
Az „Akié az if jú ság, azé a jö vô” jel szó a hu sza dik szá zad ra, az Eu ró pa-
és a vi lág szer te kiala ku ló és vi rág zó if jú sá gi moz ga lom ha tá sá ra ál talános
és köz is mert elv vé vált. Ma már nem tud juk pon to san, hogy ki, mi kor
és hol mond ta elô ször ezt – ál lí tó lag már a ró maiak is mon do gat ták –,
annyi azon ban bi zo nyos, hogy az el sô vi lág há bo rú után igen ak tuá lis sá
vált. Kü lö nö sen így volt ez azok ban a te kin tély el vû vagy dik ta tó ri kus
rend sze rek ben, ame lyek to vábbélé sük ér de ké ben elôbb vagy utóbb va -
ló ban hoz zá lát tak az if jú ság meg szer ve zé sé hez. Spa nyolor szág, Olaszor -
szág, a Szov jetunió és más or szá gok mel lett ide so rol hat juk Né metor -
szá got, amely a wei ma ri de mok rá cia évei nek sok szí nû sé ge után
hoz zá lá tott, hogy a ná ci dik ta tú ra ke re té ben a sa ját szel le mé ben, il let ve
ér de ké ben meg szer vez ze az egész or szág if jú sá gát. S így volt ez Hor thy
Ma gyaror szá gán is, ahol – mi vel nem lé te sült to tá lis dik ta tú ra – az if jú -
ság nak csak egy ré szét, de egy re na gyobb ré szét kí ván ták bi zo nyos álla -
mi ér de kek sze rint össze fog ni és ne vel ni.
A ná ci Né metor szág ban az if jú ság po li ti ka kulcs szer ve ze te a Nem ze ti -

szo cia lis ta Né met Mun kás párt (Na ti o nal so zi a li stis che Deuts che Arbeiter -
par tei – NSDAP) if jú sá gi szer ve ze te, a Hitlerjugend (HJ) lett, amely az
anya párt hoz ha son lóan már 1933 legele jén egyed ural mi igé nyek kel lé -
pett fel a ma ga te rü le tén. Vé gül is 1939-re, köz vet le nül a há bo rú elôt ti
idô szak ra si ke rült be ta gol ni a szer ve zet be az egész né met if jú sá got. Lét -
re jött a vi lág egyik leg na gyobb és leg job ban szer ve zett if jú sá gi moz gal -
ma, amely 1940 ele jé re több mint nyolc mil lió ta got tud ha tott a so rai -
ban, és te vé keny sé gé vel már bé ke idô ben, de kü lö nö sen a há bo rú ban
Né metor szág egyik kulcs fon tos sá gú szer ve ze té vé vált. A Hit ler ju gen det
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A Hitlerjugend kül kap cso la tai 
1933 és 1939 kö zött. I.*[ ]



azon ban ki ter jedt kül kap cso la tai is ko moly – ed dig nem meg fe le lôen ér -
té kelt – po li ti kai té nye zô vé tet ték.
Ta nul má nyo mat a Hitlerjugend „kül po li ti ká já ról” ír tam, en nek vál -

to zá sait kö vet tem nyo mon az 1933-as ná ci „ha ta lom át vé tel tôl” a má -
so dik vi lág há bo rú kez de téig. Vá laszt ke res tem töb bek kö zött a kö vet -
ke zô fon tos kér dé sek re: mi lyen szel le mi ség és kon cep ció hú zó dott a
hát tér ben? Kik vol tak a Hitlerjugend fô part ne rei? Me lyek vol tak azok
a te rü le tek, ame lyek kel el sô sor ban kap cso la tot ápolt a szer ve zet, s ezek -
nek a kap cso la tok nak mi lyen ke re tei és for mái ala kul tak ki? Mi ként il -
lesz ke dett az if jú sá gi kül kap cso la tok rend sze re a Har ma dik Bi ro da lom
ál ta lá nos kül po li ti kai tö rek vé sei hez? Ál ta lá nos ké pet igye kez tem fel raj -
zol ni, a konk rét két ol da lú és mul ti la te rá lis kap cso la to kat kü lön ta nul -
mány ke re té ben mu ta tom be.

A Hitlerjugend kül föld re irá nyu ló te vé keny sé gének szellemisége
A HJ külügyi te vé keny sé gé nek bô vü lé sé hez egy részt kiin du ló pon tot,
más részt le he tô sé get nyúj tott, hogy 1933 ja nuár ja óta az NSDAP ha tá -
roz ta meg Né metor szág po li ti kai irá nyát, s ahogy a párt rö vid idôn be -
lül az egye dü li po li ti kai szer ve zet ma radt Né metor szág ban, úgy a
Hitlerjugend is azon nal be je len tet te egyed ural mi igé nyeit, és rá lé pett ar -
ra az út ra, ame lyen vé gig ha lad va va ló di ál lam if jú ság gá vált. Ez a for du -
ló pont, s még in kább az utá na kö vet ke zô fej lô dés, va la mint a HJ gya -
ra po dá sa a kül kap cso la tok te rén is érez tet te ha tá sát. A Hitlerjugend
nagy kö zös sé ge egy re szé le sebb ke re tek kö zött ölel te fel a vi lág né met
if jú sá gát, és a kez de ti pan gás után az ide gen nem ze ti sé gû if jú sá gok kal
is egy re ki ter jed tebb kap cso la to kat lé te sí tett. „Az a gon do lat, hogy min -
den Hitlerjugend- és BDM-tag (Bund Deuts cher Mä del, BDM – Né met
Leá nyok Szö vet sé ge), tel je sen füg get le nül at tól, hogy a vi lág nak ép pen
mely ré szén tar tóz ko dik, egy nagy baj tár sias sá got ké pez és a tér be li tá -
vol ság el le né re egy irány ban me ne tel, egy szel lem ben él és al kot, a Bi ro -
dal mi If jú ság ve ze tô ség (BIV) Külügyi Osz tá lya ré vén va ló sult meg.”1

A Hitlerjugend kül kap cso la tai nak el mé le té ben a Bün dis che Ju gend,
azaz az Egy le ti If jú ság te kint he tô köz vet len elôz mény nek. Az Egy leti
Ifjú ság tag jainak jó ré sze azon ban úgy vél te, hogy az NSDAP és a Hitler -
jugend ha bi tu sa és te vé keny sé ge sér ti a jó íz lést. Nem néz ték jó szemmel,

1 Bal dur von SCHIRACH: Die Hit ler- Ju gend. Idee und Ge stalt. Zeit ges chich te Ver lag und Vet rieb, Ber lin,
1934. 162.
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hogy a Hitler jugend a tár sa da lom szé les, így al sóbb ré te gei nek a le fe dé -
sé vel is, tö me ges tag ság ra tö re ke dett. Ma gá nak a nem ze ti szo cia liz mus -
nak a megíté lé se azonban na gyon el té rô volt az Egy le ti If jú ság cso portjai
kö zött: a szim pa ti zán sok tól a hajt ha tat lan ná ci el le nes cso por to kon át
min den ár nya lat meg ta lál ha tó volt. A leg több cso port ra a po li ti kai néze -
tek plu ra liz mu sa volt a jel lem zô, bár a szél sô sé ges né ze tek kép vi se lôit
nemigen vet ték fel. A cso por tok te hát nem tet ték le a vok su kat egyik vagy
má sik po li ti kai erô mel lett, ezt a tag ság egyé ni megíté lé sé re bíz ták,
mindazonál tal tö re ked tek ar ra, hogy a ve ze tés po li ti kai lag kie gyen sú -
lyo zott le gyen. A cso por tok ön ál ló ság ra épü lé se foly tán azonban még
a ná cik kal szim pa ti zá lók sem akar ták alá ren del ni ma gu kat a Hit ler ju -
gend  nek. In kább ar ra tö re ked tek, hogy az NSDAP- nak több, elis mert
if jú  sá gi szö vet sé ge is le hessen, ez azon ban a HJ el lenál lá sa miatt nem
va ló sul ha tott meg. A nem ze ti szo cia liz mus sal szim pa ti zá ló cso por tok
szá ma 1931-ben az Egy le ti Ifjúság tíz szá za lé kát sem ér te el,2 de ké sôbb
ez az arány min den bi zonnyal növe ke dett. Az NSDAP elô re tö ré sé vel pe -
dig meg le he tô sen ne héz el ha tá rol ni egy más tól a meg gyô zô dés bôl fakadó
kö ze le dést, il let ve az op por tu niz mus szül te, adott eset ben pe dig a túlélést
je len tô kö ze le dé si, majd csat la ko zá si stra té giát.
Po li ti kai té ren ha son ló ság mu tat ko zott az Egy le ti If jú ság és a HJ kö -

zött ab ban a te kin tet ben, hogy a HJ-hoz ha son lóan az Egy le ti If jú ság is
ál ta lá ban ke vés megér tést mu ta tott a wei ma ri de mok rá ciá val szem ben.
Ag gá lya nem a gaz da sá gi vál ság nak és szo ciá lis ha tá sai nak a kö vet kez -
mé nye volt, ha nem ko ráb bról eredt. A po li ti ka az egy le tek bel sô éle té -
ben nem ját szott kü lö nö sebb sze re pet; az egyes cso por tok a fennál ló
rend szert – akár csak a nem ze ti szo cia liz must – sa ját íz lé sük sze rint ítél -
het ték meg: a szkep ti kus együtt mû kö dés tôl az erô szak el fo ga dá sáig sok
min den el kép zel he tô volt. A leg jel lem zôbb azon ban az volt, hogy zömük
a va ló ság ból in kább egy idea lisz ti kus vi lág kép ví zió já ba me ne kült. Ez
volt az a pont, ahol a ha son ló beál lí tó dás el le né re a HJ min dig is le nézte
az egy le ti cso por tok po li ti ka men tes sé gét. A nép kö zös ség és az or ga nikus
ál lam esz mé je vi szont min den kép pen je len volt a cso por tok éle té ben,
s ezt adott eset ben kö ze lí te ni is le he tett a ha son ló ná ci fel fo gá sok hoz.3

2 Ernst- Mi cha el JO VY: Ju gend be we gung und Na ti o nal so zi a lis mus – Zu sam men hän ge und Ge gen sä tze. Ver -
such ei ner Klä rung. Mün ster, 1984. 71., 77–79.; Hit ler- Ju gend und bün dis che Ju gendb we gung (Deuts -
cher Pfadfinder bund). In: Wer ner KINDT (szerk.): Die deuts che Ju gend be we gung 1920 bis 1933. Die bün -
dis che Zeit. Eu gen Die de richs Ver lag, Köln, 1974. 370–371.; Bün dis che Ju gend und Sta ats ju gend (Die
Geu sen). In: uo. 823–827.; Mat thi as von HELL FELD: Bün dis che Ju gend und Hitlerjugend. Zur Ges chich te von
An pas sung und Wi der stand 1930–1939. Ver lag Wis sens chaft und Po li tik, Köln, 1987. 65–66.

3 Uo. 59–63.
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Az el vek és a po li ti kai el kép ze lé sek sok eset ben ki mu tat ha tó ha son ló -
sá ga el le né re a HJ és az Egy le ti If jú ság kö zött lé nye ges kü lönb sé gek is
mu tat koz tak. A leg fon to sabb a cso por tok tag fel vé te li el já rá sa és az ön -
ál ló sá got ôr zô ha bi tu sa volt. Az egy le ti cso por tok be fe lé for dul tak, sok
eset ben misz ti kus nak ne vez he tô ne ve lé si kö zös sé get ké pez tek, és kül sô
be fo lyás nem ha tott rá juk: ön ál lóan ve ze tett au to nóm tár sa sá go kat al -
kot tak, ame lyek az egyén erô tel jes fej lô dé sé ben vol tak ér de kel tek.
A Hitlerjugend ez zel szem ben min dig is a kö zös sé get he lyez te elô tér be,
s en nek szel le mé ben kö te le zô elv vé tet te a baj tár sias sá got. Együtt mû kö -
dés re a Hitlerjugend és az egy le ti cso por tok kö zött na gyon rit kán ke rült
sor, job bá ra olyan kor, ha a HJ el akart „nyel ni” egyes egy le ti cso por -
to kat. Összes sé gé ben azon ban a HJ el len sé ges cso por tok nak mi nô sí tet -
te az egy le te ket már 1933 elôtt is.4

1933 után mind két ol da lon ke res ni kezd ték a ha son ló sá got és a le het -
sé ges kap cso ló dá si pon to kat. A Hit ler ju gend ben nem volt egyetér tés az
egy le ti cso por tok megíté lé sé ben. Míg a hi va ta los ber kek ben to vább ra is
eluta sí tot ták ön ál ló am bí ciói kat és az egyed ura lom ra tö rek vés je gyé ben
egy re ke mé nyeb ben bán tak ve lük, ad dig más szin te ken szük sé ges nek
mu tat ko zott a meg nye ré sük is: ilyen kor a HJ egy le ti ha gyo má nyait, azok -
nak a Hit ler ju gend ben va ló to vábbélé sét hang sú lyoz ták. A má sik ol da -
lon is el tér tek a né ze tek. A meg gyô zô dés bôl vagy op por tu niz mus ból a
nem ze ti szo cia liz mus iránt kész sé get mu ta tó cso por tok legin kább a HJ
„nem ze ti  szo cia lis ta” jel le gét emel ték ki (nem a Stras ser- fé le ér te lemben),
bár sok re ményt ôk sem fûz tek hoz zá. Az am bi ció zu sabb el gon do lá sok
egy faj ta mun ka megosz tás ví zió ját ve tí tet ték elô re. Úgy gon dol ták, hogy
az egy le ti ele mek beáram lá sá val a ná ci párt ban és a HJ-ban va la mi lyen
egy le ti ere de tû ká de re lit ala kul majd ki, míg a má sik ol da lon va ló ban
tö meg szer ve zet jön lét re. En nek el le né re az NSDAP és a HJ el tö me ge se -
dé se 1933 után is kri ti kát vál tott ki az Egy le ti If jú ság ból, a ná ciz mus el -
vei re azon ban ez már alig vo nat ko zott.5

A kény szer és az egyé ni be lá tás ha tá sá ra az egy ko ri egy le tiek vi szony -
lag gyor san a HJ tag já vá vál tak. So kan ab ból, hogy a HJ át vet te szer -
ve ze ti for mái kat, ar ra kö vet kez tet tek, hogy a Hit ler ju gen den be lül majd
ve ze tô sze rep re te het nek szert. Az két ség te len volt, hogy a HJ, de kü lö -
nö sen a Hitlerjugend tíz–ti zen négy éves fiúkat tö mö rí tô al szer ve ze tét, a

4 Az egy le ti cso por tok ban az új ta gok fel vé te le min dig a szim pá tián ala pult, így az új em be rek be lé pé se
legin kább a ré gi ta gok egyé ni be szer ve zé si te vé keny sé gén ala pult (man wur de ge keilt), s a ve ze tôk sze -
mé lyi sé gé nek is óriá si je len tô sé ge volt. Az egy le ti cso por tok ban a csat la ko zás csakis kül sô kény szer nél -
kül tör tén he tett. (Mat thi as von HELL FELD: i. m. 33–34.)

