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A hitlerista műkincsrablás 
a Szovjetunió megszállt területein

Nem tudni, hogy a Szovjetunió hadvezetésének mi volt az elképzelése a 
háború esetére szokásos mozgósítási tervében a műkincsek megmenté-
sére. Publikációkból, levéltári iratokból ismerjük a főbb leningrádi kincstá-
rak kimenekítésére vagy biztosítására vonatkozó mozgósítási terveinek 
részleteit, de azok inkább a légitámadások veszélye miatt készültek. 

A műkincsek őrzésével, ápolásával és bemutatásával foglalkozó 
intézmények vezetői, munkatársai természetesen ismerték napóleon 
hadjáratait, és hadainak zsákmányolási hajlamait. Ismerték az orosz 
cári Udvar által 1812-ben tett preventív intézkedéseket a szentpétervári 
műkincsek és dokumentumok megmentésére, amikor híre érkezett a 
napóleoni hadak Oroszország elleni támadásának. 

De hát itt egy másik háború zajlott. Az esetleges légitámadások va-
lószínűségére tekintettel, pl. Leningrádban a híres Ermitage-ban még 
Hitler támadása előtt végeztek kiürítési gyakorlatokat. A német hadsereg 
azonban olyan tempóban érkezett Leningrád falaihoz, hogy a külvárosok 
óriási kulturális kincseinek csak egy részét tudták kimenekíteni vagy hely-
ben elrejteni. Semmilyen mozgósítási terv nem számolhatott azzal, hogy 
a németek Moszkva közelébe is eljutnak. Moszkvában azután nagyon 
rövid idő jutott a legfontosabb műkincsek evakuálására a hátországba. 
Ezt azért bocsátom előre, mert a szovjet veszteségekbe a mostani 
kutatók azokat a műkincsekben esett károkat is beszámítják, amelyek 
a háborús evakuálás közben keletkeztek, de a háború végén még nem 
voltak ismertek. 

A moszkvai Kreml kincsestárát Napóleon 1812-ben alaposan megrit-
kította, de bezsebelték továbbá a pénzverdét, a Csudova egyházi kincs-
tárat, a kastélyok dísztárgyairól nem is beszélve; ami csak a szekerekre 
ráfért. A franciák Moszkvában 15 ezer házat fosztottak ki. Derekasan 
kivette a részét a Kreml kirablásából napóleon, bár az ő leltárába vett 
értékes szállítmánynak útközben nyoma veszett. Ez annyira közismert, 
hogy a második világháború idején a megszállt orosz területeken spe-
ciális német osztagok is kutattak ezek után a napóleoni orosz kincsek 
után. Az oroszok pedig a mai napig keresik. Jó nevet szerzett a moszkvai 
kincsrablásban Henry Beyle, napóleon tisztje, aki nem más, mint sokak 
kedvenc regényírója, Stendhal. Ő pedig, a visszaemlékező bajtársai 
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6 szerint csak néhány szekeret rakott meg impozáns orosz holmival. Na-

póleon szekereinek tartalmáról 1824-ben számolt be egy francia gróf, 
aki a rakodás szemtanúja volt. Az orosz kincskeresők a hadjárat 200. 
évfordulójára remélik az útközben eltűnt napóleoni kincs megtalálását.

A náci hadjárat által fenyegetett szovjet területeken Moszkva kiürítési 
parancsainak csak részben tudtak eleget tenni. A németek és csatlósa-
ik által megszállt óriási területen a műkincsek német, kisebb részben 
román kézre kerültek. Érdekes ilyen dokumentumokat olvasni a náci 
Németország Szovjetunió elleni támadásának 70. évében, amikor egy-
mást követik a honvédő háború értelmezését „felülvizsgáló” reakciós 
kampányok. 

