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ELŐSZÓ

Az „Akié az ifjúság, azé a jövő” ismert jelszava a 20. századra, az Európa- és vi-
lágszerte kialakuló és virágzó ifjúsági mozgalom hatására általános és közismert 
elvvé vált. Ma már nem tudhatjuk pontosan, hogy ki, mikor és hol mondta elő-
ször ezt a szállóigét – állítólag már a rómaiak is használták –, annyi azonban bi-
zonyos, hogy az első világháború után különös aktualitást nyert. Így volt ez min-
denekelőtt azokban a tekintélyelvű vagy diktatórikus rendszerekben, amelyek 
továbbélésük biztosítása végett előbb vagy utóbb valóban hozzáláttak az ifjú-
ság megszervezéséhez. Spanyolország, Olaszország, a Szovjetunió és más orszá-
gok mellett ide sorolhatjuk Németországot, amely a weimari demokrácia évei és 
ezerszínű, a társadalom legszélesebb köreiben elismert ifjúsági mozgalma után a 
náci diktatúra keretében kezdte meg az egész ország ifjúságának fokozatos meg-
szervezését és saját szellemében, illetve érdekében való képzését. 

A náci Németországban az ifjúságpolitika kulcsszervezete a Nemzetiszocialis-
ta Német Munkáspárt (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) 
ifjúsági szervezete, a Hitlerjugend (HJ) lett, amely az anyapárthoz hasonlóan 
már 1933 legelején egyeduralmi igényekkel lépett fel a maga területén. A német 
ifjúság teljes betagolása a szervezetbe végül 1939-re, közvetlen a háború előtti 
időszakra tehető. Létrejött a világ egyik legnagyobb és legjobban szervezett ifjú-
sági mozgalma, amely 1940 elejére több mint 8 millió tagot számlált, s tevékeny-
ségével már békeidőben, de különösen a háborúban Németország egyik kulcs-
fontosságú szervezetévé vált. A Hitlerjugendet azonban kiterjedt külkapcsolatai 
is komoly – eddig nem megfelelően értékelt – politikai tényezővé tették.

Ez a monográfia elsősorban a Hitlerjugend „külpolitikájáról” szól, ennek vál-
tozásait követi nyomon a kezdetektől – tehát az 1933 előtti időszakra is kitérve 
– egészen a második világháború végéig. Választ keresünk többek között a követ-
kező fontos kérdésekre: milyen előzményekre támaszkodhatott a Hitlerjugend 
e tevékenysége során, milyen szellemiség és koncepció húzódott a háttérben, 
kik voltak a Hitlerjugend fő partnerei Európában és a nagyvilágban, e kapcso-
latoknak milyen keretei és formái alakultak ki. 2012-ben önálló kötetben kapott 
helyett a Hitlerjugend Délkelet-Európával fennálló kapcsolatrendszere, mivel 
a HJ ebben a térségben az egyik legaktívabb tevékenységet folytatta. E térség 
részeként tárgyaltuk a Magyarországgal fennálló kapcsolatokat is. Miután nincs 
lehetőségünk komplex módon – német, illetve az érintett országokban őrzött 
forrásokra egyaránt támaszkodva – bemutatni, hogy milyen kapcsolatot ápolt a 
Hitlerjugend Európa és a nagyvilág különböző országaival és milyen viszony-
rendszer volt közte és az ott működő ifjúsági szervezetek között, erről a kiterjedt 
külkapcsolati tevékenységről csak általános, jóllehet meglehetősen terjedelmes, 
elsősorban német forrásokra alapozott képet talál az olvasó. Amennyiben más 
országok esetében is születnek hasonló feldolgozások – mint ahogy létezik pél-
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dául egy-egy munka a francia–német, illetve a német–olasz ifjúsági kapcsolatok-
ról –, lehetővé válik a HJ külügyi tevékenységének teljesebb vizsgálata is. Az if-
júsági kapcsolatok elemzésénél nem kerülhető el, hogy belehelyezzük azokat az 
általános külpolitikai kapcsolatrendszerbe, hiszen ezek többnyire szinkronban 
álltak egymással, noha arra is volt példa, hogy a Hitlerjugend – a német külügy-
minisztérium nem kis bosszúságára – külön utakra tévedt.