5 Uo. 65–72.
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Né met If jú né pet (Deuts ches Jung volk – DJ) nem le he tett vol na gyor san
kiépí te ni az Egy le ti If jú ság mind tel je sebb be ta go lá sa nél kül. Az egy le ti
ve ze tôk ará nya meg kö ze lí tet te a két har ma dot, és a Bi ro dal mi If jú ság ve -
ze tô ség tag jai kö zül is töb ben (kö rül be lül negy ven fô) ezek bôl a kö rökbôl
szár maz tak. A fo lya ma tos tisz to ga tá sok pe dig azt is be bi zo nyí tot ták,
hogy az el sô évek ben va ló ban lé tez tek egy le ti élet for mák a Hit ler ju gen -
den be lül. Gyak ran elô for dult, hogy egy HJ-csa pat több sé gé ben újon -
nan be lé pett egy le tiek bôl te vô dött össze. Más ese tek ben a ma gu kat felosz -
la tó cso por tok pri vát mó don pró bál ták foly tat ni ad di gi te vé keny sé gü ket.6

A sors finto ra volt te hát, hogy a Hitlerjugend kül föl di te vé keny sé gé -
hez is min tát adó Egy le ti If jú ság nem ke rül het te el a sor sát, hi szen a HJ
egyed ural mi igé nyeit te kint ve egyál ta lán nem volt el kép zel he tô, hogy
ön ál ló ma rad. A nem ze ti szo cia lis ta for ra da lom fel fal ta, ha nem is a gyer -
me keit, de legalábbis a ta ní tó mes te reit. A beol va dás me ne te nem volt
men tes az el len sé ges re to ri ká tól és at ro ci tá sok tól. AHJ, kü lö nö sen a veze -
tô je, Bal dur von Schirach, fi gyel men kí vül hagy va az egy le tek ár nya la -
tait, min dig tel je sen egy sé ge sen nyi lat ko zott ró luk, és min dig ne ga tí van,
tu laj don kép pen a „ce te reum cen seo…” szel le mé ben. A füg get len if júsági
cso por tok lét jo go sult sá gá nak két ség be vo ná sa jól ki gon dolt pro pa ganda-
had já rat tal pá ro sult. AHJ és ve ze té se az egy le ti cso por to kat az zal vádolta,
hogy el tá vo lod tak a né met if jú sá gi moz ga lom ál tal ki je lölt szel le mi örök -
ség tôl, sôt egye ne sen „el faj zot tak”. Ha a cso por tok tag jai ról be szél tek,
nem fe led kez tek el megem lí te ni a mo rá lis fer tôt, amely ben fet ren ge nek,
a hosszú ha jú ve ze tôk ha dát, a ho mo sze xua li tást, és sze mük re ve tet ték
az eli ti sta fenn hé já zást is. Így ki zá ró lag a meg szû nés le he tett a sor sa
azok nak a cso por tok nak is, ame lyek a Hit ler ju gend del kar ölt ve akar -
tak se géd kez ni az új bi ro da lom felépí té sé ben.7

Míg ko ráb ban mind a tel jes Hitlerjugend, mind pe dig a HJ kül föl di -
te vé kenységének nagy részét végzô Ha tár vi dé ki Hi va ta la vi szony lag ön -
ál lóan te vé keny ke dett, 1933-ra a HJ min den ko ráb bi nál szo ro sab ban
kö tô dött a párt hoz, tel jes szim bió zis ban élt a párt szer ve ze ti és vi lág né -
ze ti struk tú rá já val, 1935-ben pe dig vég leg az NSDAP ta go za tá vá lett.
Eb bôl az kö vet ke zett, hogy 1933-tól a HJ „ki fe lé” sem le he tett ön ál ló.

6 Uo. 82–89., 99–101. – Az if jú sá gi moz ga lom és a nem ze ti szo cia liz mus kér dé sé hez lásd még Ar no KLÖNNE:
Ju gend im Drit ten Reich. Die Hit ler- Ju gend und ih re Ge gner. Do ku men te und Analy sen. Die de richs Ver -
lag, Düs sel dorf, 1982. 105–117.

7 Pél da er re a Nagy né met Szö vet ség (Gross deuts cher Bund) fel szá mo lá sa, ame lyet Adolf von Tro tha ad mi -
rá lis ol tal ma alá he lyez tek. Az egy le ti cso por to kat nyo más sal, kény szer rel, ren de le tek kel tel je sen meg -
szün tet ték, és ki szûr ték a Hit ler ju gen den be lül egy más sal szo ro sabb kap cso la tot tar tó, egy ko ri egy le ti ta -
go kat és ve ze tô ket. (Ernst- Mi cha el JO VY: i. m. 81–85., 150–151.)
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Bár a „ha ta lom meg ra ga dá sa” elôtt is olyan kül föld re irá nyu ló te vé -
keny sé get vég zett, amely nem sér tet te a párt ál ta lá nos el veit és szán dé -
kait, a mün che ni köz pont ból sem mi lyen út mu ta tást nem ka pott mun -
ká já hoz. Ez egyéb ként azt is mu tat ta, hogy a Hit ler ju gen det sem
ál ta lá ban, sem pe dig kül föld re irá nyu ló te vé keny sé gét te kint ve nem tar -
tot ták kü lö nö seb ben fon tos té nye zô nek. 1933 után a hely zet gyö ke re -
sen meg vál to zott. Egy részt mert a Hitlerjugend ál tal nö vek vô mér ték -
ben kí nált ma ni pu lá ciós le he tô sé gek felér té ke lôd tek, s a kül kap cso la tok
te rén dön tô fon tos sá gú volt, hogy az „új Né metor szág” kép vi se le té ben
mi lyen if jak utaz nak kül föld re. Más részt az NSDAP- nak kel lett meg ha -
tá roz nia a tel jes né met kül po li ti ka irá nyát is, jól le het ezen a té ren több,
egy más sal kon ku rá ló szer ve zet küz dött a be fo lyá sért.8 A párt és az ál -
lam kül po li ti kai irány vo na lá hoz te hát if jú sá gi ta go za tá nak, a Hit ler ju -
gend nek is iga zod nia kel lett, hogy össze han golt kül po li ti ka va ló sul jon
meg, és az eset le ges konflik tu sok el ke rül he tôk le gye nek.9 A nem ze ti szo -
cia lis ta ál lam mû kö dé si vi szo nyai kö zött azon ban ez csak nagy erô fe -
szí té sek árán volt le het sé ges, és ko ránt sem min dig. A szer ve ze ti káosz
kö ze pet te jog gal le he tett fel ten ni a kér dést: mi kor, ki nek kel lett hin ni?
Egyéb ként a HJ sem min den eset ben tar tot ta ma gát a párt, il let ve a kül -
ügy mi nisz té rium el vá rá sai hoz. Schirach fiatal ko ra el le né re volt annyi -
ra dör zsölt, hogy nem bo csát ko zott szél ma lom harc ba a kül po li ti ka leg -
fôbb ala kí tói val, akik kel szem ben a kül ügy mi nisz té rium tól tel je sen
füg get len HJ-kül po li ti kát úgy sem te remt he tett vol na. In kább jár ta a ma -
ga út ját, s tet te, amit gon dolt.
„A Bi ro dal mi If jú ság ve ze tô ség nem foly tat kül po li ti kát” – ír ta Schirach

1934-ben meg je lent köny vé ben. Ki fej tet te, hogy a párt a Kül po li ti kai
Hi va talt bíz ta meg a nem ze ti szo cia lis ta moz gal mon be lül a külügyi te -
vé keny ség gel. A Bi ro dal mi If jú ság ve ze tô ség Külügyi Rész le ge (Ab tei lung
Aus land) nem vé gez olyan te vé keny sé get, amely met sze né a párt és az
ál la mi szer vek kom pe ten ciá ját. Mun ká ját ugyanis a po li ti kán kí vül re
he lyez te, s azt csu pán tisz tán em be rek kö zöt ti érint ke zés nek te kin ti – írta
Schirach.10 A HJ út jai Schirach ol va sa tá ban nem mi nô sül tek pro pa gan -
da utak nak, fô leg pe dig az uta zó if ja kat nem tar tot ta a nem ze ti szo cia liz -

18 Így a kül ügy mi nisz té rium (Aus wär ti ges Amt), az NSDAP Alf red Ro sen berg ve zet te Kül po li ti kai Hi va ta la
(Aus sen po li tis ches Amt der NSDAP), a Rib bent rop -ü gyosz tály (Dienst stel le des Be auft ra gten der NSDAP
für aus sen po li tis che Fra gen im Sta be des Stell vert re ters des Füh rers) és az NSDAP Kül föl di Szer ve ze te
(Aus land sor ga ni sa ti on der NSDAP).

19 Mi chael BUDD RUS: To ta le Er zie hung für den to ta len Krieg. Hitlerjugend und na ti o nal so zi a li stis che Ju gend -
po li tik. K. G. Saur, Mün chen, 2003. 743.

10 Bal dur von SCHIRACH: Die Hit ler- Ju gend. I. m. 154.
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mus pro pa gá to rai nak, ha nem olyan fiata lok nak, akik nek el sô szá mú
felada ta kül föl dön is a ta nu lás: „Hi szek az eu ró pai if jú ság együtt mû kö -
dé sé ben egy olyan megál la po dás alap ján, amely nek egyet len prog ram -
pont ja a kö vet ke zô kép pen han goz na: köl csö nös megis mer ke dés.”11

Az ifjú ság „a leg jobb kö vet” – fej ti ki Schirach –, nem ren del ke zik a dip -
lo ma ták szin te kö te le zô bi zal mat lan sá gá val, ha nem ôszin te és el fo gu lat -
lan. A HJ hang sú lyoz ta, hogy ké me ket nem küld – mint a szov je tek –,
ha nem if ja kat, akik ta nul ni akar nak.12 Kár, hogy a ve ze tô ket már nem
jel le mez te ez a gyer me ki ôszin te ség. A kém ke dés per sze nem zár ha tó ki,
hi szen er re sok eset ben a le he tô ség is adott volt, de er re uta ló nyo mokat
a for rá sok ban va ló ban na gyon rit kán ta lá lunk.13 A fon to sabb HJ-utak -
ról ké szült be szá mo lók ilyen jel le gû in for má ció kat nem tar tal maz nak,
tit kos je len té sek pe dig nem ke rül tek elô.
A Hitlerjugend ál lás pont ja és Schirach ér tel me zé se sze rint a HJ-nak

azon ban nem volt felada ta, hogy más né pek szá má ra pél da ként szol gál -
jon, a nem ze ti szo cia liz mus pe dig nem volt ex port cikk, ha nem mindössze
a né met lé nyeg in kar ná ció ja. A HJ szán dé ka te hát nem volt egyéb, mint
a jó kap cso la tok ápo lá sa a kü lön bö zô nem ze tek if jú sá gá val; eb be az is
be le tar to zott, hogy ki nyi tot ta a ka put más or szá gok ér dek lô dô if jú sá gi
cso port jai elôtt, s ezt el vár ta más or szá gok tól is.14 Így az if jú sá got ott is
ké pes nek tar tot ták az elô ze tes ta po ga tó zás ra, ahol a hi va ta los kül po li -
ti ka ne héz sé gek be üt kö zött. Mindez ar ra pre desz ti nál ta „Né metor szág
if jú ge ne rá ció ját, hogy hoz zá já rul jon a Füh rer nagy bé ke mû vé hez”.AHJ
elô sze re tet tel hang sú lyoz ta azt is: sza kí tot tak az zal a ha gyo mánnyal,
hogy pusz ta ka land vágy ból és kedv te lés bôl in dul ja nak kül föld re, egy
kül föl di út hát te ré ben min dig ko moly feladat állt.15

A Hitlerjugend egy re te re bé lye se dô kül kap cso la tai ki vá ló le he tô sé get
nyúj tot tak Né metor szág ve ze tôi nek ar ra, hogy a „bé ke fenn tar tá sá ra”
irá nyu ló kül po li ti ká ju kat az if jú ság fej lô dô kap cso la tai val is alá tá -

11 Uo. 155–156.
12 Über die Ju gend. Frank fur ter Zei tung, 1937. de cem ber 4. (Bun de sar chiv [BArch], NS 5/VI/427, 132.); Ge -
sprä che der Ju gend un ter sich. Ham bur ger Frem denb latt, 1937. de cem ber 3. (BArch, NS 5/VI/427, 131.);
Ju gen der zie hung im Zei chen des Frie dens! Wil le und Macht, 1938/1. 1–5.

13 Vö. The Na ti o nal Ar chi ves (Lon don). KV 5/85-87.
14 Bal dur von SCHIRACH: Re vo lu ti on der Er zie hung. Re den aus den Jah ren des Auf baus. Zent ral ver lag der
NSDAP, Mün chen, 1938. 141–142.; lásd Schirach 1934. ja nuár 30-i rá dió be szé dét. Idé zi Gottf ried GRIES -
MA YR–Ot to WÜRS CHIN GER: Idee und Ge stalt der Hitlerjugend. Druf fel Ver lag, Le o ni, 1980. 178–179.; Brü -
cken von Na ti on zu Na ti on. Reichs- Ju gend-P res se dienst (RJP), 1935/22. 1–2.

