosságának mintegy 
kétharmada a szervezetileg és hitvallásosan is szétforgácsolódott evangélikus-protes-
táns,33 egyharmada pedig a zártabb és homogénebb katolikus vallás híve volt. A po-
litikai katolicizmus a Centrum Pártban és a Bajor Néppártban (BVP) jelent meg. A 
nemzetiszocializmus a weimari években vonzó volt az egyházak számára, mert harcolt 
a marxizmus, a szekularizáció, a modern szellem és az erkölcs fellazulása ellen, és fel-
léptek az „örök értékekért” (haza, nép, nemzet), rendet hirdettek a weimari liberaliz-
mussal szemben, s az osztályharcot a népközösség eszméjével igyekeztek felváltani.34

A nácik 1933. március 23-án tett kormánynyilatkozatukban kijelentették, hogy a 
„kereszténység minden erkölcsünk alapja”, de Hitler és Goebbels elsősorban hatalompo-
litikai megfontolásokból közeledett a két keresztény egyházhoz.35 A katolikus egyház 
vonatkozásában az 1933. július 20-án a Vatikán és a Harmadik Birodalom között 
megkötött konkordátum volt a békesség záloga, amely engedélyezte a katolikus hit 
nyilvános gyakorlását s garanciákat tartalmazott az egyházi tisztségek betöltésére, az 
egyházi tulajdonra, a katolikus vallásoktatás elismerésére, de megtiltotta az egyházi 
személyek párttagságát. A konkordátummal a Vatikán igyekezett megelőzni a fe-
nyegető egyházi küzdelmet, és nemzetközi jogi biztosítékot teremteni a katolikus 
egyház fennmaradására, önállóságának megőrzésére. Hitler számára a konkordátum 
nagy presztízsnyereséget hozott, mivel áttörte az ország külpolitikai elszigeteltségét, 
s az országon belül nőtt az egyház legitimitásának és a rendszer velük szemben ta-
núsított lojalitásának érzete. Ugyanakkor csapást mért a politikai katolicizmusra, s 
depolitizálta a „politizáló papokat”.36 

A rendszer és az egyházak békessége rövid ideig tartott, s már 1933 őszén meg-
kezdődött a „Kirchenkampf ”,37 amely az evangélikus egyházon belüli vitákat, az 

�� A weimari köztársaság éveiben 28 tartományi egyház működött teljes önállósággal a Német Evan-
gélikus Egyházszövetségben.
�� Klaus Scholder: Vorgeschichte und Zeit der Illusionen, 1918–1934. Die Kirchen und das Dritte 
Reich. Band 1., Ullstein Verlag Gmbh, Berlin 1977.
�� Bernhard Stasiewski: Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933 bis 1945. Bd. 1 
1933–1934. (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A), Mainz, 1968, 15.; 
Carsten Nicolaisen (Hrsg.): Dokumente zur Kirchenpolitik des Dritten Reiches. I. Die Evan-
gelische Arbeitgemeinschaft für kirchliche Zeitgeschichte, München 1971, 23.
�� Németi János Levente: Németország és a Vatikán közötti birodalmi konkordátum megköté-
sének háttere 1933-ban, Kritische Zeiten 1 (2010)/2 , 16–56.
�� Ernst Wolf: Kirchenkampf. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 1959, 1443–1453.
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egyházaknak a nemzetiszocializmus totális igényével szemben a szabadságukért és 
önállóságukért folyó küzdelmet, valamint a kereszténység és a nemzetiszocialista vi-
lágnézet és uralmi gyakorlat harcát jelentette. A protestánsok és a katolikusok ugyan 
még sokáig azt hitték, hogy elsősorban egyházi, egyházon belüli és vallási vitáról van 
szó, de a diktatúra minden vallási vagy egyházi formában megjelenő kritikát politikai 
kihívásnak tekintett és brutálisan üldözött.38 Az egységesítés irányába mutatott az 
evangélikus egyház alkotmányának 1933. július 14-i kihirdetése és a 28 tartományi 
egyházból ugyanazon napon létrehozott Német Evangélikus Egyház megalapítása, 
amely a július 23-i egyházi választásokat követően, 1933 szeptemberében Witten-
bergben tartott Első Német Nemzeti Zsinaton Hitler jelöltjét, Ludwig Müllert vá-
lasztotta birodalmi püspöknek, aki ezen év májusa óta a Német Keresztények Hit-
mozgalma vezetője volt.39 A központosított egyházszervezet minden teológiai legi-
timáció nélkül a „Führer-elvet” és Hitler nemzetiszocialista népi mozgalmát követve 
fogott össze a nácikkal. 

A párt erre az időre már azért utasította el a Német Keresztényeket, mert valami 
olyasmit igényeltek maguknak, ami felfogásukban ezen túl kizárólag a pártot illette 
meg. Az állam számára a szervezeti affinitás alapján a megfelelő politikai partner 
csak a birodalmi egyház és csak a birodalmi egyházkormányzat lehetett. A hatalom 
szempontjából a Német Keresztények fölöslegessé tették magukat, és ráadásul 1933. 
november 13-án a berlini sortcsarnokban történt botránnyal zűrzavart keltettek az 
egyházon belül is. 40 
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