Az eddigiekből részben már kiderült, de leginkább az itt következő fejeze-
tekből fog kitűnni, hogy miről is szól ez az értekezés. Egy bekezdés erejéig talán 
célszerű arra is kitérni, hogy miről nem szól majd. Az utalásokat nem számítva 
nem célunk bemutatni az egyes időintervallumokban eltérő módon jelen lévő 
többi ifjúsági szervezetet, az egyházak által pártfogolt, valamint az egyes pártok 
által lábra állított ifjúsági szervezeteket. Kívül esnek vizsgálatunkon a közok-
tatáshoz és a felsőoktatáshoz kötődő kapcsolatrendszerek is. Csak érintőlege-
sen vizsgáljuk azokat az egyéb szervezeteket, amelyek gyermekcserével, illetve 
üdültetéssel foglalkoztak.

Az előszót zárjuk a köszönetnyilvánítással. A dolgozat elkészítéséhez hosszú 
és kitartó kutatómunkára volt szükség több németországi és magyarországi le-
véltárban, intézetben és könyvtárban, amelyet nem sikerült volna belátható időn 
belül elvégezni a Német Akadémiai Csereszolgálat (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst, DAAD1), a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Interdiszciplináris 
Doktori Iskola „Európa és Magyarország a 18–20. században” Történelem Dok-
tori Program, az MTA–PTE „Magyarország, Európa és Ibero–Amerika” Kuta-
tócsoport, illetve a müncheni Délkelet-Európa Német Kultúrája és Története In-
tézet (Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas) támogatása 
nélkül. Köszönöm a lehetőséget, hogy munkámhoz biztosították az elengedhe-
tetlen anyagi támogatást. Köszönet a levéltári, intézeti és könyvtári munkatár-
saknak, akik gyakorlati segítséget nyújtottak az anyaggyűjtés időszakában.2 Kü-
lön köszönet Ladányi Leventének, aki a könyvtárközi kölcsönzés lehetetlenné 
válása után hatalmas segítséget nyújtott jó néhány könyv, cikk beszerzésében, 
Schauermann Tamásnak, aki a grafikai munkákat végezte, valamint a Tér Nyom-
dai és Grafikai Stúdiónak. 

Kiemelt köszönettel tartozom Ormos Mária professzor asszonynak, aki mind 
szakmai segítségével, mind személyes ösztönzésével és sok esetben türelmével 

1 A DAAD támogatásával 1997-98-ban hallgatói ösztöndíj keretében 10 hónapos rostocki, 2002–
2003-ban doktori ösztöndíj keretében 10 hónapos Potsdam–berlini kutatásokra nyílt lehetőség.
2 A berlini Szövetségi Levéltárban (Bundesarchiv Berlin–Lichterfelde) Grüner asszonynak, Jahn 
asszonynak és Schleicher asszonynak, Stadtkus, Sommer, Krüger, Klein, Stutterich uraknak, a Kül-
ügyi Levéltárban (Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes) Jens Fleischernak és kollégáinak, a 
Német Ifjúsági Mozgalom Levéltára (Archiv der deutschen Jugendbewegung) két munkatársának: 
Christine Herrbergernek és Olaf Grabowskinak. A Potsdami Egyetem könyvtárában Alexander 
Heilmannak és munkatársainak, különösen a két könyvtárközi kölcsönzést bonyolító kolléganő-
nek, a PTE BTK Társadalomtudományi Könyvtára munkatársainak: Bertáné Németh Ágnesnek, 
Erbné Gerhát Gyöngyinek, Tóth Szilviának, Szeberényi Gábornak és Miszler Tamásnak, s nem 
utolsó sorban a stuttgarti Külügyi Kapcsolatok Intézete (Institut für Auslandsbeziehungen) és a 
lipcsei Német Könyvtár (Deutsche Bücherei) munkatársainak. 
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segítette e kötet megírását. Fischer Ferencet, a PTE Történettudományi Inté-
zetének intézetigazgató egyetemi tanárát és az MTA-PTE „Magyarország, Eu-
rópa és Ibero-Amerika” Kutatócsoport vezetőjét kitartó támogatásáért, valamint 
szakmai tanácsaiért illeti köszönet. Hasonlóképpen hálás vagyok Harsányi Iván 
és Vonyó József, valamint Manfred Görtemaker (Potsdam), Manfred Jatzlauk 
(Rostock), Gerhard Seewann (München-Pécs) és Norbert Spannenberger (Lip-
cse) kollégáknak, akik hasznos tanácsaik mellett mindvégig emberi és erkölcsi 
támogatást adtak. 

Köszönetet mondok családom tagjainak, akik türelme, biztatása és támoga-
tása nélkül ez a munka ugyancsak nem készülhetett volna el. Végül, de nem 
utolsósorban páromnak, Vitári-Wéber Adriennek tartozom rendkívüli hálával, 
aki a nyugodt családi légkör biztosítása mellett e munkát elejétől a végéig alapo-
san átolvasta, és számtalan nyelvi, stilisztikai, értelmi és logikai javaslatával tette 
könnyebben olvashatóvá és érthetőbbé.