15 Wel tauf gesch los se ne Ju gend. Bre mer Zei tung, 1937. ok tó ber 15. (BArch, NS 5/VI/427, 116.); „Jahr der
Ver stän di gung”. Völ kis cher Be o bach ter (VB), 1938. ja nuár 26. (BArch, NS 5/VI/427, 150.); Von un se ren
Aus lands fahr ten. RJP, 1934/63. 1.
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masszák. Mint hogy a Hit ler ju gend nek egy re in kább ré szét ké pez ték a
ko ráb bi if jú sá gi szer ve ze tek, ráadá sul az ilyen múlt tal nem ren del ke zô
ta gok is hit tel dol goz tak a mind szé le sebb kö rû kül kap cso la to kért és a
vi lág if jú sá gai kö zöt ti jó vi szo nyért, meg le he tô sen könnyû volt fel hasz -
nál ni a Hit ler ju gen det a bé ke szín le lés re. Ez ol vas ha tó ki a HJ hi va ta los
saj tó kiad vá nyai ból is, ame lyek ben nem csak azt cá fol ták, hogy a szer ve -
zet kül po li ti kát, de még azt is, hogy egyál ta lán po li ti kai te vé keny sé get
foly tat. Mindössze a köl csö nös pár be széd, egy más vi szo nyai nak megis -
me ré se a kö zös mun ka, a sport és a da lok ál tal, a köl csö nös tisz te let ki -
ví vá sa és va ló di, baj tár si vi szo nyok kiala kí tá sa volt a cél.16

A Hitlerjugend po zi tív, bé kés és mér ték tar tó kül föl di meg je le né se
egyút tal hoz zá já rul ha tott mind Né metor szág, mind pe dig a Hitlerjugend
nem zet kö zi izo lált sá gá nak csök ken té sé hez, amely nek 1937-tôl már komoly
je lei mu tat koz tak. A Hitlerjugend legin kább azt vár ta a kül föl di partne -
rek tôl, hogy megért sék Né metor szá got és a szer ve zet ben fo lyó neve lé si
mun kát. Nyil ván en nek je gyé ben szo rí tot ták tel je sen hát tér be a kül kapcso -
la tok ban a nem ze ti szo cia liz mus rasszis ta gon do la tait. A nyil vá nos ság
elôtt ez ta bu té ma ma radt. A bel sô ér té ke lé sek ben vi szont már ezek a fel -
han gok is elô jöt tek. El sô sor ban nem ab ban a kon tex tus ban, hogy a
Hitlerjugend bi zo nyos or szá gok if jú sá gát fa ji lag al sóbb ren dû nek te kin -
tet te – bár a nem hi va ta los meg be szé lé sek so rán nyil ván er re is bô ven
akadt pél da. In kább ab ban a te kin tet ben ke rült elô ez a té ma, hogy az
együtt mû kö dés ne héz sé geit, a kap cso lat ke re sé si szán dé kok kal szem beni
el len ke zést a HJ ál ta lá ban a „zsi dó be fo lyás” szám lá já ra ír ta. En nek elle -
né re a le het sé ges part ner or szá gok ban is köz is mert volt a HJ nem ze ti szo -
cia lis ta vi lág né ze te, és az el sô évek ben ki fe je zet ten gyak ran volt ta pasztal -
ha tó tar tóz ko dás. Az izo lált sá got csak fo koz ta, hogy a HJ te kin té lye
idô  köz ben sok szo ro sá ra nö ve ke dett: a ná ci Né metor szág egé szét, vagyis
egy egy re in kább nö vek vô erô vel ren del ke zô vi lág ha ta lom ere jét képviselte
a meg lá to ga tott he lye ken, ami a szétap ró zó dott wei ma ri if jú sá gi mozga -
lom ra nem volt jel lem zô. Egy egy sze rû né met ván dor cso port ak ko ri ban
nem egy fel tö rek vô vi lág ha ta lom kép vi se lô je ként je lent meg kül föl dön.17

A né met kül po li ti ka szem szö gé bôl ka pó ra jöt tek az olyan – a leg több
eset ben va ló ban szi lárd meg gyô zô dés sel val lott – ki je len té sek, ame lyek

16 Vö. Der Ver stän di gungs wil le der jun gen Ge ne ra ti on. RJP, 1935/200. 3.
17 Vö. Schirach új évi üze ne te: „A kö vet ke zô év ben a Hitlerjugend mun ká ja azt a nagy célt szol gál ja majd,
hogy hi dat ver jen a né met és a kül föl di if jú ság kö zött. A vi lág né pei nek meg kell is mer niük egy mást, nem
azért, hogy utá noz zák az ide gen jel le get, ha nem hogy el jus sa nak az ide gen né pi ség köl csö nös megér té -
sé hez. Csak ezen a köl csö nös megér té sen ala pul hat a ma nagy if jú sá gi szer ve ze tei nek együtt mû kö dése.”
Völ kis cher Be o bach ter, 1938. ja nuár 2.; Mi chael BUDD RUS: To ta le Er zie hung. I. m. 747.
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nyíl tan a bé ke mel lett és a há bo rú el len tet tek hi tet („Mi, Hit ler ju gend-
 ta gok, eluta sí tunk egy im pe ria lis ta hó dí tó há bo rút!”).18 A párt ve ze tés
a po zi tív ki csen gé sû HJ-kez de mé nye zé se ket a bé ke pro pa gan da je gyé ben
mind vé gig to le rál ta, még ak kor is, ha adott eset ben dip lo má ciai bo nyo -
dal mat okoz tak.19 A Fran ciaor szág fe lé irá nyu ló tö ret len pró bál ko zás
pe dig a nagy po li ti ka szá má ra is elô nyök kel járt. Több más pél da mel -
lett ugyanezt a célt szol gál ta a Nagy-B ri tan niá val is ki tar tóan fenn tar -
tott kap cso la tok rend sze re.
Az 1930-as évek má so dik fe lé ben már érez he tô volt, hogy a né met kül -

po li ti ka több eset ben egy erôs ha ta lom po li ti ká ja ként je lent meg, így a
Hit ler ju gend tôl is egy re in kább el vár ták, hogy – mindamel lett, hogy a
ná ciz mus bé kés szán dé kait köz ve tí tet te kül föld re – mint el sô szá mú euró -
pai if jú ság lép jen fel, amely adott eset ben az aka ra tát is rá tud ja kénysze -
rí te ni a part ner szer ve ze tek re és -or szá gok ra. Eb ben a te kin tetben leg in -
kább a HJ saj tó ter mé kei ér de mel tek fi gyel met, ame lyek rôl Budd rus jog gal
ál la pí tot ta meg – kü lö nö sen a Bi ro dal mi If jú ság ve ze tô ség Wil le und Macht
cí mû köz pon ti fo lyó ira tá ról –, hogy nem min dig kö vet ték a szi go rúan
vett, ál ta lá nos, missziós cé lok nak meg fe le lô nem ze ti szo cia lita kül po litikát,
ha nem az el várt nál gyak rab ban mu tat ták a megér tés je lét más né pek ifjú -
sá ga iránt. Bár a HJ leg fel sôbb ve zér ka ra is meg le he tôsen fiatal volt (a har -
min cas évei ben já ró ge ne rá ció), és a szer ve zet ezért való ban ön ma gá tól
is bé kés han go kat ütött meg, még sem a „megér tés politi ká ja” volt a HJ
egyet len irá nya.20 A HJ az or szá gon be lü li, fo ko zó dó ve ze tô sze re pe mel -
lett min den kép pen ma gá nak vin di kál ta a jo got ar ra, hogy kül föl dön ki -
zá ró la go san ô lép jen fel a tel jes né met if jú ság kép vi se le té ben.21

Az erô tel je sebb hang nem azon ban még ko ránt sem je len tet te azt, hogy
a bé ke szín le lés tel je sen meg szûnt vol na, hi szen a HJ há bo rús ké szü lô dé -

18 Alb recht MÖL LER: Wir wer den das Volk. We sen und For de rung der Hitlerjugend. F. Hirt, Bres lau, 1935.
97–98.

19 Ru dolf Hess 1935. má ju si nyi lat ko za ta a HJ kül ügyei rôl: „Mi nél in kább megis me rik egy mást a né pek, minél
in kább meg ta nul ják egy mást megér te ni, an nál ki sebb si ker rel jár nak azok, akik a né pek egy más el len
uszí tá sá ban ér de kel tek. A jobb megér tés alap jait azál tal is le le het fek tet ni, hogy a né pek if jú sá gai, amelyek
ké sôbb a né pe ket ké pe zik majd, kap cso lat ba lép nek egy más sal, és tény leg job ban megis me rik egy mást.”
(Idé zi Gottf ried GRIES MA YR–Ot to WÜRS CHIN GER: i. m. 179.; Mi chael BUDD RUS: To ta le Er zie hung I. m. 748.

20 Budd rus idé zi Günter Kauf mann- nak, a Saj tó- és Pro pa gan da hi va tal ve ze tô jé nek sza vait Schirach megér -
tô ha bi tu sá ról: „A Hitlerjugend kül föl di te vé keny sé ge a köl csö nös tisz te le ten nyug szik… Csu pán annyit
vá runk el [az if jú ság tól – V. Zs.], hogy po zi tív mó don átérez ze a má sik men ta li tá sát.” (Günter KAUF MANN:
Ju gen der zie hung im Zei chen des Krie ges! Wil le und Macht, 1938/1. 1–5.; Mi chael BUDD RUS: To ta le Er -
zie hung. I. m. 749.

21 Hans-Ch ri sti an BRAN DEN BURG: Die Ges chich te der HJ. We ge und Irr we ge ei ner Ge ne ra ti on. Ver lag Wis -
sens chaft und Po li tik, Köln, 1982. 175.
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sé nek 1939 ta va szá tól kezd ve alig le he tett va la mi lyen nyo mát fel fe dezni.
Nyil ván va ló, hogy a Hitlerjugend, az if jú sá gi te vé keny ség mû fa ját, a tag -
ság nak a ko ráb bi if jú sá gi moz ga lom hoz va ló vi szo nyát ala pul vé ve, a
fel szí nen ke vés bé volt ve he mens, mint az ál ta lá nos kül po li ti ka. A fel szín
alatt, egy szû kebb ve ze tôi kör ben azon ban va ló szí nû leg nagy tu da tos -
ság gal folyt a mun ka.22 Ma már nem le het meg mon da ni, hogy a HJ felsô
ve ze té sé bôl kik, há nyan és mit tud tak a nem ze ti szo cia liz mus tény le ges
ter vei rôl, de az nyil ván nem le he tett vé let len, hogy a Bi ro dal mi If jú ság -
ve ze tô ség ép pen 1938-at vá lasz tot ta a „Megér tés évé nek” (Jahr der Ver -
stän di gung). En nek szel le mé ben a HJ el sô sor ban a ko ráb bi el len sé ges
or szá gok if jú sá gá val va ló megér tést és kap cso lat ala kí tást tûz te ki cé lul.
Min de ne set re gya nús az egy beesés: 1938–1939-ig a kül ügy mi nisz té rium
és más szer vek ál tal is kri ti zált, a nem ze ti szo cia lis ta esz me misszió ját
adott eset ben el ha nya go ló HJ-„kül po li ti ka” a nagy ba rát ko zás után egy
csa pás ra ne ga tív ár nya la tot nyert olyan meg nyil vá nu lá sok és saj tó köz -
le mé nyek út ján, ame lyek már ha tá ro zot tan elítél ték né hány or szág if jú -
sá gát.23 1939 ta va szán ma ga Schirach val lot ta be al ve ze tôi kö ré ben: meg
kell té vesz te ni a kül föl det, hogy ezál tal ki fog has sák a sze let a „zsi dó ve -
ze té sû” saj tó vi tor lá já ból, amely egy re in kább Hit ler hó dí tó há bo rú já -
nak ve szé lyé re fi gyel mez te tett. Miu tán pe dig 1939-ben tény le ge sen csök -
kent a kül föl di utak szá ma, a há bo rú ki tö ré se után már tit ko ló zás ra sem
volt szük ség: Günter Kauf mann, a BIV Saj tó- és Pro pa gan da hi va ta lá -
nak ve ze tô je a Hit ler ju gen det már nyíl tan pél da ként aposzt ro fál ta más
né pek if jú sá ga szá má ra, s a nép kö zös ség és az ál la mi au to ri tás el fo ga -
dá sát a né pek if jú sá ga kö zöt ti együtt mû kö dés elô fel té te lé nek ne vez te.24

22 Günter KAUF MANN: Das kom men de Deutsch land. Jun ker und Dünn haupt Ver lag, Ber lin, 1940. 221–223.;
Mi chael WORT MANN: Bal dur von Schirach. Hit lers Ju gend füh rer. Böh lau Ver lag, Köln, 1982. 167.

23 „Nos, kül föl dön vagy. Fe lejtsd el azt a nyárs pol gá ri lá tás mó dot, amely min dent elítél, csu pán azért, mert
az más, mint ott hon. Hagyd ma gad mö gött az elôíté le te ket. Fo gadj ma gad ba min dent, amit látsz. Szem -
lélj hû vö sen és szen ve dé lyek nél kül. Min den nép nek meg van nak az ér de mei és a gyen géi. Meg kell pró -
bál nod eze ket fel fe dez ni és megér te ni… Ke resd sok kal in kább kész sé ge sen és nyíl tan a kap cso la tot, de
legalábbis az érint ke zést az ide gen la kos ság gal, min de nekelôtt az if jú ság gal. Bánj mindeköz ben vissza -
fo got tan a kri ti ká val, di csérj nagy vo na lúan, ha va la mi di csé ret re és elis me rés re ér de mes. Ma gá tól ér te -
tô dik, hogy köz ben ne légy túl buz gó. Ha kül föl diek kel po li ti kai be szél ge tés be ke ve redsz, mondd el nyu -
god tan és ha tá ro zot tan a vé le mé nyed. Pró báld ôket meg gyôz ni, hogy Né metor szág sem mi mást nem
akar, csak igaz sá got és bé két. He lyes bítsd a té ves vé le mé nye ket, de ríts fényt a té ve dé sek re, de ne pró -
bálj meg olyan dol go kat el ma gya ráz ni, ame lyek ti pi ku san né me tek, s így az ide gen né pek szá má ra nem
ért he tôk. So se fe lejtsd el: a nem zet szo cia liz mus nem ex port cikk. Min den nép nek a ma ga jel le ge alap ján
kell bol do gul nia.” (Die Ka me rads chaft, 1936/14. Idé zi Erich BLOHM: Hit ler- Ju gend. So zi a le Tat ge meinschaft.
Ver lag für Volk stum und Zeit ges chichts fors chung, Vlo tho, 1979. 184., 193.; Bal dur von SCHIRACH: Revolution
der Er zie hung. I. m. 141–142.)

