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Nagyszüleim, Alice és Hans, Hannie és John szeretett emlékének,  
mert ellenálltak, túléltek és boldogultak,  

és a lehető legjobb életet biztosították a családjuknak
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Ragadozói a világnak, miután mindent feldúltak, és már nincs számukra 
föld, most a tengert kutatják; ha gazdag az ellenség, telhetetlenségből, ha 
szegény, becsvágyból; sem Kelet, sem Nyugat nem lakatta jól őket: egyedü-
liek a világon, akik a kincseket és a nincstelenséget egyforma szenvedéllyel 
áhítozzák. Elhurcolni, gyilkolni, rabolni – hazug névvel ezt mondják biro-
dalomnak, és ahol pusztaságot teremtenek, békének.

Tacitus: Iulius Agricola élete 
(Borzsák István fordítása)
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SZEREPLŐK
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PROLÓGUS: A TALÁLKOZÓ

És ott álltak, szenvtelenül,  
mint huszonnégy számológép, a Pokol kapujában.1 

Éric Vuillard: The Order of the Day

A meghívás négy napja érkezett távirat formájában, és nem hagyott kétségeket. 
A főváros küldte. 1933. február 20-án, hétfő délután 6-kor a náci Németország 
nagyjából két tucat leggazdagabb és legnagyobb befolyással bíró üzletembere 
megérkezett – gyalog vagy sofőr vezette autón – egy találkozóra Berlin kor-
mányzati és üzleti negyedének központjába, a Reichstag elnökének, Hermann 
Göringnek a hivatali rezidenciájára.2 A résztvevők közt volt Günther Quandt  
textilgyárosból lett fegyver- és akkumulátor-iparmágnás; Friedrich Flick  
acélmágnás; báró August von Finck bajor pénzügyi mogul; Kurt Schmitt, az  
Allianz biztosítási óriáscég vezérigazgatója; az IG Farben és a Wintershall  
kálium-karbonát-ipari óriáscég vezetői; és Gustav Krupp von Bohlen und  
Halbach, aki házasság révén lett a Krupp acélbirodalom elnöke.

Három hónappal e találkozó előtt ragadta magához a hatalmat Adolf Hitler 
Németországban, amikor is egy háttéralkut követően Paul von Hindenburg 
kinevezte kancellárnak. És most a náci párt vezetője feltehetően „el akarta 
magyarázni politikáját” az iparmágnások, bankárok, vezetők és örököseik cso-
portjának.3 Az üzletemberek abban reménykedtek, hogy megnyugtatják őket 
az új német kormány várható gazdasági irányvonalával kapcsolatban. Nem így 
lett. Hitlernek megvoltak a tervei a találkozót – és az országot illetően is.

Az üzletemberek pontosan érkeztek Göring fejedelmi, homokvörös reziden-
ciájára a berlini Spree déli partjára, a Reichstag szomszédságába. De megvárat-
ták őket – amihez a türelmetlen mogulok nem voltak hozzászokva, és nem 
is tetszett nekik. Göring, a házigazda késett, és csak a tervezett kezdés után 
15 perccel köszöntötte őket. Mögötte Walther Funk jött, Hitler kormányának 
köpcös, kopaszodó sajtófőnöke.4 Az új kancellár még később érkezett. Hitlert 
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Otto Wagener, a gazdasági főtanácsadója kísérte. A ceremóniamester Hjalmar 
Schacht volt, a Reichsbank egykori elnöke. (Funk, Schacht, Göring és az Allianz 
vezérigazgatója, Schmitt, Hitler négy leendő gazdasági minisztere tartózkodott 
együtt a szobában.) A találkozó a tisztviselők többéves kemény munkájának 
csúcspontja volt – évek óta ápolgatták a kapcsolatokat a mágnásokkal, lelke-
sítették őket Hitler ügyéért.

Hitler, miután kezet rázott az üzletemberekkel, belevágott egy zavaros, ki-
lencvenperces beszédbe, szünet és jegyzetek nélkül. De ahelyett, hogy az ígért 
irányvonalról beszélt volna, átfogó elemzést adott a konkrét politikai pillanatról. 
1918 katasztrofális fordulópont volt a német történelemben: a Német Birodalom 
vereségével az I. világháborúban és az orosz kommunista forradalommal. Hitler 
úgy látta, eljött az idő a jobb- és baloldal közti végzetes harc lezárásának.5 

Azáltal, hogy a mogulok támogatták a Führerré emelését – érvelt –, valójá-
ban magukat, a saját cégüket és vagyonukat támogatták. „Magánvállalkozást 
nem lehet a demokrácia korában fenntartani” – mondta a 43 éves kancellár.6 
„Ez csak akkor képzelhető el, ha az embereknek a tekintélyről és a személyiség-
ről szilárd elképzeléseik vannak. Minden pozitív, jó és értékes dolog, amit a 
világban a gazdaság és a kultúra területén elértek, kizárólag jelentős szemé-
lyiségeknek tulajdonítható.” Hitler nem beszélt a szakszervezetek betiltásáról,  
a fegyverkezésről, háborúról, sem a zsidók kiszorításáról a német életből.  
De engedett némi bepillantást a jövőbe: „Először teljes hatalomra kell szert 
tennünk, ha szét akarjuk zúzni a másik oldalt.”7 

A beszéde vége felé Hitler vázolta, hogyan következik be mindez. 1933. már-
cius 5-én, mindössze két hét múlva a német nép nemzeti választáson az ország 
jövőjéről szavaz – ez lesz „az utolsó választás” Hitler szerint.8 Így vagy úgy, de a 
demokrácia megbukik. Németország új kancellárja teljesen fel akarta számolni, 
diktatúrát építve a helyére. „Függetlenül az eredménytől – figyelmeztetett –, 
nem lesz meghátrálás… Csak két lehetőség van, vagy alkotmányos alapon 
visszaszorítani az ellenséget…, vagy más eszközökkel harcolni ellenük, ami 
nagyobb áldozatot követelhet.” Ha a két hét múlva bekövetkező választás nem 
adja meg Hitler pártjának a kívánt felhatalmazást, polgárháború lesz a jobb- és 
baloldal között. „Remélem, a német nép fölismeri, hogy ütött az óra” – folytatta 
költőien. „Ez meg fogja határozni az elkövetkező tíz, de talán száz évet is.”

A fegyver- és acélmágnás Gustav Krupp első volt az egyenlők közt az üzlet-
emberek gyülekezetében. A 62 éves férfit a Német Birodalmi Iparszövetség 
(Reichsstand der Deutschen Industrie) elnökeként a többiek szószólónak jelöl-
ték, így részletes feljegyzéssel készült a gazdaságpolitikáról szervezett meg-
beszélésre. Ez volt az első alkalom, hogy Hitlerrel személyesen találkozott. De 
tekintettel arra, hogy a kancellár csak Németország demokráciájának meg-