A hitleri hódító-megszálló gépezet műkincsrablása a második világ-
háború kezdetével azonnal megindult. A megszállt Lengyelország terü-
letéről a németek már 1939 szeptemberétől totális módon kezdték meg 
a rablott javak elszállítását. Az 1940-ben megszállt nyugat európai és 
Skandináv országokban a főszabály az volt, hogy az állami tulajdonba 
tartozó javakat általában német hadizsákmánynak tekintették, a magán-
tulajdonban lévő javak megkaparintásában pedig a német megszálló 
hatóságok és különleges megbízottaik szelektív módon zsákmányoltak, 
vagy spekulációs erőfölénnyel-zsarolással szivattyúzták át a kulturális 
kincseket a Birodalomba. Ebből a célból hozták létre szakosított szerv-
ként az „Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg”, rövidítve „ERR” bevetési 
akciócsoportot. Rosenberg náci főideológus gyűjteményének alapvető 
irányultsága az volt – a nevét viselő „Hochenschule Rosenberg” náci 
ideológiai kutatóközpont volt, főiskolai megnevezéssel, ahol a kulturális 
kincseket raktározták, szortírozták és kutatták –, hogy a régiségekből 
milyen tárgyak és irományok szolgálhatnak a náci ideológia és a német 
felsőbbrendűség alátámasztására. A Rosenberg-csoport más orszá-
gokból is ezzel a célzattal folytatta a kulturális kincsek elrablását. A 
Rosenberg-csoport törzse Rigában rendezkedett be. (Rosenberg maga 
erről a vidékről származott.) Kelet-Poroszországba 40 vagon rablott 
kincset irányítottak. 1943-ban 2256 rablóakciót hajtottak végre a Szovjet-
unió megszállt területén; 375 levéltárat, 957 könyvtárat, 402 múzeumot 
fosztottak ki. Tengeri úton 427 tonna értékes rakományt szállítottak el. 
1944-ben Rosenberg még 1418 vasúti vagonért kilincselt. A náci „faji 
ideológus” Rosenberg nagy nevet szerzett magának a régiségek „kivoná-
sával” a Szovjetunió területéről, (aminek értelmi szerzője még 1935-ben 
Himmler volt). Szabályos ásatásokat végeztek a Krímben. Oroszország 
északkeleti részén, Novgorod alatt feldúlták a kurgánokat. Az ideológiai 
indíték a németek korábbi földrajzi jelenlétének és ennek okán a német 
felsőbbrendűség archeológiai bizonyítékainak feltárása volt. 

nyugat-Európa lerohanásának és az azt követő több éves náci meg-
szállásnak egyik előkelő célpontja a műkincsfosztogatás volt. Ebben a 
szégyenteljes rablásban személyes parancsokkal és magánjellegű érde-
kekkel részt vett Hitler, Göring, Rosenberg, Himmler, Ribbentrop, az SS 
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7alakulatok parancsnokai és a Wehrmacht tábornokai. De szerepet vállal-

tak e dicstelen történetben németországi műkincs-spekulánsok, karöltve 
a megszállt országok spekuláns maffiáival. Mind a náci rablásról, mind a 
náci rendszer szétzúzását követő restitúciós (visszaadási) folyamatról, 
az egyes műkincsek kálváriájáról gazdag irodalom áll az olvasó rendel-
kezésére. Kevéssé ismert a Szovjetunió hatalmas területén évszázadok 
alatt felhalmozódott történelmi-kulturális örökség fasiszta elrablása, majd 
a náci német Birodalom térdre kényszerítését követő igazságtétel. 

Ami mindebből mára ismertté vált, az nem a német megszállók 
féktelen rablásának igaz története, hanem inkább a szovjet restitúciós 
eljárásokkal szembeni rendszeres hecckampányok. Különféle híreszte-
lések jelennek meg nagy mennyiségű német kincsek birtokbavételéről 
és a Szovjetunióba szállításáról, valamint ottani deponálásáról. Az 
ilyen kampányok néha már azt a benyomást keltik, mintha nem is Hitler 
követett volna el agressziót és népirtást az európai államok és népek 
ellen, hanem az oroszok.

A műkincsek, levéltári iratok, katonai dokumentumok és térképek 
elrablása és restitúciós vitája azonban nem orosz–német ügy. Ahol 
megfordult a német katonacsizma, majd ahonnan fegyveresen elkerget-
ték a nácikat, ott az elhurcolt javak visszaszármaztatása (restitúciója) 
a második világháború után – de különösképpen a „műkincs ügy” – a 
napi politika, a diplomácia, a közérdeklődés centrumába került. Hang-
súlyozom, a megszállt országokból a Németország belsejébe tartó szál-
lítmányok nem csak műkincsekből álltak, hanem minden elképzelhető 
hasznos állami és magánjavakból, így aztán az érdekelt államok azok 
visszaszerzése érdekében is nagy kampányt folytattak, de az utóbbiak 
iránti érdeklődés nem bizonyult olyan tartósnak, mint a műkincsekkel 
kapcsolatos kutakodás.