24 Günter KAUF MANN: Das kom men de Deutsch land. I. m. 221–223.; Mi chael WORT MANN: i. m. 167.
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A bé ke szín le lés és a passzi vi tás Eu ró pá ban összes sé gé ben mind a tel -
jes né met kül po li ti ká nak, mind pe dig a Hit ler ju gend nek meg le he tô sen
jól si ke rült, hi szen el len ke zô eset ben nyil ván nem jö he tett vol na szó ba
az, hogy a fran ciák Né metor szág gal szem ben meg mu tat ko zó fenn tar tá -
sai el le né re Ca mil le Chau temps fran cia mi nisz ter el nök elô szót ír jon a
HJ ve ze tô lap ja szá má ra. Chau temps to váb bi tá mo ga tá sá ról biz to sí tot -
ta a két ol da lú if jú sá gi kap cso la to kat, be szélt a két nép nagy sze rû tel je -
sít mé nyé rôl, s kiemel te az egy más irán ti tisz te le tet és nagy ra be csü lést.
A két nép együtt mû kö dé sét a vi lág bé ke fon tos té nye zô jé nek tar tot ta, a
né met és a fran cia if jú ság ról pe dig mint pom pás if jú ság ról be szélt.25

Bizo nyo san nem tar tot ta vol na Hit ler nek a bi ro dal mi gyû lés ben el mon -
dott be szé dét „re mek sza vak nak”, és nem biz to sí tot ta vol na a Hit ler ju -
gen det a „fran cia if jú ság szim pá tiá já ról” a Fran cia–Né met Bi zott ság
alel nö ke, Fer di nand de Bri non sem, aki szá má ra a leg szebb do log az
volt, hogy a ko ráb ban szem ben ál ló or szá gok fiai a megér tés és a barátság
út já ra lép nek. Biz tos volt ben ne, hogy a fran cia if jú ság több sé ge szim -
pa ti zál a né met if jú ság gal. Va ló szí nû leg az sem tör tént vol na meg, hogy
And ré François- Pon cet, Fran ciaor szág ber li ni nagy kö ve te a Hit ler ju -
gend be küld je gye re két, és ak tí van tá mo gas sa a né met–fran cia if jú sá gi
kap cso la to kat, még ha itt szó le he tett kül po li ti kai meg fon to lá sok ról is.26

Még foly tat hat nánk a sort, hi szen Nagy–Bri tan niá ban is ha son ló hangok
hal lat szot tak 1938 vé géig. En nek egyik leg fôbb meg nyil vá nu lá sa volt
Ne vil le Cham ber lain brit mi nisz ter el nök szí vé lyes üze ne te a né met if jú -
ság hoz.27 Ugyanak kor azt is tud nunk kell, hogy az il le tôk nem egy esetben
a legalap ve tôbb in for má ciók nél kül él tet ték a Hit ler ju gen det, azt ál lítva,
hogy a wei ma ri Né metor szág „if jú ság nél kü li” idô sza ka után, 1933-tól
Né metor szág vég re az öröm tôl duz za dó if jú ság ha zá já vá vál to zott.28

Ez a ba rát ko zó stra té gia azért is le he tett si ke res és el fo ga dott, mert
tel jes egé szé ben köt he tô volt a ré gi Egy le ti If jú ság leg több cso port já nak
prog ram já hoz, ame lyek a né met nép egy sé gé nek gon do la ta mel lett min -

25 Ca mil le CHAU TEMPS: Fran kreichs Wunsch. Wil le und Macht, 1937/20. 1–2.; Bal dur von SCHIRACH: Re vo lu -
ti on der Er zie hung. I. m. 88.; Erich BLOHM: i. m. 289. A tel jes szö ve get lásd Günter KAUF MANN: Ju gend be -
we gung im 20. Jahr hun dert. Ein Ka pi tel ih rer Ges chich te im Rückb lick: Hitlerjugend. Deuts che Ver lags-
 Ge sells chaft, Ro sen heim, 1997. 29.

26 Fer nand de BRI NON: Sym pa thien der fran zö sis chen Ju gend. Wil le und Macht, 1937/20. 5–6.; Ju gend als
Brü cke. Wil le und Macht, 1937/20. 2–4.

27 Ne vil le CHAM BER LAIN: Mes sa ge to the Ger man Yo uth. In: Günter KAUF MANN: Ju gend be we gung im 20. Jahr -
hun dert. 30–31.; Vö. Mi chael BUDD RUS: To ta le Er zie hung. I. m. 749.; Pres se be richt 1938: Nach ei ner Aus -
lands fahrt. In: Erich BLOHM: i. m. 196.

28 Uo. 289.

193Vitári Zsolt | A Hitlerjugend külkapcsolatai I.



den nép sza bad be lá tá sá ra bíz ták, hogy ôk is ha son ló szel lem ben kí ván -
ják-e ápol ni né pi egy sé gü ket, kul tú rá ju kat és ha gyo má nyai kat.29 Az Egy -
le ti If jú ság da los köny vei be pél dául be ke rül tek a meg lá to ga tott or szá -
gok him nu szai, da lai is, és ôk elô zé ke nyen hit tek ab ban, hogy po zi tív
hoz záál lá suk foly tán a né met ki sebb sé gek hely ze te is ja vul majd, és na -
gyobb megér tést ta nú sí ta nak irán tuk. Az Egy le ti If jú ság nem „az ural -
ko dó faj” ural mi te rü le té nek ki ter jesz té sé ben volt ér de kelt, ha nem a né -
met ség meg tar tá sá ban. Az zal azon ban min den kép pen szim pa ti zál tak az
egy le tiek is, hogy Kö zép-Eu ró pá ban a né met be fo lyás ma gá tól ér te tô dô
le gyen, hi szen a kö zép- eu ró pai sors kö zös ség prob lé máit csak ezen a mó -
don lát ták megold ha tó nak.30

Jo vy ta lá lóan a kö vet ke zô kép pen össze gez te azt, ami a lé nye ge az if -
jú sá gi moz ga lom és a nem ze ti szo cia liz mus más né pek hez va ló kap cso -
la tá nak: „A nem ze ti szo cia liz mus és az if jú sá gi moz ga lom kö zött az ide -
gen né pek hez fû zô dô kap cso la tot il le tôen az a fô kü lönb ség, hogy a
nem ze ti szo cia liz mus po li ti kai szem pon tok ból kiin dul va mér le ge li a szö -
vet sé get vagy az el len sé ges sé get, míg az if jú sá gi moz ga lom ér zel mi ala -
pon ra gad ja meg és fo gad ja fel a lé nye gé vel ro kont.”31

Né metor szág azon ban vi lág ha ta lom ként már nem nél kü löz het te, hogy
be fo lyá sa és ha tal ma fenn tar tá sá nak és ki ter jesz té sé nek ér de ké ben a né -
met if ja kat megis mer tes se a né met ha tal mi po zí ció ér zé sé vel, já ra tos sá
te gye ôket a nem zet kö zi vi szo nyok ban, is me re te ket sze rez ze nek a föld -
raj zi adott sá gok ról, tár sa dal mi, gaz da sá gi és tör té ne ti vi szo nyok ról, amit
az tán akár bé kés, akár há bo rús kö rül mé nyek kö zött hasz no sí ta ni le he -
tett. El kel lett vet ni az if jú ge ne rá ció ban a vi lág ha tal mi gon dol ko dás
mag vát, hogy a kül föld re in du ló HJ-cso por tok érez zék és kí vül rôl lás -
sák ha zá juk nagy sá gát és ha tal mát. Ez egy ben az el kö te le zett sé gü ket is
nö vel te, miál tal fa na ti kus elô har co sok ként, fel té tel nél kü li hit tel és kor -
lát lan be ve tés sel szol gál hat ták a Har ma dik Bi ro dal mat.32

29 Vö. Alf red KU REL LA: Deuts che Volks ge meins chaft. In: Wer ner KINDT (szerk.): Grundsch rif ten der deuts chen
Ju gend be we gung. Eu gen Die de richs Ver lag, Düs sel dorf–Köln, 1963. 163–179.; Ernst BUS KE: Ju gend und
Volk. In: Wer ner KINDT (szerk.): Grundsch rif ten. I. m. 198–201.

30 Ernst- Mi cha el JO VY: i. m. 61–62. A Köz ve tí tô szerv ál tal kiadott Volk und Reich (Nép és Bi ro da lom) ne vû
fo lyó irat a kö zép- eu ró pai gon do la tok leg fôbb tár há za lett.

31 Uo. 65.; Winf ried MOG GE: „Der ges pann te Bo gen”. Ju gend be we gung und Na ti o nal so zi a lis mus. Ei ne Zwis -
chen bi lanz. In: Jahr buch des Ar chivs der Deuts chen Ju gend be we gung. 1981. 11–34.; Mi chael H. KA TER:
Bür ger li che Ju gend be we gung und Hitlerjugend in Deutsch land von 1926–1939. In: Ar chiv für So zi al ges -
chich te. Band XVI I. Ver lag Neue Ge sells chaft. Bonn–Bad Go des berg, 1977. 127–174.

32 Vö. Abs chieds fei er für die 450 Jung volk füh rer. Völ kis cher Be o bach ter, 1937. au gusz tus 29. (BArch,
NS 5/VI/427, 104.).
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A part ner or szá gok ban tör té nô be fo lyás szer zés és ezál tal az ot ta ni fiata -
lok kal va ló ba rá ti vi szony kiala kí tá sa a táv la ti stra té giák miatt igen fon -
tos volt. A HJ ezt a be fo lyás szer zést a bé ke szel le mé ben, a bé ke fenn tar -
tá sa ér de ké ben tar tot ta fon tos nak, vagyis az if jú kor ban meg szer zett
ba rá ti kap cso la tok ga ran tál hat ták a jö vô re néz ve azt, hogy az if jak ké -
sôbb, po li ti kus ként is a né pek megér té sét tart sák a leg fon to sabb nak.33

Ugyanen nek az ér mé nek a má sik ol da la vi szont az volt, hogy a fiatal
kor ban kiala kí tott if jú sá gi kap cso la tok ré vén, Né metor szág is mert té és
ked velt té té te lé vel, be fo lyást le het gya ko rol ni a part ner or szág ké sôb bi
idô sza ká ra, ami kor ezek az if jak va ló ban po li ti kai és más ve ze tôi funk -
ció kat töl te nek majd be.
A szem lé let vál to zás ékes pél dá ja volt Hans Hart mann Die jun ge Gene -

ra ti on in Eu ro pa cí mû köny vé nek má so dik, 1933-ban meg je lent kiadá -
sa. Míg az 1930-as el sô kiadás az eu ró pai if jú ság egy sé gé nek ví zió ját ál -
lí tot ta elô tér be, ad dig a má so dik kiadás a né met if jú ság nak ve ze tô
sze re pet szánt az eu ró pai if jú ság kö ré ben, de egyút tal a Né metor szág -
gal és if jú sá gá val szem ben han goz ta tott im pe ria lis ta tö rek vé sek vád ját
is cá fol ni pró bál ta.34

A Hitlerjugend ki fe lé irá nyu ló te vé keny sé gé nek szer ve ze ti ke re tei
A HJ ve ze tô sze re pé nek meg te rem té se után a Bi ro dal mi If jú ság ve ze tô -
ség fo ko za to san fej lesz tet te a kül föl di ak ti vi tás hoz szük sé ges, min den
ko ráb bi nál gi gan ti ku sabb szer ve ze tét. Az 1932 kö ze pén meg szû nô Ha -
tár vi dé ki Hi va tal örö két egyik hi va tal sem vet te át, he lyet te a HJ bi ro -
dal mi szer ve zési vezetô jét (Reich sor ga ni sa ti ons lei ter),Carl Na bers berget
bíz ták meg a HJ Kül föl di Te rü le té nek (Ge biet Aus land) a ve ze té sé vel.
A ná ci ha ta lom át vé telt kö ve tôen a kez de ti idô szak sze ré nyebb mér té kû,
kül föld re irá nyu ló te vé keny sé gét a Bi ro dal mi If jú ság ve ze tô sé gen be lül
újon nan felál ló Külügyi és Jo gi Osz tály (Ab tei lung Aus land sar beit und
Rechtsf ra gen) irá nyí tot ta, amely ugyan csak Carl Na bers berg ve ze té se
alá ke rült. 1933 ôszén Alf red Ro sen berg if jú sá gi re fe rens nek hív ta meg
Na bers berg az NSDAP Kül po li ti kai Hi va ta lá ba. Na bers berg a kez de ti
évek kulcs fon tos sá gú em be re volt nem csak a külügyek te rén, ha nem
a HJ ve ze tô sze re pé nek kiépí té sé ben is. E mel lett a hi va tal mel lett ugyan -
csak ô irá nyí tot ta a Bi ro dal mi If jú ság ve ze tô ség If jú sá gi Cso por tok Osz -

33 Deutsch land–La ger 1935. Weltt ref fen der Hit ler- Ju gend. Kuhl müh le bei Rheins berg, Ju li/Au gust 1935. 9.
34 Hans HART MANN: Die jun ge Ge ne ra ti on in Eu ro pa.Wolff, Ber lin, 1933.
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tá lyát (Ab tei lung Ju gend ver bän de), így az if jú ság gleichs chal to lá sá nak
leg fôbb fe le lô se lett, egy ben a HJ törzs ve ze tô je is, vagyis Schirach he -
lyet te se.35 Ez a hár mas funk ció le he tô vé tet te, hogy az if jú sá gi moz ga -
lom ta pasz ta la tait még in kább hasz no sít has sák a HJ külügyi te vé keny -
sé gé ben, és mu tat ta azt is, hogy ez a mun ka va ló ban el sô ran gú vá vált.
A gleichs chal to lás fo lya ma ta nem ke rül het te el a Né met If jú ság Eu ró -

pai Köz ve tí tô szer vét sem, amely 1925 óta koor di nál ta a sok szí nû né met
if jú sá gi moz ga lom kül föl di út jait. 1933 ta va szán a Köz ve tí tô szer vet egy
megál la po dás ér tel mé ben beol vasz tot ták az im már Schirach ve zet te Német
If jú sá gi Szö vet sé gek Bi ro dal mi Bi zott sá gá ba. Ez zel a lé pés sel köz pon to -
sí tot ták a kül föl di né met mun kát, amely nek irá nyí tá sa ad dig a Köz ve -
tí tô szerv, a Bi ro dal mi Bi zott ság és a Né met If jú sá gi Szál lók Bi ro dal mi
Szö vet sé ge kö zött osz lott meg. Ez egyút tal azt is je len tet te, hogy a szer -
ve ze tek mun ká ját fo ko za to san a HJ kül föl di te vé keny sé gé re adap tál ták.
A Köz ve tí tô szerv rész ben kény szer ha tá sá ra, rész ben meg gyô zô dés bôl,
rész ben tak ti kai okok ból kö te lez het te el ma gát azon nal az új ha ta lomnak.
Sor sát azon ban így sem ke rül het te el, mi vel 1933 vé gén már a Bi ro dalmi
If jú ság ve ze tô ség Külügyi és Jo gi Osz tá lyá nak ré sze ként mû kö dött, s tevé -
keny sé gét Né pi Né met If jú sá gi Mun ka Köz ve tí tô szer ve (Mit tel stel le für
volks deuts che Ju gen dar beit in der Reichs ju gend füh rung) né ven foly tatta
to vább. Fôbb felada tai köz zé tar to zott a tel jes né met if jú ság ha tár vi déki
és kül föl di út jai nak koor di ná lá sa,36 így egy re in kább már csak Út szer -
ve zé si Osz tály ként (Fahr te namt/stel le) em le get ték.37 Az el ne ve zés minden -
 e set re mu tat ta, hogy te vé keny sé gé ben egyelô re még túl súly ban volt a
kül föl di né me tek gon do zá sa és a ve lük fenn tar tott kap cso la tok ápo lása.
A HJ külföldi útjai mellett egy re több gon dot oko zott a kül föl di látoga -

tók soka sá ga. 1934-re már je len tôs volt azok nak a szá ma, akik a Külügyi

tanulmányok196 tanulmányok

35 Vos sis che Zei tung, 1933. szep tem ber 27. (BArch, NS 5/VI/427, 10.); Mi chael BUDD RUS: To ta le Er zie hung.
I. m. 747.; Hans-Ch ri sti an BRAN DEN BURG: i. m. 115.

36 Grenz land fahr ten und Aus lands be zie hun gen der bün dis chen Ju gend. Kurzch ro nik. In: Wer ner KINDT: Die
deuts che Ju gend be we gung. I. m. 1529–1535.; Ju gend füh rer des Deuts chen Rei ches, Ab tei lung Aus land
an das AA, Hau shaltsp lan der Mit tel stel le deuts cher Ju gend in Eu ro pa, 10. Au gust 1933. Po li tis ches Ar -
chiv des Aus wär ti gen Am tes (PA AA). R 63605.