I. A KUTATÁS CÉLJAI ÉS MÓDSZERTANA

I. 1. A történeti irodalom – a kutatás helyzete

Az ifjúsági mozgalmak történetének kutatása tradicionálisan nem foglal el ki-
emelt helyet a történeti kutatás palettáján, ahol a mai napig többnyire a po-
litikatörténet dominál. Az utóbbi már-már természetes jelenség, bár függ az 
egyes országoktól és az ott uralkodó tudományos tradícióktól. A kérdés úgy me-
rül fel, hogy a politikai síkok megfelelő feltárása után marad-e lehetőség, szán-
dék további meghatározó területek behatóbb vizsgálatára is, vagyis megjelenik-e 
például a társadalomtörténeti, a gazdaságtörténeti vagy adott esetben a műve-
lődéstörténeti aspektus. Magyarországon – ahol a politikatörténet is jelentős hi-
ányosságokkal küzd – az utóbbi diszciplínák tekintetében nem túlzottan kedve-
ző kép alakul ki a gondos szemlélőben. Ennek következménye, hogy az ifjúsági 
mozgalmak a kutatásban mindmáig erősen háttérbe szorultak. Jóval kedvezőbb, 
a magyar viszonyokhoz képest szinte paradicsomi a helyzet Németországban, 
ahol e témának – bár szintén nem áll reflektorfényben – jelentős kutatási előz-
ménye van. A nemzetiszocializmus kutatásának abszolút elsőrendűsége magával 
hozta, hogy mára már a Hitlerjugend történetéről is számottevő számú történeti 
feldolgozás áll rendelkezésünkre. A továbbiakban összefoglaljuk ennek az iroda-
lomnak az érdemi részét.

Jóllehet szép számmal áll rendelkezésünkre monográfia, tanulmány és cikk a 
náci ifjúsági szervezet történetéről, a Hitlerjugend külkapcsolatairól meglehető-
sen kevés az információ. Kiemelésre érdemes három monográfia, amelyek közül 
egy részben, kettő pedig teljesen e témával foglalkozik. Az első Michael Buddrus 
2003-ban megjelent monumentális alkotása,1 amely a Hitlerjugendről rendel-
kezésre álló mai tudásunk legteljesebb foglalatát adja, és kb. 100 oldalt szán 
a Hitlerjugend külügyi aktivitásának is. A fejezet nagy érdeme, hogy központi 
szervezeti szinten áttekinti e tevékenységnek azokat a részterületeit, amelyek el-
térő időkben eltérő módon játszottak szerepet. Nem terjed ki viszont elemzése, 
hiszen nehezen is terjedhetne ki, e külkapcsolatok részletes, kontinensenkénti 
és országonkénti bemutatására. A munka e fejezetével szemben egyetlen kriti-
kai megjegyzésünk az lehet, hogy a korabeli, főleg HJ-irodalom felhasználásával 
a szerző még teljesebb képet tudott volna az olvasó elé tárni. Ennek ellenére ez 
a mellékletekkel együtt kb. 1500 oldalas mű jó ideig a Hitlerjugenddel foglalko-
zók „Bibliája” lesz.

1 Michael Buddrus, Totale Erziehung für den totalen Krieg. Hitlerjugend und nationalsozialisti-
sche Jugendpolitik. K. G. Saur, München 2003.
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A HJ külkapcsolataival foglalkozó könyvek közül az egyik – Dieter Tiemann 
munkája2 – a német–francia ifjúsági kapcsolatokat mutatja be a két világháború 
között, s jelentős részt szán a Hitlerjugend francia kapcsolatainak ismertetésére 
is. Ez a mű több vonatkozásban mértékadó. Műfaját tekintve nagyon hasonlít 
ahhoz, amit ez az értekezés is részben célul tűzött ki maga elé, vagyis két ország 
ifjúsági kapcsolatainak feltárását. Mivel Tiemann az 1933 előtti időszakot tár-
gyalja hangsúlyosabban, fontos információkat találtunk ezekben a fejezetekben 
arról, hogy a két ország viszonylatában milyen ifjúsági kapcsolatok álltak fenn a 
nácik németországi hatalomra jutása előtt. Így azt is nyomon követhetjük, hogy 
a Hitlerjugend megerősödése miként befolyásolta ezeket a kapcsolatokat, a HJ 
hogyan vette át, alakította át ezeket a maga ízlése szerint, s mi volt erre a reak-
ció Franciaországban. Mivel a szerző az 1933 utáni időszakra maga is átnézte 
azokat a forrásokat, amelyek e munka alapjául szolgálnak, hasznosíthattuk és 
egyben meg is erősíthettük az általa mondottakat, s tapasztalatot szerezhettünk 
a könyv módszertanából is. Ám Tiemann nem a Hitlerjugendet állítja könyve kö-
zéppontjába, hiszen az ifjúsági kapcsolatok teljes spektrumát, így az iskolai kap-
csolatokat és a felsőoktatás vonalán létesült kontaktusokat is vizsgálja.