A műkincsek nemzeti történelmi jelentősége következtében – évszáza-
dos tárgyakról, nemzeti ereklyékről lévén szó – a műkincsek értékének 
pénzben való kifejezése mindig túlnő a gazdaságilag kifejezhető kategó-
riákon. A háborúk egyik következménye, hogy felülírják a korábbi jogokat 
és újabb jogalkotás, politikai-jogi megegyezések születnek. Ez érinti a 
szóban forgó értéktárgyak sorsát is. Nincs méltó szakirodalma annak, 
hogy a háború végén a németek és Szálasi bandái mekkora anyagi 
értéket „mentettek ki” magukkal nyugatra. Példának okáért említem a 
Szent Korona sorsát, amely a szerencsés véletlennek köszönhetően 
nem haramiák kezébe került, hanem az USA expedíciós haderejé-
nek európai parancsnokához került, ám ezt követően Amerika jogilag 
semmivel sem igazolható módon hosszú ideig nem szolgáltatta vissza 
Magyarországnak, noha Magyarországon új államiság jött létre. Az 1947-
es Párizsi Békeszerződéssel lezárult háborús időszak után a Magyar 
népköztársaságot 1954-ben felvették az EnSZ-be, de a Szent Koronát 
Amerika minden jogalap nélkül saját belátása szerint visszatartotta. Én 
hivatalos kiküldetésben többször megfordultam az Egyesült Államokban, 
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Korona jogtalan visszatartását. Amikor Amerika úgy látta, hogy a Kádár-
rendszer amerikai mércével mérve elég szalonképes, elég engedményt 
tett, akkor visszaadta a Szent Koronát a magyar államnak. Ekkor már 
1976-ot írtunk… 

De térjünk vissza a hitleri műkincsrablásokra a megszállt szovjet terü-
leteken. A német rabló gépezet ekkor már nagy tapasztalatok birtokában 
volt. A Szovjetunió kirablása esetében azonban helyesebb mindennemű 
kulturális és tudományos vívmány elrablásáról beszélni. Kevés szó esik 
róla, de én fontosnak tartom a Szmolenszk megyei pártbizottság irattá-
rának német kézre jutását, amelyben országos jellegű titkos dokumen-
tumokra is rábukkantak. Például a Szovjetunió 1941. évi népgazdasági 
terve is előkerült. A németek hazavitték, nyílván kiértékelték, de a háború 
végén ez a megyei szovjet irattár szintén amerikai kézre került. Az ameri-
kai „kremlinológusok” sokáig dolgoztak, publikáltak ezekből az iratokból. 
nem tudok olyan közlésről, hogy visszaadták-e már az amerikaiak ezt a 
levéltárat az orosz kormánynak. 

A Birodalom vezető köreiben a műkincsrablás dolgában a nyugat-eu-
rópai gyakorlathoz képest a főszereplők a megszállt szovjet területeken 
sem változtak. Göring, mint jelentős üzletember, saját számlára dol-
goztatta az ügynökeit. Hitler egy óriási méretű világkiállításra gyűjtött, 
Rosenberg az ideológiai Főiskolája raktárait, szertárait gazdagította – ide-
értve a régészeti és etnográfiai tárgyakat is –, azzal a céllal, hogy a ger-
mán törzsek korai elterjedését és fölényét tárgyi eszközökkel bizonyítsa. 

Itt szeretném leszögezni: a Magyar Királyi Honvédség erői a megszállt 
szovjet területeken – kutatásom szerint – intézményes parancsra mű-
kincsrablásban nem vettek részt. Egyéb, kétes módszerekkel kerültek 
Magyarországra ikonok és más muzeális értéktárgyak katonai közvetí-
téssel; ilyen típusú tárgyak köztudottan megjelentek a honi piacokon is. 
Én magam is láttam serdülő koromban ilyen tárgyakat a szabadságos 
vagy hazatért honvédeknél. 

Az alábbiakban hiteles információt tudok adni számos olyan német 
parancs és jelentés első közlésével, amelyekből az olvasó megítélheti, 
hogy a német megszállók milyen intenzitással foglalkoztak a szovjet 
(ukrán, orosz, fehérorosz, kaukázusi) kulturális kincsek elrablásával. 
Folyóiratról lévén szó, természetesen csak e dokumentumok rövid be-
mutatására szorítkozhatok.