37 Mit tel stel le deuts cher Ju gend in Eu ro pa an das AA, 27. Mai 1933. PA AA 63605.; Die ter TIE MANN:
Deutsch–fran zö sis che Ju gend be zie hun gen der Zwis chen krieg szeit. Bo u vier Ver lag, Bonn, 1989. 247.;
Preus sis che Leh rer zei tung, 3. März 1934. PA AA R 63606.; Mit tel stel le für volks deuts che Ju gen dar beit
in der Reichs ju gend füh rung (RJF)0, Ab tei lung Aus land an die Deuts che Ge sandts chaft Os lo, 22. März
1934. PA AA R 63606.; Ve rord nungsb latt der Reichs ju gend füh rung, II/5, 7. Ju li 1934; Auf ruf zur Grenz-
und Aus lands fahrt der HJ. NSDAP. Amt li ches Ve rod nungsb latt der Reichs ju gend füh rung, 1933/2. 24.
(BArch, NSD 43/15.); Mit tel stel le für volks deuts che Ju gen dar beit. Der Aus lands deuts che. Halb mo natssch -
rift für Aus lands deutsch tum und Aus lands kun de, 1933/21.



és Jogi Osz tály nál nem je lent kez tek be, így ott lé tük rôl a HJ egyes te rü -
le teit sem tud ták ér te sí te ni. A lét szám to váb bi emel ke dé se miatt 1935
már ciu sá ban lét re hoz tak a Külügyi és Jo gi Osz tá lyon be lül egy Kül föl -
di Szol gá lat (Aus län der dienst) alosz tályt.38

A szer ve ze ti ke re tek 1935-re ala kul tak ki tel je sen. 1935-ben a Külügyi
és Jo gi Osz tály – a Bi ro dal mi If jú ság ve ze tô ség min den más osz tá lyá val
együtt – hi va tal lá avan zsált, s kü lön vált a Jo gi Hi va tal tól. Megala kult
a Ha tár vi dé ki és Külügyi Hi va tal (Grenz- und Aus land samt), s ez már
csakis a HJ ki fe lé irá nyu ló te vé keny sé gé nek szen tel te min den ener giáját.39

Na bers ber get 1935 jú liu sá ban az ad dig a Nem ze ti szo cia lis ta Né met Hall -
ga tó szö vet ség (Na ti o nal so zi a li tis cher Deuts cher Stu den ten bund –
NSDStB) kül ügyeit irá nyí tó Rein hold Schul ze vál tot ta fel. A hi va tal veze -
té se mel lett át vet te a HJ föld raj zi struk tú rá já ba tar to zó, de a hi va tal ban
kü lön osz tály ként meg je le nô Kül föl di Te rü let (Ge biet Aus land) ve zetését
is. Schul zét 1936 már ciu sá ban egyút tal ki ne vez ték a HJ össze kö tô em -
be ré nek, aki nek a mi nisz té riu mok kal, az NSDAP Kül föl di Szer ve ze tével,
Kül po li ti kai Hi va ta lá val, Gyar mat po li ti kai Hi va ta lá val, a Rib bent rop -
ü gyosz tállyal,40 a Né met Aka dé miai Cse re szol gá lat tal (Deuts cher Akade -
mis cher Au stausch dienst – DA AD) és a Bi ro dal mi Gyar mat ügyi Szö vet -
ség gel (Reichs ko lo ni al bund) kel lett kap cso la tot ápol nia. Eb ben a
mi nô sé gé ben te hát a kül ügy mi nisz té rium mel lett a párt két, fon tos, kül -
föld del kap cso la tos te vé keny sé get foly ta tó szer vé vel koor di nál ta a HJ
kap cso la tait.41

A Bi ro dal mi If jú ság ve ze tô ség struk tú rá já nak le ké pe zô dé sét mu tat ták
a HJ te rü le tei nek és já rá sai nak szer ve ze ti sé mái: az elôb biek ben a Ha -
tár vi dé ki és Külügyi Osz tá lyok (Grenz- und Aus land sab tei lung), utób -
biak ban a Ha tár vi dé ki és Külügyi Rész le gek (Grenz- und Aus lands stel -
le) vol tak az il le té kes fó ru mok. Ezek a szer ve ze ti egy sé gek az If jú nép re
és az If jú lá nyok Szö vet sé gé re (Jung mä del bund – JM) is ki ter jesz tet ték
te vé keny sé gü ket, bár kül föld re csak ti zen négy év fe let ti fiata lok utaz -
hat tak. A legfiata lab bak nak elô ször a sa ját ha zá ju kat kel lett megis mer -
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38 Uo.; Aus län der dienst. Ve rord nungsb latt der Reichs ju gend füh rung, III/10. 14. März 1935, 7.
39 Mi chael BUDD RUS: To ta le Er zie hung. I. m. 1096–1098.; Bal dur von SCHIRACH: Hit ler- Ju gend. I. m. 156.
40 Hi va ta lo san: az NSDAP kül po li ti kai meg bí zott ja a Füh rer he lyet te sé nek tör zsé ben (Dienst stel le des Be -
auft ra gten der NSDAP für aus sen po li tis che Fra gen im Sta be des Stell vert re ters des Füh rers).

41 Mi chael BUDD RUS: To ta le Er zie hung. I. m. 747., 1177., 1214.; RJF an den DA AD. 22. Fe bru ar 1938. PA AA
27134.; Er nen nung von Rein hold Schul ze zum Lei ter des Grenz- und Aus land sam tes. Völ kis cher Beobachter,
1935. júli us 7. (BArch, NS 5/VI/427, 14.); Neu er Chef des Grenz- und Aus land sam tes der Reichs ju gend -
füh rung, 9. Fe bru ar 1938. BArch. NS 28/104, 34.; Der Lei ter des Grenz- und Aus land sam tes in der RJF
er nannt. RJP, 1935/150. 1.
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niük, de a kül föl di vi szo nyok ról ôk is kap tak in for má ció kat.42 A rész -
le gek és osz tá lyok ke re té ben a fô fe le lô sök a ha tár vi dé ki és külügyi re -
fe ren sek vol tak.43 A re fe ren sek sa ját te rü le tü kön fe lel tek az olyan mun -
ka tár sak kép zé séért is, akik ké pe sek vol tak meg fe le lôen fo gad ni a
Né metor szág ba lá to ga tó, il let ve né met–kül föl di tá bo ro kon részt ve vô
kül föl die ket.44

1937 ele jén a Bi ro dal mi If jú ság ve ze tô ség ke re tei ben mû kö dô If jú sá gi
Tú rák Hi va ta lát át ne vez ték Utak és Tú rák Hi va ta lá nak, amely et tôl
kezd ve min den bel föl di útért fe le lôs volt, be leért ve a ha tár vi dé ki uta kat
is. Így a Ha tár vi dé ki és Külügyi Hi va tal et tôl kezd ve már csak a kül földi
uta kat irá nyí tot ta.45

1938. szep tem ber 15-i ha tállyal a hi va talt két rész re osz tot ták, s ez
két fô te vé keny sé gé nek in téz mé nyi kü lön vá lasz tá sát is je len tet te. A Határ -
vi dé ki és Nép po li ti kai Hi va tal (Grenz- und volks po li tis ches Amt) a ko -
ráb ban he lyet tes hi va tal ve ze tô ként, majd Schul ze tá vo zá sa után megbízott
ve ze tô ként mû kö dô The o dor Stad ler, a Külügyi Hi va tal (Aus land samt)
pe dig Hans Lau ter ba cher ve ze té se alá ke rült. Lau ter ba cher ad dig a Kül -
ügyi Kap cso la tok Osz tá lyá nak (Ab tei lung Aus lands be zie hun gen) vezetôje
volt, majd Schul ze tá vo zá sa után a HJ össze kö tôi tiszt sé gét is be töltötte.46

A szét vá lás tól kezd ve a Ha tár vi dé ki és Nép po li ti kai Hi va tal ke zel te a
né met né pi sé gi ügye ket, így a né pi né me tek kel va ló kap cso lat tar tást és
a ha tár vi dé ki te vé keny sé get is, míg a Külügyi Hi va tal ápol ta a HJ nem -
zet kö zi kap cso la tait és gon doz ta a szer ve zet ha tá ron tú li cso port jait.47

Ez a kü lön vá lasz tás azt mu tat ta, hogy a har min cas évek vé gé re mind -
két te vé keny ség fel fu tá sát vár ták. Je lez te egy ben azt is, hogy a har mincas
évek vé gé re a kül föl di és né pi né me tek gon do zá sá val már mind mi nô -

42 Die Aus lands -Ar beits ge meins chaf ten der HJ. Völ kis cher Be o bach ter, 1939. áp ri lis 27. (BArch, NS 5/VI/427,
184.); Erich BLOHM: i. m. 184., 198.; Aus lands fahr ten Nich tan ge hö ri ger der HJ. Reichs be fehl, 2/IV, 1939.
ja nuár 20. 43.

43 Erich BLOHM: i. m. 68.; Glie de rung der Reichs ju gend füh rung. PA AA R 63610; M. MER ZE NICH: Die volks -
deuts che Ar beit der Hitlerjugend. Deuts che Mäd chen bil dung. Zeitsch rift für das ge sam te hö he re Mäd -
chens chul we sen, 1934/6. 268–273.

44 Uo.; Aus län der dienst. Ve rord nungsb latt der Reichs ju gend füh rung, III/10. 1935. már cius 14. 7.
45 In- und Aus lands fahr ten der HJ. Ve rord nungsb latt der Reichs ju gend füh rung, V/4., 1937. feb ruár
19. 41.

46 Tei lung des Grenz- und Aus land sam tes der Reichs ju gend füh rung. Ve rord nungsb latt der Reichs ju gend -
füh rung, VI/19., 1938. ok tó ber 7. 344.; Mi chael BUDD RUS: To ta le Er zie hung. I. m. 747., 1177., 1214.; RJF
an den DA AD. 1938. feb ruár 22. PA AA 27134.; Er nen nung von Rein hold Schul ze zum Lei ter des Grenz-
und Aus land sam tes. Völ kis cher Be o bach ter, 1935. jú lius 7. (BArch, NS 5/VI/427. 14.); Son derd ruck 5/39.
Amt li ches Nach rich tenb latt, 1939. au gusz tus 11.

47 Mi chael BUDD RUS: To ta le Er zie hung. I. m. 1102.
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sé gé ben, mind mennyi sé gé ben egyen ran gú vá vált a más né pek if jú sá gá -
val fennál ló kap cso lat rend szer. A szer ve ze ti mû kö dé si me cha niz mus
rész le tes be mu ta tá sá ra itt nincs le he tô ség.

Az utak elô ké szí té se
Az utak elô ké szí té se az 1933 elôt ti ha gyo má nyo kat kö vet te, a fel ké szülés
mó do za tait pe dig to vább ra is legin kább az utak en ge dé lye zé sé hez meg -
fo gal ma zott kri té riu mok be fo lyá sol ták, ame lye ket most már a tel jes né -
met if jú ság szá má ra köz pon ti lag sza bá lyoz tak. A foly to nos sá got sugallta,
hogy to vább ra is a Né met If jú ság Eu ró pai Köz ve tí tô szer ve volt az il le -
té kes az en ge dé lye zé se kért, az er re vo nat ko zó irány el vek lé nye gét tekintve
megegyez tek a ko ráb ban meg fo gal ma zot tak kal, s most már ki ter jed tek
az ez alól ko ráb ban men te sü lô Hit ler ju gend re is.48 Az új vi szo nyo kat
su gall ta a Köz ve tí tô szerv ügy ve ze tô jé nek 1933. má jus 19-i kör le ve le is.
Esze rint az adott po li ti kai szi tuá ció ban ká ros nak vél ték az egyé ni és a
cso por tos uta kat, és fel tét le nül szük sé ges nek tar tot ták a kül föld re induló
if jú ság egy sé ges fel ké szí té sét, hogy az út egy részt az „if jú nem ze ti szo cia -
lis ta Né metor szág” irán ti fi gye lem fel kel té sét, más részt a ró la ter jesz tett
ha zug sá gok cá fo lá sát is szol gál ja. Ezért csak olya nok me het tek kül földre,
akik ma gu ké nak érez ték a nem ze ti szo cia liz must, de kül föl dön még sem
tu da tos pro pa gan dát vár tak el tô lük, ha nem „jó kiál lást”, ha a né met
ügyek szó ba ke rül nek.49

Az en ge dély ké rés nél min den cso por tos és egyé ni utat be kel lett je len -
te ni, és a BIV Út szer ve zé si Osz tá lya en ge dé lye nél kül egyet len fiatal sem
utaz ha tott kül föld re. Az egyik fô szem pont to vább ra is az volt, hogy a
ka land jel le gû utak nak gá tat szab ja nak, ezért ki zá ró lag olyan utak szerve -
zé sét vár ták el, ame lyek spe ciá lis felada to kat lát tak el, s így nem mi nô -
sül tek „vad” ván dor lás nak. A leg több eset ben ugyanis ezek a „vad” ván -
dor lók jó hi sze mûen, de tel jes tu dat lan ság gal utaz tak kül föld re, s mi vel
pénz nél kül in dul tak út nak, rá kény sze rül tek, hogy nyil vá nos ze né lés sel,
ké re ge tés sel stb. te remt sék elô a kül föl di tar tóz ko dás hoz szük sé ges anya -
gia kat. Vég szük ség ese tén pe dig akár a né met kül kép vi se le te ket is fel ke -
res ték. Ez a je len ség nem egy eset ben sar kall ta ha tó sá gi in téz ke dés re az
érin tett or szá go kat. A HJ ve ze té se kí no san ügyelt ar ra, hogy olyan or -
szá gok ba, ame lyek kel fe szült vagy nem túl zot tan ba rá ti volt a vi szony,

48 Mit tel stel le deuts cher Ju gend in Eu ro pa an das AA, 22. März 1933 – PA AA R 63604.
49 Die ter TIE MANN: i. m. 247.
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ne men je nek HJ- vagy más né met if jú sá gi cso por tok.50 A „vad” ván dor -
lá so kat pe dig úgy kí ván ta megaka dá lyoz ni, hogy le he tô leg csak olyan
fiata lo kat en ged je nek kül föld re, akik már kel lô idôt töl töt tek a HJ „is -
ko lá já ban”. Kü lö nö sen az egy le ti és a mar xis ta if jú sá got, il let ve az ilyen
múlt tal ren del ke zô HJ-ta go kat aka dá lyoz ták meg a kiuta zás ban. Mindez
egyút tal a tar tóz ko dó né met kül po li ti ka je gyé ben telt, amely mindad dig
vissza fo gott ma radt, amíg a nem zet kö zi hely zet nem kon szo li dá ló dott
Né metor szág kö rül.51