A másik egy nem rég született disszertáció könyvváltozata a Hitlerjugend 
és az olasz Opera Nazionale Balilla (ONB) és a Gioventù Italiana del Littorio 
(GIL) kapcsolatairól.3 Legalábbis ezt hinné az ember, amikor a könyv címét lát-
ja. Ám e könyv háromnegyed részében a két olasz ifjúsági szervezet elsősorban 
kortanúk megkérdezésére alapozott történetét adja, s csak a kötet végén kerül 
sor a HJ és e szervezetek összehasonlító, sok esetben felettébb felületes elemzé-
sére. A német és az olasz ifjúsági csoportok között fennálló kapcsolatoknak szánt 
másfél oldal teljesen esetlegesen ragad ki 2-3 mozzanatot e sokkal szövevénye-
sebb kapcsolatrendszerből, mivel a disszerens ehhez a részhez még a legalapve-
tőbb irodalmat sem használta fel.

Ki kell emelnünk még két viszonylag új könyvet, amelyek a Hitlerjugend 
Németországon kívüli történetéhez adtak támpontokat, mivel két olyan terü-
letet tárgyalnak – Ausztriát és Danzigot (Gdańsk) –, amelyek csak a 30-as évek 
végén tagozódtak be az addigra már szinte államifjúsággá avanzsáló birodal-
mi Hitlerjugendbe. Johanna Gehmacher a Hitlerjugend és a Német Leányok 
Szövetsége (Bund Deutscher Mädel, BDM) ausztriai történetét dolgozta fel a 
kezdetektől az Anschlussig, s eközben jelentős szerepet szánt a birodalmi és 
az ausztriai HJ között fennálló kapcsolatoknak is.4 Hasonló szemléletű dolgozat 
Christoph Pallaske 1999-ben megjelent könyve, amely Danzig Szabad Város 
Hitlerjugendjének történetét kíséri végig a kezdetektől a város különállásának 

2 Dieter Tiemann, Deutsch–französische Jugendbeziehungen der Zwischenkriegszeit. Bouvier 
Verlag, Bonn 1989.
3 Ute Schleimer, Die Opera Nazionale Balilla bzw. Gioventù Italiana del Littoro und die 
Hitlerjugend – eine vergleichende Darstellung. Waxmann Verlag, Münster 2004.
4 Johanna Gehmacher, Jugend ohne Zukunft. Hitler-Jugend und Bund Deutscher Mädel in 
Österreich vor 1938. Picus Verlag, Bécs 1994.
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befejeződésig. Mivel ez a munka Gehmacher könyvéhez hasonlóan a helyi for-
rásokra is támaszkodhatott, a német levéltári forrásokhoz képest jelentős több-
letinformációkat biztosított számunkra.5

E legfontosabbnak tűnő könyveken kívül leginkább a nagyobb összefoglaló 
munkák rejtenek szórványos információkat a HJ külkapcsolatairól. A további-
akban ezekre térünk ki. Más kiadványokra, amelyek csupán említést tesznek a 
Hitlerjugend más országok ifjúságával fenntartott kapcsolatairól, s így az itt rész-
letesebben bemutatott munkákhoz képest újdonságot nem tartalmaznak, nem 
voltunk tekintettel.6 Sajnos olyan nagyszabású munkával mint Werner Kindt kö-
zel két ezer oldalas forrásgyűjteménye a német ifjúság 1920 és 1933 közötti tör-
ténetéről, a Hitlerjugend vonatkozásában nem rendelkezünk.7

A HJ korai korszakára mindmáig az egyetlen átfogó munka Peter D. Stachura 
Nazi Youth in the Weimar Republic (Náci ifjúság a Weimari Köztársaság ide-
jén) című, mára már harminc éves, de elavultnak nem tekinthető munkája. Mi-
vel a HJ Határvidéki Hivataláról és a HJ külföldi tevékenységéről csak említés 
szintjén értesülünk belőle,8 leginkább a kötet életrajzi vázlatokat, táblázatokat 
és ábrákat tartalmazó részét használtuk fel. Az 1933 előtti időszakra nézve jó 
vázlat Alice Hardenberg munkája az Egyleti Ifjúság külkapcsolatairól, valamint 
Ernst–Michael Jovy nagyon alapos és értékes munkája az ifjúsági mozgalom és 
a nemzetiszocializmus viszonyáról, amelyekre e munka megfelelő fejezeteinél is 
leginkább támaszkodtunk.9

