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gos iparosítási politika gyakori csQdjébQl azt 
az ajánlást vezeti le, hogy le kell mondani az 
iparpolitikáról. Lin a sikeres fejlQdQ országok 
történetébQl vezeti le a tételeit. Ezek az orszá-
gok kihasználták a komparatív költségelQnyö-
ket és az elmaradottságban rejlQ elQnyöket, 
állami helyett magánvállalatokat hoztak létre, 
tiszteletben tartották a piaci árakat és a világ-
piacra orientálódtak. Az állam segített az infor-
mációs, koordinációs és externáliaproblémák 
megoldásában, illetve biztosította a fizikai és 
intézményi infrastruktúrát.

A könyv magját képezQ 5–7. fejezet hi-
vatott arra, hogy bemutassa Lin „új struk-
turalizmusát”, amely hat pillérre alapozva 
igyekszik segíteni a fejlQdQ országok ipar-
politikusainak. ElQször is keressünk olyan 
valamelyest fejlettebb országokat, amelyek az 
emelkedQ bérek és árak miatt számos iparág-
ban (pl. a textiliparban) hamarosan elvesztik 
komparatív költségelQnyeiket. Másodszor, az 
országunkban található sikeres magánüzemek 
is elárulnak egyet s mást arról, hogy mely 
területeken, illetve iparágakban jelentkez-
nek már meglévQ komparatív költségelQnyök. 
Harmadszor, külföldi befektetQket kell az 
országba csábítani (nem utolsósorban pél-
dául azokból az országokból, melyeket az 
elsQ lépésben azonosítottunk), akik maguk-
kal hozzák az új technológiákat, a tQkét és 
a felvevQpiacokhoz f_zQdQ kapcsolataikat. 
Negyedszer, meg kell jutalmazni a sikeresen 
m_ködQ új vállalatokat. Ötödször: olyan or-
szágokban, ahol a fizikai és intézményi inf-
rastruktúrák nem állnak megfelelQ mértékben 
rendelkezésre, ezeket elQbb exportorientált 
különleges gazdasági övezetekben, regionális 
szinten kell fejleszteni. Végül a kormánynak 
támogatnia kell az országba települQ cégeket 
(pl. adókedvezményekkel, befektetési hite-
lekkel vagy a külföldi tQzsdékre való kijutás 
elQsegítésével), ám a támogatásoknak idQben 
és mennyiségileg behatároltnak kell lennie, 
megelQzendQ a túlzott járadékszerzésre irá-
nyuló viselkedést.

A továbbiakban vethetünk néhány pillantást 
egykori tervgazdasági népgazdaságok sajátos-
ságaira, melyekbQl azt a tanúságot vonhatjuk 

le, hogy a kínaiak Teng Hsziao-ping óta kö-
vetett fokozatos fejlesztési stratégiája kedve-
zQbbnek bizonyult, mint a hirtelen fejlesztésre 
összpontosító „Big Bang”-stratégiák.

A könyv széles olvasóközönség számára hoz-
záférhetQ és feltétlenül érdemes az elolvasásra. 
Természetesen kézenfekvQek az ellenvetések 
az iparpolitika ellen, de talán mégis komolyan 
kellene venni Lin könyvének rejtett üzenetét: a 
kormányok egyszer_en nem hanyagolhatják el 
az iparpolitikát – még ha nem is mindig nevezik 
ezen a néven.

(Neue Zürcher Zeitung)

Sibylle Peine

Egy könyv a felejtés ellen: Götz Aly német 
történész a náci eutanáziaprogramról

A náci rezsim uralma idején több százezer sú-
lyosan beteg embert öltek meg. Sokan váltak 
b_nössé vagy b_nrészesé a tömeggyilkossá-
gok során. A rokonok, családtagok sokszor 
inkább elfordították a tekintetüket ahelyett, 
hogy tiltakoztak volna. Götz Aly Die Belasteten 
– Euthanasie 1939-1945. Eine Gesellschafts-
Geschichte (S. Fischer Verlag. Frankfurt am 
Main, 2013, 352 oldal) cím_ új könyve most 
ezeket az eseményeket idézi fel.

„Tegnap már megint ott voltak az autók, úgy, 
mint egy héttel ezelQtt, és megint sokakat elvittek. 
Ez olyan nehéz volt számunkra, hogy mind sír-
tunk, és nekem különösen nehéz volt, mert többé 
nem láttam M. S.-t.” Ezeket a sorokat a Stetten 
Kórház egyik kétségbeesett ápoltja írta a húgá-
nak. Néhány nappal azelQtt ismét felbukkantak 
a szürke buszok az intézménynél. A betegeket 
összeterelték és beszállították a buszokba. A 
legtöbben sejtették, hogy mi vár rájuk; kétségbe-
esett jelenetek játszódtak le. Az egyik fiatal nQ, 
egy „19 éves legsúlyosabb fokú gyengeelméj_” 
megszökött, de a szállítást végzQ alkalmazottak 
elfogták. Harsány kiáltásai visszhangzottak az 
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egész udvaron. Egy másik nQ az ég felé emelte 
a karjait és így kiáltott: „Nem akarok meghalni!”