Dokumentumok

A dokumentumok lelőhelye: ПрестуПные цели — ПрестуПные средства. 
документы об оккуПационной Политике фашистской Германии на территории 
ссср. (1941–1944 ГГ.) 2-е издание, М., Политиздат, г 1968. 
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91. Kiállító hivatal, szerv: A Keleti Megszállt Területek Birodalmi Minisz-

tériuma IV. számú alosztálya
Tárgy: Titkos jelentés Alfred Rosenberg birodalmi miniszternek az 

Ukrajnából zsákmányolt műtárgyakról
Keltezés: 1944. szeptember 14., Berlin
Dokumentum jellege: felsorolás, lajstrom
„65 ládáról van szó, tartalmukról pedig mellékelt részletes leltári lajst-
rom szól. A többi 20 ládát, 57 dossziét, és egy göngyöleg metszetet 
illetően leltári leírás egyelőre nem áll rendelkezésre. A festmények 
között nagy számban vannak régiségnek számító ikonok, kiemelkedő 
német mesterek alkotásai, holland és olasz iskolák művei a XVI., 
XVII. és a XVIII. századból, és a legjobb orosz művészek munkái a 
XVIII. és a XIX. századból. Egészében ez a gyűjtemény igen értékes 
műtárgyakból áll, amelyeket az ukrán állami raktárakból szállítottak 
el, értékük a legfelületesebb becslések szerint is sokmilliós. Továb-
bá ezen gyűjtemény egyedülálló jellegű a német területen, valódi 
nemzetközi jelentőséggel bír. Mindez nagyon fontos lesz etnikai, 
kulturális és politikai téren az összes olyan csoport viszonylatában, 
akikkel a birodalom most vagy a jövőben együtt kíván működni.”

2. Kiállító hivatal, szerv: A Keleti Megszállt Területek Birodalmi Minisz-
tériuma

Szerző: Alfred Rosenberg birodalmi miniszter
Tárgy: Rendelkezés Ostland és Ukrajna birodalmi komisszárjainak 

a kulturális és tudományos értékek megőrzéséről és németországba 
szállításáról

Keletkezés: 1942. április 7., Berlin 
Dokumentum jellege: Miniszteri rendelet
Fellelhető: ПрестуПные цели — ПрестуПные средства. документы об 

оккуПационной Политике фашистской Германии на территории ссср. 
(1941–1944 ГГ.) 2-е издание, М., Политиздат, г 1968. 307.

„A keleti megszállt területeken a társadalmi, egyházi és magánépüle-
tekben található könyvtárak, levéltárak, tudományos kutatóintézetek, 
múzeumok és hasonlókban fellelt kulturális értékek, kutatási és 
tudományos anyagok nyilvántartását és egységes rendszer szerinti 
számbavételét Rosenberg birodalmi vezető operatív törzskarára 
bíztam.”

3. Kiállító hivatal, szerv: A nácik által megszállt Kijev komisszariátusa
Szerző: Kijev város birodalmi komisszárja
Tárgy: Utasítás a város elöljáróinak a városi szovjet értelmiség lakcí-

meinek és a kulturális intézményeknek összeírásáról a kulturális értékek 
számbavétele céljából

Keltezés: 1942. április 11., Kijev
Dokumentum jellege: rendelet
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0 Fellelhető: ПрестуПные цели – ПрестуПные средства. г 1968. 333. 

„Felülvizsgálni és kideríteni, hogy vannak-e az elöljáróság felügyelete 
alatti könyvtárakban, levéltárakban (Kirov utca 14. alattit kivéve) 
példányok a Szovjet Világatlasz kiadásaiból, továbbá a XVIII. párt-
kongresszus előtti időkből megvan-e A nyersanyagok lelőhelyei és 
bányászata című könyv?”
4. Szerzők: Belgium, nagy-Britannia, Hollandia, Görögország, Lu-

xemburg, norvégia, Lengyelország, USA, Szovjetunió, Csehszlovákia, 
Jugoszlávia kormányai illetve a Francia nemzeti Bizottság

Tárgy: Együttes kormánydeklaráció Európa zsidó lakosságának a 
hitleri hatalmak által folytatott kiirtásáról

Keltezés: 1942. december 18.
Dokumentum típusa: hivatalos kormányközi állásfoglalás, memoran-

dum, megjelent az Izvesztyijában (orosz eredetiből magyarra fordította 
Dr. Bálint József, 2002-ben)

„A fent felsorolt kormányok és a Francia nemzeti Bizottság a legha-
tározottabban elítélik ezt a hidegvérrel irtó politikát. Kijelentik, hogy 
a szabadságszerető népek elszántak Hitler barbár zsarnokságának 
megdöntésére.”