Werner Klose Generation im Gleichschritt (Együttlépő generáció)10 című 
könyve a Hitlerjugend külügyi aktivitását a békeszínlelés általános politikájának 
kontextusába helyezi. Kissé paradoxnak is tekinthetjük – s Klose idézi is Schirach 
egyik új évi beszédét –, hogy a HJ legfelsőbb vezetése éppen 1938-at jelölte ki 
az „Egyetértés évének”. A szerző helyesen jegyzi meg, hogy az egyetértés csakis 
a Hitlerjugenddel hasonló szellemiségű ifjúságra és szervezeteire vonatkozott, 
amelyeket – s ezt már mi jegyezzük meg – egyenlőnek tekintett az érintett orszá-

5 Christoph Pallaske, Die Hitlerjugend der Freien Stadt Danzig 1926–1939. Waxmann Verlag, 
Münster 1999.
6 Ide sorolható: Alfred Meschenmoser, Die Hitlerjugend. Eine philatelistisch–zeitgeschichtliche 
Darstellung. Phil*Creativ GmbH, Schwalmtal 1999, 75-81. o.; Herbert Taege, Die Hitler-Jugend. 
Geschichte einer betrogenen Generation. Leopold Stocker Verlag, Graz 2002, 27–28., 83–84. o.; 
Margret Aull-Fürstenberg, Lebenslüge Hitler-Jugend. Aus dem Tagebuch eines BDM-Mädchens. 
Ueberreuter, Bécs 2001, 54-72. o.; Guido Knopp, Hitlers Kinder. Goldmann, München 2001.
7 Werner Kindt (Hg.), Die deutsche Jugendbewegung 1920 bis 1933. Die bündische Zeit. 
Quellenschriften. Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf – Köln 1974.
8 Peter D. Stachura, Nazi Youth in the Weimar Republic. Clio Books, Santa Barabara – Oxford 
1975, 33. o.
9 Alice Gräfin Hardenberg, Bündische Jugend und Ausland. Uni-Druck, München 1966; Ernst-
Michael Jovy, Jugendbewegung und Nationalsozialismus – Zusammenhänge und Gegensätze. 
Versuch einer Klärung. Lit, Münster 1984.
10 Werner Klose, Generation im Gleichschritt. Ein Dokumentarbericht. Stalling Verlag, Oldenburg 
– Hamburg 1964.
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gok teljes ifjúságával.11 Klose rövid bekezdésekben tér ki a HJ külügyi tevékeny-
ségének több összetevőjére, így a HJ külföldi csoportjaira, az ausztriai, Szudéta-
vidéki, a danzigi és a többi német lakosságú terület náci ifjúsági mozgalmaira, a 
megszerzett területeken a Hitlerjugend megszervezésének néhány vonatkozá-
sára. Végül kitér az Európai Ifjúsági Szövetség (Europäischer Jugendverband, 
EJV) megalapítására és a szervezetben résztvevő ifjúsági csoportokra.12

Hans–Christian Brandenburg mindössze pár lapot szán a Hitlerjugend kül-
ügyi munkájára, de közben két fontos momentumra hívja fel a figyelmet. Mi-
közben szól a határon túli területek néhány szervezetéről, kiemeli, hogy a HJ 
és az NSDAP mindvégig erős nyomás alatt is tartották ezeket a szervezeteket. 
Csak olyan szervezetekkel voltak hajlandók kapcsolatot tartani, amelyek minden 
kétség nélkül elfogadták a párt és a HJ ideológiáját. Más német szervezeteket 
adott esetben az anyaországuk túlkapásai ellen sem védtek meg. A másik fon-
tos tényező Brandenburg könyvében annak megemlítése, hogy a Hitlerjugend 
külügyi aktivitása során ráépítette tevékenységét más ifjúsági szövetségeknek a 
Hitlerjugendénál 1933 előtt sokszorta színesebb és kiterjedtebb kapcsolatrend-
szerére.13 E két fontos tézisnek az alátámasztása ebben az értekezésben kiemelt 
szerepet játszik.