A nem kí vá na tos uta kat azon ban nem le he tett vissza szo rí ta ni ki zá rólag
a Bi ro dal mi If jú ság ve ze tô ség Külügyi Rész le ge ré vén: az en ge dély meg -
ta ga dá sa még nem je len tet te ok vet le nül az út el ma ra dá sát, hi szen a Biro -
dal mi If jú ság ve ze tô ség nek nem volt esz kö ze az el lenôr zés re. Emiatt a
BIV nem tud ta be tar ta ni a kül ügy mi nisz ter azon ké ré sét sem, hogy telje -
sen aka dá lyoz zák meg a zsi dó gye re kek kül föld re uta zá sát. Ezért tett ja -
vas la tot Schirach a belügy mi nisz té rium nak a szi go rúbb sza bá lyo zás ra.52

Az idô köz ben meg ho no sí tott Kék könyv (kül föld re), il let ve Vö rös könyv
(ha tár vi dék re) nél kül sen ki sem in dul ha tott út nak, de vég le ges sza bá -
lyo zás ra csak 1937-ben ke rült sor. 1937. jú lius 15-i ha tállyal Schirach

50 1933–1934-ben a kül ügy mi nisz té rium pél dául nem kí vá na tos nak tar tot ta az if jú ság út jait Bel gium ba, Fran -
ciaor szág ba, Olaszor szág ba, Ma gyaror szág ra, Cseh szlo vá kiá ba, Len gyelor szág ba, to váb bá Svájc ba, s
csak egyes, ki vé te les ese tek ben lá tott esélyt az ezek be az or szá gok ba irá nyu ló utak en ge dé lye zé sé re.
En nek meg fe le lôen az Út szer ve zé si Hi va tal eze ket az uta kat Dél ke let-Eu ró pá ba, a Bal ti kum ba, Ke let-Po -
roszor szág ba vagy a Ba jor-er dô be igye ke zett át cso por to sí ta ni. (Bal dur von SCHIRACH: Hit ler- Ju gend. I. m.
157.; Aus der Aus land sar beit der Ab tei lung Aus land der Reichs ju gend füh rung, 9. Ja nu ar 1935. 1.; Der
Reichs mi ni ster des In nern an den Ver bin dungs stab der NSDAP, 25. Sep tem ber 1933. PA AA R 63605.; An
das AA, 7. Ju ni 1934. PA AA R 63607; Mit tel stel le für volks deuts che Ju gen dar beit in der Reichs ju gend -
füh rung, Ab tei lung Aus land an die Deuts che Ge sandts chaft Os lo, 22. März 1934. PA AA R 63606; Reichs -
ju gend füh rung, Ab tei lung Aus land. Das Haupt re fe rat II be nö tigt für das Etat jahr 1934/35 fol gen de Mittel.
PA AA R 63606.; RJF Ab tei lung Aus land an das AA, 7. Au gust 1933. PA AA R 63605; Der Jugendführer
des Deutschen Reicher (JfdDR), Ab tei lung Aus land. An wei sun gen für deuts che Ju gend wan der grup pen
bei Aus lands fahr ten. PA AA R 63610, VI S 6511–35.; Nr. 259. Betr.: Grenz- und Aus lands fahr ten 1934.
Ve rord nungsb latt der Reichs ju gend füh rung, 1934/97., 1934. feb ruár 5. 1.

51 Nr. 182. Betr. Aus lands fahr ten. Ve rord nungsb latt der Reichs ju gend füh rung, 1933/39. 1933. ok tó ber 2.
2.; Auft re ten bei Grenz- und Aus lands fahr ten. Ve rord nungsb latt der Reichs ju gend füh rung, III/39., 1935.
ok tó ber 31. 1. (BArch, NSD 43/15–1935); Die Auf ga ben des Aus lands- Fahr te nam tes der Reichs ju gend -
füh rung. RJP, 1934/203. 1–3.

52 JfdDR, Ab tei lung Aus land an das AA, 12. Au gust 1933. PA AA R 63605.; Deuts ches Ge ne ral kon su lat für
Spa nien an das AA, Bar ce lo na, 5. Ju ni 1934. PA AA R 63607.; JfdDR an Aus sen mi ni ster des Deuts chen
Rei ches, 22. Ja nu ar 1936. PA AA R 98894.; Reichs mi ni ster des In nern an das AA, 16. Sep tem ber 1933.
PA AA R 63605.; Das AA an den Ju gend füh rer des Deuts chen Rei ches Ab tei lung Aus land, 30. Sep tem -
ber 1933. PA AA R 63605.; Der Reichs mi ni ster des In nern an den Ver bin dungs stab der NSDAP, 25. Sep -
tem ber 1933. PA AA R 63605.; Na bers berg an den Reichs mi ni ster des In nern, 14. Fe bru ar 1934. PA AA R
63606.; Na bers berg an den Reichs mi ni ster des In nern, 9. Fe bru ar 1934. PA AA R 63610.
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új rend szert ve ze tett be a né met if jú ság kül föl di út jai ra, s ez zel min den
ko ráb bi ren del ke zést ha tá lyon kí vül he lye zett. Esze rint Schirach el ren -
del te, hogy a Hitlerjugend tag jai nak kül föl di út juk hoz meg kell sze rez -
niük a Né met Bi ro da lom If jú ság ve ze tô jé nek vagy az ál ta la meg ha tal ma -
zott szol gá la ti hely nek az egyetér té sét. To vább ra is en ge dély nél kül
utaz hat tak azok a HJ-ta gok, akik szü lô jük vagy tör vé nyes kép vi se lô jük
kí sé re té ben, il let ve is ko lai ke re tek kö zött, ta ná ri ve ze tés sel hagy ták el
az or szá got. Egyé ni út ese tén tíz nap pal, cso por tos út ese tén két hó nap -
pal az út le vél igény lés elôtt rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon kel lett
be je len tést ten ni a lak hely sze rin ti il le té kes já rás ve ze tô ség nél.53

A cso por tos utak ról – a HJ területektôl a jogot visszavéve – új ra a
Bi  ro  dal mi If jú ság ve ze tô ség mond ta ki a vég  sô íté le tet. A já rás ve ze tô -
ség hez beadott kér vényt a HJ-ôr ve ze tô (Strei fen füh rer), va la mint a ha -
tár vi dé ki és külügyi rész leg ve ze tô meg hall ga tá sá val kel lett el bí rál ni,
majd negy ven nyolc órán be lül to váb bi ügy intézés cél já ból el küld ték
a te rü let ve ze tô ség re. Egyé ni uta zás ese tén a te rü let ve ze tô ség sze mély -
ügyi osz tá lya az il le té kes rend ôri és SD-szervek be vo ná sá val meg vizs -
gál ta a kiutaz ni szán dé ko zók sze mé lyes „al kal mas sá gát”. Eluta sí tás
ese tén mind a be kül dô já rást, mind pe dig az Ôr szol gá la tot (Strei fen -
dienst) ér te sí tet ték: ügyel je nek ar ra, hogy az engedély meg ta ga dá sa da -
cá ra ne hogy lét re jöj jön a kiuta zás. Az út jóvá ha gyá sa után egyé ni ké -
re lem ese tén az en ge délyt a te rü let ve ze tô sze mé lye sen ad ta ki.54

1938-ban két ezer en ge dé lye zé si el já rás folyt, de szá muk a ko ráb bi
évek ben is fo lya ma to san emel ke dett. A har min cas évek vé gé re a
Hitlerjugend tö rek vé se mégis csak ered mé nyes nek bi zo nyult: ezt az if jú -
ság kül föl di te vé keny sé gé nek cent ra li zá lá sá val és mo no po li zá lá sá val ér -
te el, mi köz ben a wei ma ri kor szak ra sze rin te oly na gyon jel lem zô „vad
ván dor lá sok” szá ma a mi ni má lis ra csök kent.55 A hi va tal ma gá nak vin -
di kál ta a jo got ar ra is, hogy né mi képp egyen súly ban tart sa a kül föl di
utak föld raj zi megosz lá sát, így adott eset ben egyes te rü le tek re zár la tot
ren del he tett el, il let ve az uta kat átirá nyít hat ta a ke vés bé lá to ga tott te -
rü le tek re. Így el ke rül het te, hogy egyes te rü le tek túl nagy hang súlyt kap -

53 Aus lands rei sen von HJ-An ge hö ri gen. Hitlerjugend, 1937. jú lius 17. (BArch, NS 22/547); Aus lands rei sen
von HJ-An ge hö ri gen. Ve rord nungsb latt der Reichs ju gend füh rung, V/16., 1937. jú lius 2. BArch NS 5/VI/427.
92.; An mel dep licht für Aus lands fahr ten. RJP, 1937/52. 2.

54 Der Stabs füh rer. Aus lands rei sen von HJ-An ge hö ri gen. Ve rord nungsb latt der Reichs ju gend füh rung V/16.
2. Ju li 1937. jú lius 2. BArch NS 5/VI/427. 88.

55 Die Aus lands -Ar beits ge meins chaf ten der HJ. Völ kis cher Be o bach ter, 1939. áp ri lis 27. (BArch NS 5/VI/427,
184.); Absch rift zu VI S 8752/35, 12. Au gust 1935. PA AA R 63610.; Bal dur von SCHIRACH: Hit ler- Ju gend.
I. m. 157.; Un se re Wür de und die Ver stän di gung. RJP, 1938. feb ruár 18.
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ja nak, míg más ho va alig ment vol na né met fiatal, ahol pe dig po li ti kai
szem pont ból ugyanak ko ra szük ség volt rá.56

A ha tár vi dé ki és a kül föl di utak be je len té sé re rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vány az alap ve tô in for má ció kon (úti cél, idô pont, lét szám, ve -
ze tô) túl rá kér de zett a hosszabb idô tar tam so rán fel ke re sett he lyek re, az
út vo nal ra, a köz le ke dé si esz köz re, az uta zás oká ra és cél jai ra, az is ko -
lá zott ság ra, a lé te zô össze köt te té sek re az adott or szág né met, il let ve ide -
gen nem ze ti sé gû szer ve ze tei vel és ve ze tôi vel, to váb bá hogy mi lyen pénz -
össze gek áll nak ren del ke zés re, s azok mi lyen for rás ból szár maz nak. Az
is a kér dé sek kö zött sze re pelt, hogy a cso port ve ze tô járt-e már kül föl -
dön, sôt még a cso port át lag élet ko rát, a legfiata labb és a legidô sebb ko -
rát, a gya log meg teen dô sza ka szok leírá sát is kér te a hi va tal.57

Egy 1935-ös kul tusz mi nisz te ri ren de let ér tel mé ben a kül föld del va ló
tel jes diák cse re – vagyis min den olyan kül föl di út, ame lyet az is ko lák
szer vez tek, és az uta zó cso por tok élén ta nár állt – ki zá ró la go san a Német
Aka dé miai Cse re szol gá lat, a DA AD ke re té ben mû kö dô Né met Pe da gó -
giai Ki ren delt ség il le té kes sé gé be tar to zott. En nek el le né re a Bi ro dal mi If jú -
 ság ve ze tô ség er re a te rü let re is ki ter jesz tet te be fo lyá sát, ugyanis 1937-tôl
elér te, hogy csakis olyan ta nu lók ve hes se nek részt a diák cse rék ben, akik
egy ben a Hitlerjugend tag jai. A part ner is ko lák cso port jai nak fo ga dásakor
pe dig kö te le zô volt a te rü le ti leg il le té kes HJ-já rás ve ze tô vagy BDM-al -
kör zet ve ze tô ér te sí té se, s a prog ram összeál lí tá sá ban a he lyi Hitlerjugend
is részt vett.58 Mindez nagy be fo lyást, to váb bá az is ko lán ke resz tül zajló
kül kap cso la tok tel jes el lenôr zé sét biz to sí tot ta a HJ-nek, ami a kul tusz -
mi nisz té rium és Schirach, va la mint az if jú sá gi szer ve zet és a köz ok ta tás
nem ép pen kie gyen sú lyo zott vi szo nyá ban presz tízs kér dés volt – legalábbis
a Bi ro dal mi If jú ság ve ze tô ség megíté lé se sze rint.
Az en ge dé lye zés tech ni kai fel té te lein túl me nôen az el vek nek is nagy

je len tô sé get tu laj do ní tot tak. Az if jú ság ki rán du ló cso port jai kül föl dön
ha zá ju kat kép vi sel ték, s a Bi ro dal mi If jú ság ve ze tô ség igen fon tos nak tar -
tot ta, hogy en nek tu da tá ban is le gye nek, fô leg ami kor Né metor szá got
kül föl dön éle sen bí rál ták. Emiatt a kiuta zók nak el kel lett fo gad niuk a

56 M. MER ZE NICH: Die volks deuts che Ar beit der Hitlerjugend. Deuts che Mäd chen bil dung. Zeitsch rift für das
ge sam te hö he re Mäd chens chul we sen, 1934/6. 268–273.; Bal dur von SCHIRACH: Hit ler- Ju gend. I. m. 157.

57 Reichs ju gend füh rung, Ab tei lung Aus land. An mel dung ei ner Grenz- oder Aus lands fahrt. PA AA R 63610.;
Po li zei li che Beg lau bi gung von Fahr taus wei sen. Deuts che All ge mei ne Zei tung, 1935. ok tó ber 11. (PA AA
R 63610.); Vorsch rif ten für Ju gend -Aus lands fahr ten. RJP, 1935/83. 2.; Son de rabd ruck Nr. 53 aus dem
Mi ni ste ri alb latt des Reichs- und Preus sis chen Mi ni ste ri ums des In nern 1937. Nr. 27. PA AA R 60450.

58 Der Reichs- und Preus sis che Mi ni ster für Wis sens chaft, Er zie hung und Volks bil dung an die Oberp rä sin -
den ten etc. Absch rift, 2. Ap ril 1937. PA AA R 27134.