5. Szerző: Wilhelm Kube SS-Gruppenführer, Belorusszia birodalmi 
főkomisszárja

Tárgy: Levél Alfred Rosenberg birodalmi miniszternek a művészeti és 
más értékek elkobzásáról Minszk városában

Keletkezés: 1942. október 29., Minszk
Dokumentum típusa: hivatalos levél, formális beszámoló
„Minszkben nagy mennyiségű, részben nagyon értékes művészeti 
és festészeti tárgyak gyűjteménye volt, amelyek csaknem teljesen 
kiszállíttattak a városból. Az SS birodalmi vezető Heinrich Himmler 
parancsára, a festmények többségét – részben azt követően, hogy 
én már elfoglaltam a főkomisszári tisztem – az SS-ek bepakolták és 
elirányították németországba. Többmilliós értékről van szó, amelyet 
elkoboztak Belorusszia főkormányzóságából.”

6. Kiállító hivatal, szerv: A Szovjet Külügyi Népbiztosság Tájékoztató 
Irodája

Tárgy: Közlemény a hitleri hatalom által az európai zsidó népesség 
megsemmisítésére irányuló terv megvalósításáról

Keltezés: 1942. december 19., Moszkva
Dokumentum típusa: hivatalos népbiztossági sajtóközlemény, megje-

lent a Pravdában (orosz eredetiből fordította Dr. Bálint József, 2008-ban)
„A Külügyi Népbiztosság olyan hiteles információkkal rendelkezik, 
amelyek arról tanúskodnak, hogy az utóbbi időben a német fasiszta 
hódítók által megszállt területeken, Európa szerte megfigyelhető a 
hitlerista rezsim békés lakosokkal való tömeges véres leszámolásá-
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lekaszabolásán túlmenően, az áldozatok megsemmisítése speciáli-
san kialakított gázkamrákban, villamos árammal, tömeges tűzhalállal 
és a koncentrációs tábor foglyainak megmérgezésével (kékítő sav) 
is folyik. […] Orlov megyében a frontról a szovjet partizánokhoz 
átszökött és megmenekült magyar zsidó csoport vallomásából meg-
állapítást nyert: a német hadvezetés parancsára a magyar hadsereg 
alakulataiból kivonták a magyar zsidókat és külön létrehozott munka-
szolgálatos zászlóaljakba vonták össze őket. német részről hallatlan 
megaláztatásnak vetik alá őket, sokan elpusztulnak az éhségtől, a 
betegségtől, a kibírhatatlan munkaterheléstől és a verésektől. Harci 
cselekmények idején a németek ezeket az egykoron fegyverbarát 
»szövetséges« katonákat arra kényszerítik, hogy a német szekerek 
előtt meneteljenek, és ha az út aláaknázott, akkor a magyar zsidók 
szenvedik el az akna robbanását, megtisztítva ily módon a hitleristák 
előtt az utat.”

7. Kiállító hivatal, szerv: Gerhard Utikal törzse, a Rosenberg-
minisztérium berlini Központi Hivatalából

Tárgy: Jelentés Kijev és Harkov városok kulturális értékeinek elkob-
zása ügyében

Keltezés: 1943. október 26.
Dokumentum típusa: titkos jelentés, összefoglalás, lajstrom
„Elkobzott tárgyak: 96 ukrán festmény, 185 európai festmény, 12 met-
szet fából és rézből, 25 szőnyeg és gobelin (mind a Harkovi Városi 
Szépművészeti Múzeum egykori anyagai). 42 láda (10 186 könyv), 
7 láda (a keleti könyvtár általános katalógusa), 21 láda (válogatott 
folyóiratok), 11 csomag folyóirat minta, 12 láda különböző festmény, 
9 csomag és 7 tekercs bolsevik festmény, 22 csomag bolsevik film, 
sok láda negatív film a filmlevéltárból és diapozitívok valamint film-
tekercsek (mind Kijevből).”