Martin Klaus máig mértékadó könyve a Harmadik Birodalom leányairól csu-
pán a Birodalmi Ifjúságvezetőség (Reichsjugendführung, BIV) egykori sajtóre-
ferensére, Günter Kaufmannra hivatkozva annyit említ, hogy a „Megértés Éve” 
jegyében a HJ különösen intenzívvé tette kapcsolatait néhány kiválasztott or-
szággal, elsősorban Olaszországgal és Spanyolországgal. Kaufmann nyomán kö-
zöl néhány számadatot arra is, hogy 1936 után valóban emelkedő tendencia volt 
megfigyelhető a HJ külföldi útjai terén. Ezen kívül Klaus is megemlíti az Euró-
pai Ifjúsági Szövetség megalapítását.14

Heinz Boberach gazdagon illusztrált könyve megemlít több népi német ifjú-
sági szervezetet. Néhány sorban azt is leírja, hogy ezek 1938–1939-ben egytől 
egyig betagolódtak a birodalmi HJ-be. Ugyanez történt az elzászi és a luxem-
burgi szervezetekkel is (Elsässische Jungmannschaft, Deutsche Volksjugend in 
Luxemburg), amely területek nem tartoztak a birodalomhoz. Boberach kiragad 
néhány látogatást, főleg Németország és Olaszország között, s említést tesz az 
Európai Ifjúsági Szövetség megalakulásáról.15

A Hitlerjugend története szempontjából általában nagyon értékes Karl-Heinz 
Jahnke és Michael Buddrus 1989-ben kiadott több száz dokumentumot tartal-

11 Klose, i. m., 243. o. Ld. még: Wilhelm Zilius, Bücher über die Hitler-Jugend. Ein Bericht unter 
besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen Hitler-Jugend und Jugendbewegung. 
In: Jahrbuch des Archivs der Deutschen Jugendbewegung 1981, 221-248. o.
12 Klose, i. m., 244-248. o.
13 Hans-Christian Brandenburg, Die Geschichte der HJ. Wege und Irrwege einer Generation. 
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1982, 175-177. o. 
14 Martin Klaus, Mädchen im Dritten Reich. Der Bund Deutscher Mädel. Pahl-Rugenstein 
Verlag, Köln 1983, 95-96. o.
15 Heinz Boberach, Jugend unter Hitler. Droste Verlag, Düsseldorf 1982, 62–65., 115-118. o.
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mazó kötete, amelyben számunkra azonban mindössze két fontos dokumentum 
található: a Völkischer Beobachter (Népiségi Figyelő) című legfőbb náci pártlap 
1942. szeptember 15-i számában megjelent tudósítás az Európai Ifjúsági Szö-
vetség megalapításáról, valamint Thomas Mann ezzel kapcsolatos rádióbeszéde 
a BBC londoni adásában.16

Michael Wortmann Baldur von Schirachról szóló biográfiájában a 
Hitlerjugend külkapcsolatai terén főleg a Schirachhoz kötődő momentumokról 
találunk említést: vagyis arról, miként vállalta magára Schirach az ifjúság „nagy-
követének” szerepét, miként utazta be szinte az egész világot, hogy a „megértés” 
jegyében szerte a világban ifjúsági kapcsolatokat szőjön. Bővebbet az alig több 
mint egy oldalas összegzésből nem tudhatunk meg. Fontos kiemelni viszont 
Wortmannak azt a helyes tézisét, miszerint az ifjúsági kapcsolatok jól illeszked-
tek a német külpolitika rendszerébe. A szerző idézi a leleplezést is: Schirach 
maga mondta ki nyíltan alvezetőinek, hogy a Hitlerjugend erősíti a német „bé-
kepolitika” színlelését, miközben Németország fegyverkezik.17

A már említett Günter Kaufmann cáfolta a Wortmann által Schirachról kiala-
kított negatív képet, amellyel többek között éppen az ifjúság határokon túlnyúló, 
szerinte valóban megértést kereső tevékenységének egyoldalú ábrázolását állítja 
szembe. A Schirachnak tulajdonított és Wortmann által idézett leleplező kije-
lentéseket hazugságnak minősítve olyan megnyilvánulásokat idéz Schirachtól, 
amelyek valóban a HJ ártatlanságáról győzhetnék meg az összképet nem ismerő 
olvasót. Így a HJ külügyi aktivitása Kaufmann szemében kizárólag a békét szol-
gálta. Emiatt éppen a HJ és annak legfelsőbb vezetése – élén Schirach-hal – volt 
a legcsalódottabb, amikor kitört a világháború, sőt Schirach elárulva érezte ma-
gát. Kaufmann megemlíti a HJ külügyi tevékenységének néhány adatát, kitér 
arra, hogy külföldön milyen nagy elismerés övezte a HJ-ot. Beszámol Schirach 
és Vlaszov tábornok18 találkozójáról és annak céljáról is. Schirach fehérre mosá-
sának kísérlete az Európai Ifjúsági Szövetség megalakításának hasonló szellemi-
ségű értékelésével zárul.19