203Vitári Zsolt | A Hitlerjugend külkapcsolatai I.



nem ze ti szo cia liz must, ki kel lett áll niuk mel let te, és fel lép niük min den
kri ti ka el len. Legalább a cso por tok ve ze tôi nek is mer niük kel lett a német
tör té nel met, és meg gyô zô dés sel kel lett val la niuk, hogy az 1918 utá ni
állam  esz me a né met nép lé nyé nek nem fe lelt meg, ezért át kel lett ad nia
a he lyét Adolf Hit ler esz mé jé nek. Kü lön hang sú lyoz ták, hogy nem szabad
kül föl dön pro pa gan da be szé de ket tar ta ni, de a fel me rü lô és „alap ta lan”
kri ti kát tar tal ma zó ki je len té se ket el kell uta sí ta ni. Min den részt ve vô tôl
el vár ták, hogy is mer je a ná ci Né metor szág ve ze tô sze mé lyi sé gei nek
(Hitler, Schirach, Göring, Goebbels, Frick etc.) élet pá lyá ját, az új Német -
or szág leg fon to sabb olyan kér dé seit, mint pél dául az örök bir tok tör vény
(Erb hof ge setz), a fa ji és te le pí té si po li ti ka, a mun ka szol gá lat, a vi dék -
szol gá lat (Land dienst), az au tó pá lya-é pí tés, az olim pia. Az utak so rán
a cso por tok azt a felada tot is el lát ták, hogy a kül föl dön élô né met sé get
tá jé koz tas sák a né metor szá gi ese mé nyek rôl.59

Emel lett el vár ták, hogy a cso por tok tag jai tisz tá ban le gye nek a cél -
ország po li ti kai, kul tu rá lis, gaz da sá gi és tör té ne ti vi szo nyai val, azaz ren -
del kez ze nek a meg fe le lô szel le mi fö lénnyel, amely „a né met nép min den
kép vi se lô jét ki kell hogy tün tes se kül föl dön”. Fog lal koz za nak az érin -
tett or szág jel lem zôi vel, kü lö nö sen a kül föl di né met te le pü lé sek kel, sajá -
tít sa nak el nyel ve ket, le gyen elég pén zük, egy sze rû és cél sze rû ru há zatuk.
A cso port ve ze tô nek olyan, legalább ti zen nyolc éves fiatal nak kel lett len -
nie, aki nek biz tos a kiál lá sa, s aki ben egye sül nek a ve zér elv és a baj tár -
sias ság vo ná sai, to váb bá „né met tu da tú” és el kö te le zett a nem ze ti szo -
cia liz mus iránt. A ve ze tô volt a fe le lôs a cso port egy sé ges ál lam po li ti kai
fel fo gá sáért is. Kül föl dön azok kal is ud va ria san és vissza fo got tan kel -
lett vi sel ked nie, akik passzí van vagy eluta sí tóan vi szo nyul tak Né metor -
szág hoz és a nem ze ti szo cia liz mus hoz (ilye nek a HJ sze rint a zsi dók). Or -
szá gon ként más ként sza bá lyoz ták az egyen ru ha-vi se lést és egyéb
kül sô sé gek kér dé sét, ami rôl a kiuta zó cso port nak be kel lett sze rez nie
a meg fe le lô in for má ció kat.60

59 Der JfdDR, Ab tei lung Aus land – An wei sun gen für deuts che Ju gend wan der grup pen bei Aus land sfahrten.
PA AA R 63606.; Reichs ju gend füh rung, Ab tei lung Aus land. Das Haupt re fe rat II be nö tigt für das Etat jahr
1934/35 fol gen de Mit tel. PA AA R 63606.; Mit tel stel le deuts cher Ju gend in Eu ro pa. An wei sun gen für die
deuts chen Ju gend wan der grup pen bei Aus land sfahrten für das Jahr 1933. PA AA R 98891. VI S – 3813/193.;
Der JfdDR, Ab tei lung Aus land. An wei sun gen für deuts che Ju gend wan der grup pen bei Aus land sfahrten.
PA AA R 63610. VI S 6511–35.; Günter KAUF MANN: Das kom men de Deutsch land. I. m. 222.; Erich BLOHM:
i. m. 278.; Vorsch rif ten für Ju gend - Aus land sfahrten. RJP, 1935/83. 2.

60 Richt li nien und Durch füh rungs be stim mun gen für die ein zel nen Grup pen. PA AA R 63606.; Der JfdDR, Ab -
tei lung Aus land. An wei sun gen für deuts che Ju gend wan der grup pen bei Aus land sfahrten – PA AA R 63610.
VI S 6511–35. – 1933–34 kö rül kül föl dön szin te tel jes egyen ru ha- és jel kép vi se lé si ti la lom volt ér vényben.
A kül föl di né met te le pü lés te rü le tek re irá nyu ló utak nál fel hív ták a fi gyel met: nem cél sze rû olyan tér képet 
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A Bi ro dal mi If jú ság ve ze tô ség az en ge dé lye zé si kri té riu mok meg fo gal -
ma zá sán kí vül az uta zók fel ké szí té sé rôl is gon dos ko dott. A Hitlerjugend
tag jai alig tud tak va la mit a né pi és a kül föl di né met ség rôl, ugyanis 1933
elôtt az al só fo kú ok ta tás ban nem szen tel tek kü lö nö sebb fi gyel met ennek
a kér dés nek, az Egye sü let a Kül föl di Né met sé gért (Ve rein für das Deutschtum
im Aus land – VDA) pe dig legin kább a ma ga sabb szin tû ok ta tás ban fej -
tet te ki te vé keny sé gét.61 Lét re hoz ták te hát a Ha tár vi dé ki és Külügyi Hi -
va ta lon be lül a Ne ve lés ügyi Szak cso por tot (Schul re fe rat) volt, amely nek
leg fôbb te vé keny sé ge az volt, hogy kielé gí tô is me re te ket köz ve tít sen a
ha tár vi dé ki és a kül föl di né met ség rôl, va la mint a né met kül po li ti ká ról.
A kü lön bö zô is mer te tô anya gok (Schu lungs brie fe) ter jesz té se, va la mint
az is ko lá zá si tan fo lya mok mel lett a re fe ra tú ra ma ga is elôál lí tott kü lön -
fé le se géd anya go kat, és a könyv tá rak fel sze re lé sé ben is se géd ke zett.62

Az 1934-tôl Carl Na bers berg kiadá sá ban ha von ta meg je len tek az Okta -
 tá si Le ve lek (Grenz- und Aus land sar beit. Schu lungs brie fe der Hitlerjugend
und des Bun des deuts cher Mä del) nyolc ol da lon, össze sen het ven ezer
pél dány ban (amit ké sôbb száz ezer re akar tak emel ni). Emel lett a Nép és
Bi ro da lom (Volk und Reich) cí mû fo lyó irat és egyéb cik kek, ta nul má -
nyok is se gí tet ték a kép zést.63 A Hitlerjugend más saj tó ter mékei is rend -
sze re sen kö zöl tek írá so kat a kül föld del kap cso la tos te vé keny ség rôl.
A köz pon ti lag kiadott Ok ta tá si Le ve lek mel lett az egyes te rü le tek is kiadtak
ha tár vi dé ki és kül föl di ok ta tás ra szánt anya go kat, ame lyek bizo nyos
idô kö zön ként kü lön fé le ne ve ken – pél dául Mun ka la pok (Arbeits blät ter)
vagy Ha tár vi dé ki La pok (Grenz landb lät ter) vagy ép pen Oktatási Levelek

ma guk kal vin ni, amely tar tal maz za a be raj zolt út vo na lat, va la mint a he lyi né me tek cí meit, hogy el kerülhes -
sék az eset le ges kel le met len sé get. Az út elôt ti or vo si vizs gá lat és a meg fe le lô biz to sí tá sok meg kö té se
ér te lem sze rûen kö te le zô volt. Fel hív ták a fi gyel met a tisz ta ság fon tos sá gá ra, il let ve az ügyes beillesz ke -
dés re. (Der JfdDR, Ab tei lung Aus land. An wei sun gen für deuts che Ju gend wan der grup pen bei Aus  lands -
fahrten. PA AA R 63610. VI S 6511–35.; Vorsch rif ten für Ju gend -Aus lands fahr ten. RJP, 1935/83. 2.)

61 A VDA- nak kül föl dön is vol tak cso port jai, 1933 jú niu sá ban Pas sau ban meg ren de zett „kla gen fur ti gyû lé -
sén” a dan zi gi, eu pen mal me dy -i, ri gai és hol lan diai cso por tok vet tek részt, de meg je len tek a kül föl di né -
met is ko lák kép vi se lôi is. (Die „Kla gen fur ter Ta gung” des Ve reins für das Deutsch tum im Aus lan de in
Pas sau (3. bis 5. Ju ni 1933). PA AA R 60332. K 658457–K 658465.)

62 Ju gend füh rer des Deuts chen Rei ches, Ab tei lung Aus land an das AA, Hau shaltsp lan der Mit tel stel le
deuts cher Ju gend in Eu ro pa, 10. Au gust 1933. PA AA R 63605.; Erich BLOHM: i. m. 277.; Bal dur von SCHIRACH:
Die Hit ler- Ju gend. I. m. 159–160.; Jut ta RÜ DI GER: Die Hitlerjugend und ihr Selbst ver ständ nis im Spie gel
ih rer Auf ga ben ge bie te. Stu die naus ga be. As ka nia Ver lag, Lind horst, 1983. 258.

63 Reichs ju gend füh rung, Ab tei lung Aus land. Das Haupt re fe rat Schu lung Etat vorsch lag für 1934/35. PA AA R
63606.; Bal dur von SCHIRACH: Die Hit ler- Ju gend. I. m. 158–159.; Grenz- und Aus land sar beit. Schu lungsbriefe
der Hi terl ju gend und des Bun des deuts cher Mä del. Hrsg. im Ein ver neh men mit der Abt. SP vom Schulungs -
re fe rat der Abt. Aus land der RJF, 1–8. Fol ge 1934–1935.; RJF Grenz- und Aus land samt. Schulungs  briefe
der Hit ler- Ju gend und des Bun des Deuts cher Mä del. 3. Fol ge: Dan zig–Obersch le sien. BArch. NSD 43/149–3.
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né ven – je len tek meg, és in for má ció val lát ták el az egyes te  rü le tek ha -
tár vi dé ki és külügyi osz tá lyait és a kül föl di mun ka kö zös sége ket.64

Az is ko lá zás há rom szint jét kü lö ní tet ték el. A HJ ve ze tôi a szo ká sos
ve ze tô kép zés ke re té ben ál ta lá nos ok ta tás ban ré sze sül tek ha tár vi dé ki és
kül föl di té mák ban. Nem az volt az el sôd le ges cél, hogy ala pos tu dást
sze rez ze nek, ha nem hogy fô vo na lai ban is mer jék meg a kér dést és fo gé -
ko nyak le gye nek rá. A ha tár vi dé ki és külügyi osz tály ve ze tôk nek gon -
dos kod niuk kel lett ar ról, hogy a hoz zá juk tar to zó te rü let min den ve ze -
tô kép zô is ko lá já ban fo lya ma to san sze re pel je nek ilyen té má jú elôadá sok.
Mindezen túl a ve ze tô kép zô is ko lák ban és a HJ-ot tho nok ban le he tô ség
sze rint „né pi né met szo bá kat” ren dez tek be, ame lyek ben tér ké pek, áb -
rák, váz la tok és ké pek se gít sé gé vel is mer tet ték meg a kép zô tag jai val a
ha tár vi dé ki és kül föl di né met sé get. A tan fo lya mok, il let ve hét vé gi kur -
zu sok vé gén oly kor-oly kor ha tár vi dé ki ván dor lást is a prog ram ba ik tat -
tak, hogy a meg szer zett el mé le ti is me re te ket a gya kor lat ban is szem lél -
tet ni le hes sen. A még jobb ha tás ér de ké ben pe dig a tel jes tan fo lya mot
egy ha tár vi dé ki út ke re té ben volt cél sze rû el vé gez ni.65 A te rü le ti ve ze tô -
kép zô is ko lák ban a kö vet ke zô té mák ké pez ték az elôadá sok vá zát: a
Né met Bi ro da lom ha tá rai 1918 óta és azok nép po li ti kai ve szé lyei; kik
tar toz nak a né met nép hez, s kik nem (nürn ber gi fa ji tör vé nyek); a né -
me tek szá ma Eu ró pá ban és a vi lág ban; hol él a né met ség; mit tar tal maz
a párt prog ram el sô pont ja; va la mint az ak tuá lis kül po li ti kai hely zet.
Utób bi té ma fel dol go zá sa kor a Ha tár vi dé ki és Külügyi Hi va tal irány -
mu ta tá sait kel lett kö vet ni, míg a töb bi té má ra öt ol da las, írá sos ver ziót
ha gyott jó vá a hi va tal, amit az egyes re fe ren sek ma guk ké szí tet tek.66

Utób bi tan fo lya mok meg szer ve zé sé rôl a te rü le ti re fe ren sek gon dos -
kod tak. 1938-tól az egyes te rü le tek, il let ve fô kör ze tek re fe ren seit ar ra
kö te lez ték, hogy a né pi né me tek, va la mint ál ta lá ban a kül föld fel vi lá -
go sí tá sá ra és a kap cso ló dó kép zé sek re kü lön fiú- és lány re fe ren se ket al -
kal maz za nak; er re a feladat ra leg cél sze rûbb nek a ha tár vi dé ki és külügyi
re fe ren sek he lyet te seit tar tot ták.67 Ese tük ben az ügy irán ti el kö te le zett -

64 Ar beitsb lät ter. He raus ge ge ben von der Grenz- und Aus land sab tei lung des Ge bie tes West fa len, Fol ge 1.
Mün ster, 20. No vem ber 1937. Streng vet rau lich, 1–2.; HJ–BDM, Ge biet–Ober gau 3 Ber lin, Grenz- und
Aus land sab tei lung. Schu lungs brief, No vem ber 1937.

65 Grenz- und Aus land sar beit. Ve rord nungsb latt der Reichs ju gend füh rung, 1934. II/17., 1934. ok tó ber 6. 4–7.
66 Vort rä ge der GA -Ab tei lungs lei ter(in nen) an den Ge biets füh rer- und Ober gau füh re rin nens chu len. Reichs -
be fehl 35/II. 1937. ok tó ber 15. 977.