Ilyen és hasonló jelenetekre került sor az 
1940-es és 1941-es évben a német kórhá-
zakban és ápolási intézményekben. 200 000 
szellemileg és fizikailag súlyosan fogyatékos 
embert, és állítólagosan „közösségre veszé-
lyes” vagy ún. antiszociális elemet öltek meg 
a nácik. Legtöbbjük ma már feledésbe merült, 
vagy mélyen hallgatnak róluk, gyakran még 
a saját családjuk, rokonaik is. A történész 
és újságíró Götz Aly (a Hitlers Volksstaat 
(Hitler népállama – Rablás, faji háború és 
nemzeti szocializmus7), illetve a Warum die 
Juden? Warum die Deutschen? (Miért a zsi-
dók? Miért a németek?) cím_ könyvek írója) 
most megszólaltatja ezeket az embereket a Die 
Belasteten cím_ új könyvében, amelyet (szak-
könyv, esszé kategóriában) a 2013-as Lipcsei 
Könyvvásár Díjára is jelölték.

Elég volt a „gátlásos diszkrécióból”

Aly már 30 éve kutatja az eutanázia témáját. 
Munkáját a személyes érintettség is ösztönzi: 
egy közvetlenül a szülés után fellépett agy-
hártyagyulladás következtében lánya súlyosan 
fogyatékos. Aly bírálja a „gátlásos diszkréci-
ót” amivel a könyvekben és az emlékm_ve-
ken máig szégyenlQsen rövidítik vagy „buta 
helyettesítQnevekre” változtatják az áldozatok 
nevét. „Itt az ideje, hogy az áldozatoknak név 
szerint megadják a tiszteletet, és az adataikat 
egy mindenki számára hozzáférhetQ adatbá-
zisban közzétegyék.” Ennek megfelelQen a 
könyvben nemcsak a nevét és adatait szerepel-
teti számos áldozatnak, hanem a betegek és a 
családtagok személyes leveleit és nyilatkoza-
tait is közli.

A nácik „haszontalan kenyérpusztítóknak” 
és „ballasztnak” tekintették az ápolásra szo-
ruló embereket; a „hülyéket” vagy „nyomo-
rékokat”, ahogy az akkori köznyelvben ne-
vezték Qket. Theo Morell, Hitler személyes 
orvosa egy hátborzongató számítást végzett: 
„5000 idióta, egyenként 2000 Reichsmark 
[birodalmi márka] éves költséggel = 10 mil-

7 A könyv magyar fordítása 2012-ben, az Atlantisz 
Kiadó gondozásában jelent meg.

lió. Évi öt százalékos kamattal számítva ez 
megfelel 200 milliós lekötött tQkének.” Egy 
ilyen számítás után az állítólag „legalacso-
nyabb állati szint_” emberek életben tartása, 
gondozása a háborús idQkben nem megfelelQ 
„luxusnak” t_nt.

Aly nem hallgat el semmit

Hivatalosan 1939 Qszén kezdQdtek a tömeg-
gyilkosságok. T4-terv (Aktion T4) fedQnéven 
egy hatékonyan m_ködQ halálbürokráciát hoz-
tak mozgásba, ami alig ütközött ellenállásba. 
Aly nem hallgatja el, hogy az áldozatok rokonai 
inkább elfordultak, beleegyezésüket adták, sQt 
akár b_nrészességet is vállaltak. A nácik koráb-
ban végzett kérdQíves felmérésekkel már meg-
vizsgálták, hogy milyen messzire mehetnek el.

Csak a hozzátartozók elenyészQ kisebbsége 
– kevesebb, mint 10 százalékuk – tiltakozott 
élesen. Az egyik esetben egy felháborodott 
anya, akinek fiát már átszállították a grafenecki 
elgázosító központba, személyesen Hitlernek 
küldött táviratot – és ezzel megmentette a fia 
életét, akit még ugyanazon a napon visszavittek 
a klinikára. A rokonok energikus beavatkozása 
szinte mindig sikeres volt – ám ilyesmire túl 
ritkán került sor. A legtöbben nem akarták tudni, 
hogy mi történt valójában, megelégedtek a hiva-
talos tájékoztatással, miszerint a beteg meghalt 
tüdQgyulladás vagy influenza következtében, és 
nem kellett sokáig szenvednie.

Mint ismeretes, az egyetlen valóban meggyQ-
zQ ellenállást Clemens August von Galen bíbo-
ros, Münster püspöke tanúsította. Prédikációiban 
nyíltan és „teljes személyes elkötelezettséggel” 
kelt ki a gyilkosságok ellen. A rezsim tajtékzott; 
úgy gondolták itt az ideje annak, hogy bíróság 
elé idézzék, de végül nem léptek fel a népsze-
r_ egyházi személy ellen. A gyilkosságoknak 
hirtelen vége szakadt. Aly véleménye szerint 
a nácik által sikeresnek tekintett Aktion T4 
a nemzetiszocialisták számára elQjáték volt a 
holokauszthoz. „Mivel a németek elt_rték saját 
honfitársaik meggyilkolását, a politikusok úgy 
vélték, hogy még nagyobb b_nöket is elkö-
vethetnek anélkül, hogy jelentQs ellenállásra 
kellene számítaniuk.” A történelem sajnos bebi-
zonyította, hogy jól gondolták…