16 Karl-Heinz Jahnke – Michael Buddrus, Deutsche Jugend 1933–1945. Eine Dokumentation. 
VSA Verlag, Hamburg 1989, 355-357., 446-447. o.
17 Michael Wortmann, Baldur von Schirach. Hitlers Jugendführer. Böhlau Verlag, Köln 1982, 
164–168., 177. o.
18 Andrej Andrejevics Vlaszov (1900-1946). Szovjet tábornok, később a németekkel szövetséges 
Orosz Felszabadító Hadsereg (ROA) első embere. 1940-ben a Vörös Hadsereg egyik legfiatalabb 
tábornoka volt. Zsukov oldalán részt vett a moszkvai csatában, később Leningrád felmentésére 
vezényelték. 1942 januárjában csapatait körülzárták. Sztálin büntetésétől tartva Vlaszov inkább 
katonáival maradt, akik júniusban kapituláltak. A fogságban Vlaszov antikommunista lett, hadi-
foglyokból megpróbált sereget szervezni, de a ROA létszáma sohasem érte el az 50.000 főt. A há-
ború végén a szövetségesek fogságába esett katonáit átadták a szovjeteknek. Vlaszovot és sok más 
emberét halálra ítélték és kivégezték, a többiek sorsa legjobb esetben is jónéhány év Gulag lett. 
– http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/who/vlaszov.html (2008. 01. 19.)
19 Günter Kaufmann, Baldur von Schirach – ein Jugendführer in Deutschland. Richtigstellung 
und Vermächtnis. A szerző kiadása, Füssen 1993, 50-63. o.
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Torsten Schaarnak a második birodalmi ifjúsági vezetőről, Artur Axmannról 
írott politikai életrajza természetszerűleg Axmann oldaláról közelíti meg a HJ 
1940 és 1945 közötti külügyi aktivitását, s foglalja össze részben levéltári for-
rások, részben szakirodalom alapján az erre az időszakra eső fontosabb esemé-
nyeket. Ezek csúcsa itt is az Európai Ifjúsági Szövetség megalakítása. Mivel az 
ifjúság totális mozgósítása a háború második felében már nem maradt meg a bi-
rodalom keretében, ezért az ú. n. „Germán Ifjúság” és népi német ifjúság moz-
gósítása ugyancsak tárgya e kiadványnak.20

Gottfried Griesmeyrnak és Otto Würschingernek a HJ egykori két vezető be-
osztású személyiségének (előbbi a világnézeti nevelés osztályának vezetője volt, 
utóbbi a szervezési hivatal élén állt) erőteljes kritikával kezelendő könyve a HJ 
külföldiek számára fenntartott vendégházáról (Auslandshaus) tesz említést. 18 
oldalas fejezetet szán a HJ külföldi aktivitásának, 11 oldalon tárgyalja a szudé-
tanémet és az ausztriai német ifjúság életét 1938 előtt. E monográfia használ-
ható részeire a dolgozat megfelelő pontjain térünk ki.21 Ebbe a sorba tartozik 
még Jutta Rüdigernek, a BDM egykori elsőszámú vezetőjének a korabeli szel-
lemiséget sok esetben megőrző, de információban rendkívül gazdag munkája a 
Hitlerjugendről, amely külön alfejezetet szán a HJ külföldi tevékenységének.22

A téma ismeretlenségéből fakad, hogy tudományos diskurzusról nem szá-
molhatunk be, hiszen ehhez jóval nagyobb számú publikációra lenne szükség, 
amelyek alapot nyújthatnak a különféle nézetek, más országok esetében más 
módon előforduló jelenségek összevetésére. Reményeink szerint minderre le-
hetőséget fog nyújtani a közeljövő.

I. 2. A kutatás célkitűzései és módszertana

A történeti irodalom eddigi szerény eredményei mind tartalmi, mind pedig 
módszertani szempontból nem kínáltak biztos alapot. A Hitlerjugend külkap-
csolatainak feltárásához ezért kiterjedt levéltári forrásbázisra volt szükség, amely 
az előzetes várakozásokat felülmúló, megnyugtató kiindulópontot jelentett. A 
téma előzmény nélkülisége miatt viszont a koncepciót is meg kellett alkotnunk.