8. Szerző: a Magyar Királyi Honvédség novij Oszkol város irányába 
előrenyomuló egységének parancsnoka

Tárgy: Hirdetmény a megszállt terület rendjének biztosításáról
Keletkezés: 1941. október-november
Dokumentum típusa: hivatalos katonai hirdetmény, falragasz orosz 

levéltári és magyar nyelven (orosz levéltári eredetiből fordította Dr. Bálint 
József, 2004-ben) 

„Külön engedély nélkül a lakosok közül senki sem hagyhatja el a 
várost és a falut. Engedélyt a helyi katonai állomásparancsnok ad 
ki. Azok a személyek, akik engedély nélkül hagyják el a várost, 
partizánnak tekintendőek és felakasztják őket. […] 2 személynél 
több gyülekezése tilos. […] A magyar katonák elleni mindennemű 
gyilkosság vagy gyilkossági kísérlet halálbüntetést von maga után. 
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túszt végeznek ki, a falut pedig felperzselik. […] Minden zsidó köteles 
24 órán belül jelentkezni a katonai parancsnokságon. Azokat, akik 
nem teljesítik ezt a parancsot agyonlövik, miként az őket bújtató vagy 
a zsidókkal beszélő viszonyban lévő oroszokat is.”

9. Szerző: Alfred Rosenberg birodalmi miniszter
Tárgy: Levél Martin Bormann-nak, az nSDAP Pártkancelláriáját vezető 

birodalmi miniszternek a keleti megszállt területeken működött nyers-
anyag- és késztermék kiaknázással foglalkozó állami monopolszerve-
zetek felszámolása ügyében

Keletkezés: 1944. október 17., Berlin
Dokumentum típusa: Formális minisztériumi levelezés, legfelsőbb 

szintű egyeztetés, beszámoló
„Abból a célból, hogy a felügyeletem alá tartozó gazdasági társa-
ságok felszámolása ne húzódjon, felhívom a figyelmüket arra, hogy 
nem magáncégekről van szó, hanem a nagynémet állam kebelébe 
tartozó vállalatokról. Ezért a velük kapcsolatos különböző eljárások, 
csakúgy, mint az állami intézmények esetében, a legfelsőbb kor-
mányzati szint ügykörébe tartoznak. Az én felügyeletem alá az alábbi 
gazdasági társaságok tartoznak: a) Vosztok központi kereskedelmi 
korlátolt felelősségű részvénytársaság a mezőgazdasági termékek 
értékesítésére és egyéb mezőgazdasági ellátási feladatokra; b) 
az Ostland és Ukrajna  mezőgazdasági forrásainak kiaknázására 
szolgáló társaság; c) korlátolt felelősségű társaság a Vosztok gaz-
daságainak ellátására; d) a Vosztok korlátolt felelősségű gyógy-
szerészeti részvénytársaság. A következő felügyeletem alá tartozó 
bankok ugyancsak nem magántulajdonú intézmények: e) Ukrajna 
központi jegybankja; f) Ostland központi jegybankja; g) Ukrajna köz-
ponti gazdasági bankjai; h) Ukrajna gazdasági bankszövetsége; i) 
Ostland és Belorusszia társadalmi bankjai. Ezeknek a társaságoknak 
és bankoknak a felszámolása egyezetve van a totális mozgósítás 
birodalmi meghatalmazottjával, mely szerint a felszámolásokat ez 
év végéig be kell fejezni.”

10. Kiállító hivatal, szerv: A náci főparancsnokság főhadiszállása 
Szerző: Adolf Hitler Birodalmi Kancellár
Tárgy: Führer-parancs a megszállt keleti területek kulturális és tudo-

mányos értékeinek elkobzásáról
Keltezés: 1942. március 1., Wolfsschanze, Forst Görlitz
Dokumentum típusa: Legfőbb hadúri parancs a fegyveres erők szá-

mára
„A jelenlegi, a német Birodalom ellen irányuló háborúért a zsidók, a 
frank szabadkőművesek és a nemzeti szocializmus hozzájuk közeli 
ellenségei a hibásak. Ezekkel az erőkkel az ideológiai harc a hadi 
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Rosenberg birodalmi miniszternek, hogy a fegyveres erők főparancs-
nokságának főnökével megállapodva teljesítse ezt a feladatot. Az 
ő műveleti törzse a megszállt területeken jogosult felülvizsgálni a 
könyvtárakat, a levéltárakat, páholyokat valamint mindennemű ideo-
lógiai és kulturális szervezetet, és a vonatkozó anyagokat elkobozni, 
s azokat a nemzeti szocialista párt feladatainak teljesítése érdekében 
felhasználni az ideológiai munka területein, valamint a továbbiakban 
a tudományos kutatási munkálatokhoz a főiskolákban. Ugyanilyen 
elosztás alá kell vetni a kulturális értékeket is, ha azok zsidóké voltak 
vagy gazdátlanok, esetleg ezen értékek tisztázatlan eredetűek.”

„Tienda colectiva la resitencia”: Az ellenállás közösségi boltja, Oventic, Chiapas