67 Ar beit sta gung der GA -Ab tei lungs lei ter und Ab tei lungs lei te rin nen. Reichs be fehl, 28/II., 1937. jú lius 30.
755.; Mel dung von Ta gun gen. Reichs be fehl, 35/II., 1937. ok tó ber 15. 977.; Volks- und aus sen po li tis che
Aufk lä rung in den Ge bie ten und Ober gau en. Reichs be fehl, 6/II I., 1938. feb ruár 18. 169.

tanulmányok206



sé get már fel té te lez ték, így beavat ták ôket a rész le tek be, megis mer tet -
ték ve lük azo kat a mó do za to kat, ahogy a té mát meg fe le lôen köz ve tí teni
le het a HJ tag jai nak. A te rü le ti re fe ren se ket a Bi ro dal mi Ve ze tô kép zô
Is ko la nagy já ból egy he tes tan fo lya mo kon ké szí tet te fel a feladat ra. Az
is ko lá zá si tan fo lya mok kö zül ti zen ket tôt a ha tár sza ka szok ra bont va tar -
tot tak a ha tár vi dé ki és kül föl di re fe ren sek nek (HJ, BDM kö zö sen), évi
ket tôt pe dig min den re fe rens nek együtt. Ezek nek a ta lál ko zók nak az
anya gait ké sôbb a mun ka elô se gí té se ér de ké ben írá sos for má ban is kiad -
ták. Gon dos kod tak a ha tár vi dé ki és kül föl di könyv tá rak kiépí té sé rôl,
kü lö nös te kin tet tel a tér ké pek re, fo tók ra és kiál lí tá si anya gok ra. A já -
rá si re fe ren sek kép zé se négy–tíz na pos spe ciá lis kur zu sok ke re té ben tör -
tént, s éven te legalább egy ilyen kur zus el vég zé se kö te le zô volt. Az általá -
nos is me re tek mel lett min den érin tett te rü let rôl kü lön elôadást is
hall gat tak a részt ve vôk.68

A HJ egy sé gei nek is ko lá zá sát, amely a nö vek vô tag ság miatt egy re
inkább tö meg kép zés sé vált, el sô sor ban az él mény szer zés mód sze ré re épí -
tet ték. A tö me ges kép zés min den HJ- és BDM-ta gra ki ter jedt, ezért
legegy sze rûb ben a kö zös sé gi es tek ke re té ben volt meg va ló sít ha tó, ame -
lyet a Külügyi Rész leg ál tal ki bo csá tott, min dig vál to za tos té má kat kíná -
ló Ok ta tá si Le ve lek se gít sé gé vel le he tett megol da ni. Az ilyen „né pi né -
met ot tho ne sté ket” nem az egy ség ve ze tôk ve zet ték, ha nem a ha tár vi dé ki
és kül föl di re fe ren sek. A prog ra mot a kö vet ke zô szem pon tok alap ján
ala kí tot ták ki: Ok ta tá si Le ve lek fel dol go zá sa; a ha tár vi dé ki és kül föl di
né met ség nép da lai nak meg ta nu lá sa, il let ve kö zös ének lé se; rö vid elôadá -
sok meg hall ga tá sa az egyes te rü le tek rôl; felol va sás el be szé lé sek bôl, re -
gé nyek bôl, ame lyek tar tal ma a ha tár vi dé ki és kül föl di né met ség „har -
cá val” fog lal ko zott; a he lyi nép tán cok és nép szín mû vek be mu ta tá sa;
ha tár vi dé ki és kül föl di utak elô ké szí té se és azok ra a részt ve vôk fel készítése.
Kü lö nö sen aján lot ták a rá dió, a film és más saj tó ter mé kek be vo ná sát.
A da lok, ol vas má nyok, be szá mo lók a gye re kek ér zel mei re apel lál tak, s
gyak ran ter mé keny vi tá ra ösz tö nöz tek. A tö meg kép zés el sôd le ges cél ja
az volt, hogy a nagy né met gon do la tot be plán tál ják a gye re kek be, tu da -
to sít sák, hogy ôk egy száz mil liós nép tag jai, amely bôl a versailles-i szer -
zô dés után csak hat van hét mil lióan él nek a bi ro dal mi ha tá ro kon be lül.
Ter mé sze tes volt, hogy az if jú ság is ma gáé vá te gye azt az ôs ger mán fel -
fo gást, hogy Kr. u. 300-ig Eu ró pá nak ez a ré sze ger mán ter ri tó rium volt
a Fe ke te-ten ge rig, te hát Né metor szág jo go san tart igényt er re a te rü letre,

68 M. MER ZE NICH: Die volks deuts che Ar beit der Hitlerjugend. I. m.; Reichs ju gend füh rung, Ab tei lung Aus land.
Das Haupt re fe rat Schu lung Etat vorsch lag für 1934/35. PA AA R 63606.

207Vitári Zsolt | A Hitlerjugend külkapcsolatai I.



ame lyen amúgy is min den kul tú ra Né metor szág tól, il let ve elôd jei tôl szár -
ma zik. A prob lé má kat vi szont nem kard dal le het megol da ni, ha nem
csakis tel je sít ménnyel, vagyis a jobb tel je sít ményt elérô nép tart hat csak
igényt a te rü let re. Eh hez pe dig a kül föl di né met sé get is erô sí te ni kell,
ami nem elég sé ges a ko ráb bi for má ban, pél dául gyûj té sek és se gé lyek
út ján, hi szen a kül föl di né me tek nek is szük sé gük van ar ra, hogy érez -
zék a nép kö zös ség jó té kony ha tá sát.69 Így a ko ráb bi for mák hoz ké pest
olyan te vé keny sé gi kö rök is kiala kul tak, ame lyek már nem csak a HJ,
ha nem a szé le sebb nép kö zös ség kép zé sét is szol gál ták. En nek egyik elsô
for má ja a ha tár vi dé ki és kül föl di kiál lí tás volt, de ké sôbb szá mos más
for ma is kiala kult. Ez zel pár hu za mo san a BIV Is ko lá zá si Osz tá lya „Népi -
ség és ha za” né ven ho zott lét re ön ál ló szak cso por tot, amely a né pi sé gi
te ma ti kát négy al rész le gre osz tot ta: nép dal, nép ze ne, nyelv já rás; nép -
mû vé szet, épí té si és te le pü lé si for mák; csa lád- és nem zet ség ku ta tás, faj -
ku ta tás és örök lés tan; ger mán ôs- és ko rai tör té net.70

A leg jobb is ko lá zás mégis a köz vet len él mény- és is me ret szer zés, vagyis
az uta zás volt, ame lyen vi szont csak ke vés HJ-tag ve he tett részt, ezért a
ki vá lasz tás egy ben sze mé lyes elis me rést is je len tett. A le he tô ség hez nem
ju tók pél dául tér kép ké szí tés sel, kül föl di né met tán cok és da lok ta nu lá -
sá val, a kül föl di né met ség szá má ra va ló gyûj té sek kel se géd kez tek. A ha -
tár vi dé ki utak és tá bo rok elôtt mind a HJ tag jait, mind szü lei ket fel kel -
lett vi lá go sí ta ni a ha tár vi dé kek fe nye ge tett sé gé rôl, to váb bá lel ke se dést
és a ha za irán ti büsz ke sé get kel lett éb resz te ni ben nük. Kü lön szól ni kel -
lett ar ról, hogy egyes te rü le tek tel je sen a ha tár sza kasz hoz il lesz ked nek.
A tá bo ro zás al kal má val rá kel lett irá nyí ta ni a fi gyel met a ha tár vi dé ki
szük ség hely zet re és az ott le sel ke dô ve szé lyek re, élén kí te ni kel lett a ha -
tár vi dé ki „harc ban” va ló rész vé te li szán dé kot, va la mint megis mer ni
a ha tár vi dé ki né met sé get, an nak éle tét és megér te ni sor sát. A tá bo rokban
szer zett él mé nye ket a ha za té rés után ot tho ne sté ken, il let ve to váb bi utak
al kal má val volt cél sze rû el mé lyí te ni. Így le he tô vé vált olyan fiúk ki ne -
ve lé se, akik szük ség ese tén megáll ják he lyü ket a ha tár vi dé ki küz de lem -
ben. A tá bo ro zás so rán rend kí vü li fe gyel met kö ve tel tek, tar tóz ko dást
min den fé le kár oko zás tól, hogy a HJ te kin té lye az ott élô la kos ság kö -
ré ben ne szen ved jen csor bát. Tu da to sí ta ni kel lett a tá bo ro zók ban, hogy
sen ki sem fi gye li job ban ôket, mint az ide gen nem ze ti sé gû „el len fe lek”.

69 M. MER ZE NICH: Die volks deuts che Ar beit der Hitlerjugend. I. m.; Die Grenz- und Aus lands chu lung der Hit -
ler- Ju gend. RJP, 1935/79. 1–2.

70 Grenz- und Aus land sar beit. Ve rord nungsb latt der Reichs ju gend füh rung, II/17., 1934. ok tó ber 6. 4–7.;
Volks deuts che Ju gend in der Schu lung. RJP, 1934/13. 3.; Volk stum sar beit in der HJ. RJP, 1934/39. 1–2.
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Cél sze rûnek tartották olyan sze mé lye k megívását, akik a ha tár vi dé kek -
rôl szár maz tak, és sze mé lye sen szól hat tak az ott fo lyó „harc ról”. Óva
in tet tek a ha tá ron át té ve dés tôl, s fel hív ták a fi gyel met an nak sú lyos kö -
vet kez mé nyei re. Az utak és tá bo ro zá sok al kal má val a kü lön bö zô ün -
nep sé ge ken, né ma me ne te lé se ken, fa lu si kö zös sé gi es te ken meg kel lett
em lé kezni Versailles-ról, be szél ni kel lett a ha tá ron túl élô né met ség gel
va ló ka pocs ról, és az ilyen al kal mak ra a ha tár vi dé ki la kos sá got is meg
kel lett hívni. A ha tár vi dé ki mun ka egye ne sen elô fel té te le lett a kül föl di
utak nak, mert a har min cas évek kö ze pé tôl már csak az me he tett kül -
föld re, aki a határ vi dé ki mun ká ból is ki vet te a ré szét.71

1937-ben el ha tá roz ták, hogy a HJ min den te rü le tén „kül föl di munka -
kö zös sé ge ket” hoz nak lét re, ame lyek be ha tóan fog lal koz nak egyes népek,
il let ve or szág cso por tok nyel vé vel, kul tú rá já val, tör té nel mé vel, gaz da sá -
gá val és po li ti kai vi szo nyai val. A mun ka kö zös sé gek szá ma 1937 vé gére
elér te a het ve net, és se gít sé gük kel kö rül be lül ezer négy száz fô ké szül he -
tett fel a kül föl di uta zá sok ra. A mun ka kö zös ség egy faj ta kiegé szí tô Hit -
ler ju gend- szol gá lat volt, ame lyet a szo ká sos teen dôik mel lett bi zo nyos
idô sza kon ként (ál ta lá ban két he ten te) ön kén tes ala pon lát tak el a HJ-ta -
gok. A mun ka kö zös sé gek te vé keny sé ge ér te lem sze rûen azok ra az or szá -
gok ra össz pon to sult, ame lyek föld raj zi lag kö zel he lyez ked tek el az érin -
tett HJ-te rü le thez.72

A mun ka kö zös sé gek leg fôbb szín te re a kö zös sé gi est volt, amely a kö -
vet ke zô kép pen zaj lott. Az el sô ne gyed órá ban meg be szél ték a na pi po li -
ti kai ese mé nye ket, majd „kül föl di óra” kö vet ke zett, ame lyen hosszabb
kül föl di tar tóz ko dás után ha za tért HJ-ve ze tôk me sél tek sa ját ta pasz ta -
la taik ról. Né hány olyan rit ka nyelv bôl, amely nek ta nu lá sa az is ko lá ban
nem volt le het sé ges, a mun ka kö zös sé gek kur zu so kat is in dí tot tak.
A mun ka kö zös ség részt ve vôi fé lé ves rész vé tel után ok le ve let kap tak,
amely ben a „kur zus” el vég zé sé nek iga zo lá sa mel lett fel tün tet ték az il le -
tô nyelv is me re tét és kü lön le ges ér dek lô dé si te rü le teit is. Ez az irat tu laj -
do no sát fel jo go sí tot ta ar ra, hogy részt ve gyen kül föl di uta kon, s ha kü -

71 M. MER ZE NICH: Die volks deuts che Ar beit der Hitlerjugend. I. m.; Grenz- und Aus landsf ra gen in der Er zie -
hung des deuts chen Mä dels. Das Deuts che Mä del. Die Zeitsch rift des Bun des Deuts cher Mä del in der
HJ. 1937. szep tem ber; Hans SCHO E NEICH: Der volks deuts che Ge dan ke im neu en Reich. Das Jun ge Deutsch -
land, 1933/7. 176–180.

72 Wel tauf gesch los se ne Ju gend. Bre mer Zei tung, 1937. ok tó ber 15. (BArch NS 5/VI/427. 116.); „Jahr der
Ver stän di gung”, VB, 26. Ja nu ar 1938 (BArch. NS 5/VI/427. 150.); Für die Ver stän di gung vor ge sorgt. NSK,
16. Ja nu ar 1938. (BArch NS 5/VI/427. 145.); Die Aus lands -Ar beits ge meins chaf ten der HJ. VB, 1939.
április 27. (BArch NS 5/VI/427. 184.); Vor po sten der Ver stän di gung. RJP, 1938. 19. feb ruár 19. BArch NS
5/VI/427. 87.; Aus lands kund li che Ar beits ge meins chaf ten im BDM. RJP, 1937/42. 3.

209Vitári Zsolt | A Hitlerjugend külkapcsolatai I.



lö nö sen jó nyelv is me ret re tett szert, felada tot vál lal ha tott a Kül föl di Ve -
ze tô szol gá lat ban is (Aus län der füh rungs dienst).73

1937-re a kül föl di utak szá ma olyannyi ra meg sza po ro dott, hogy Bal -
dur von Schirach cé lul tûz te ki egy olyan tu do má nyos in té zet felál lí tá -
sát, amely az if jú sá gi te vé keny ség gel kap cso la tos tel jes tu dás anyag gal
fog lal ko zik, s így a leg ma ga sabb szin ten megold ja a ve ze tô kép zést. Ezen
be lül kü lön ügy osz tályt tar tott szük sé ges nek a HJ-ve zér kar meg fe le lô
in for má lá sá ra. Nyil ván en nek az öt let nek a nyo mán jött lét re 1938-ban
az If jú ság ve ze té si Aka dé mia Braunsch weig ban. Az itt in dí tott kép zé sek
a meg lá to ga tan dó né pek élet for má já nak, tör té ne té nek, kul tú rá já nak és
nyel vé nek megis me ré sé re is ki ter jed tek. Bal dur von Schirach 1937-ben
a ha zai és a nem zet kö zi saj tó elôtt je len tet te be: a HJ jö vô be ni ma ga -
sabb ran gú ve ze tôi nek legalább egy fé lé vet kell majd kül föl dön tar tóz -
kod niuk, s legalább egy ide gen nyel vet is mer niük kell. Lét re hoz ták te -
hát az úgy ne ve zett kül föl di fé lé vet, amely nek so rán a Bi ro dal mi
If jú ság ve ze tô ség köz ve tí tett if ja kat, hogy az adott te rü le ten Né metor -
szá got és a Hit ler ju gen det kép vi sel jék, il let ve erô sít sék a né met tu da tot.
A részt ve vôk a kint tar tóz ko dás hoz szük sé ges anya gi for rá so kat mun -
ka vál la lás ból fe dez ték.74

(A ta nul mány kö vet ke zô ré szét a Múl tunk 2012. évi 3. szá má ban közöl -
jük. – A szerk.)
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73 Die Aus lands -Ar beits ge meins chaf ten der HJ. Völ kis cher Be o bach ter, 1939. áp ri lis 27. (BArch NS 5/VI/427.
184.).

74 Ju gend füh rer des Deuts chen Rei ches (Pres se re fe rent) an das AA, Absch rift, 1. Ok to ber 1937. PA AA Ge -
sandts chaft Bu da pest, 19.; Gottf ried GRIES MA YR–Ot to WÜRS CHIN GER: i. m. 191.; Absch rift. Aus füh run gen
des Pg. Hin nerks auf der 1. Ar beits ring ta gung am 9. De zem ber 1938. PA AA R 27134.; Jut ta RÜ DI GER: Die
Hitlerjugend und ihr Selbst ver ständ nis. I. m. 256.; Wel tauf gesch los se ne Ju gend. Bre mer Zei tung, 1937.
15. ok tó ber 15. (BArch NS 5/VI/427. 116.); Vor po sten der Ver stän di gung. RJP, 1938. feb ruár 19.