E munka időhatárául az 1922-es és 1945-ös éveket vettük alapul. Az első 
nemzetiszocialista ifjúsági szervezet alapítása volt a kiindulópont, jóllehet 1933 
előtt a Hitlerjugend külföldre irányuló aktivitása csak előzménynek tekinthető, 
s többnyire kizárólag a szomszédos országok felé irányult. A HJ csak az állam tá-

20 Torsten Schaar, Artur Axmann. Vom Hitlerjungen zum Reichsjugendführer der NSDAP – eine 
nationalsozialistische Karriere. Universität Rostock, Rostock 1998, 313-332., 399-405. o.
21 Gottfried Griesmayr – Otto Würschinger, Idee und Gestalt der Hitlerjugend. Druffel Verlag, 
Leoni 1980, 171., 178-195., 235-246., 259-266. o.
22 Jutta Rüdiger, Die Hitlerjugend und ihr Selbstverständnis im Spiegel ihrer Aufgabengebiete. 
Studienausgabe. Askania Verlag, Lindhorst 1983, 256-269., 289-298. o.
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mogatásával és a hasonló tevékenységet folytató szervezetek fokozatos beolvasz-
tásával, más intézmények szerepkörének kisajátításával léphetett a kifejlett kül-
kapcsolatok útjára, s formálta azokat 1939-ig egyre kiterjedtebbre, hogy azután 
e fejlődést a háború tépázza meg, illetve törje derékba. A végpont nem lehetett 
más, mint a történelmi korszakhatár, 1945, bár az utolsó két háborús évben már 
nem igen beszélhetünk ifjúsági kapcsolatokról. 

Az előszóban érintőlegesen már utaltunk a dolgozat fő kérdésfeltevéseire. 
A Hitlerjugend a köztudatban a mai napig sem foglalta el azt a helyet, amely 
történetéből egyértelműen következne. A második világháború után, amikor a 
háború és a holokauszt borzalmai az egész világ előtt nyilvánvalóvá váltak, Né-
metországban, széles körben úgy ítélték meg, hogy a Hitlerjugend a náci Né-
metország egyik olyan szervezete volt, amely miatt nem kell bűntudatot éreznie 
az embernek. Mára a kutatás egyértelműen bebizonyította, hogy ez távolról sem 
felel meg a tényeknek, mivel a Hitlerjugend a maga módján súlyos bűnöket kö-
vetett el egy teljes generáció ellen.

Az ártalmatlan tevékenységekhez sorolták a Hitlerjugendnek a német hatá-
rokon túl képviselt és végrehajtott aktivitását is. Külkapcsolat-rendszerében az 
óvatlan szemlélő mindazonáltal valóban egyszerű gyermekkirándulásokat, tábo-
rozásokat és sportrendezvényeket láthat, miközben a HJ sokkal nagyobb mére-
tekben, a felszínen nem látható stratégiákban gondolkodott. Nem vitatta senki, 
hogy Európában a vezető szerep Németországé, így a Hitlerjugend az otthon 
kivívott vezető szerep után ezt európai viszonylatban is meg kívánta szerezni. 
Mindez a szervezet háborús tevékenységének éppoly fontos része volt, mint a 
hazai fronton teljesített kisegítő szolgálat. Reményeink szerint ez az értekezés 
kellően megvilágítja majd ezeket a törekvéseket, s beigazolódik e fő hipotézi-
sünk.

Ennek igazolására egy kronológiai ív megrajzolása tűnik a legalkalmasabb 
módszernek, amely szemléletessé teszi, hogy a Hitlerjugend a külkapcsolatok 
terén honnan indult és hova jutott, és mikor milyen szándékok voltak meghatá-
rozók. Rá kell világítanunk emellett az 1933 előtt folytatott hasonló tevékenység-
re is, és legalább vázlatosan ismertetnünk kell néhány fontos, 1933 előtt és egy 
ideig még utána is az ország közötti gyermekkapcsolatokra specializálódott szer-
vezet munkáját. Ez által látható lesz az is, hogy miként vette át a Hitlerjugend 
fokozatosan és egyre maradéktalanabbul ezeket a szerepeket. A források arra 
sajnos csak meglehetősen kis mértékben adnak lehetőséget, hogy azt is bemu-
tassuk, miként hasznosította a weimari időszak ifjúsági szervezeteinek hasonló 
tapasztalatait és már meglévő kapcsolatait.

A dolgozat következő jelentős része a Hitlerjugend „külpolitikájának”, ha-
tárokon túlra irányuló munkájának fejlődését és irányait mutatja be 1933 után. 
Mivel eddig hasonló munka nem született, meglehetős részletességgel felrajzolja 
a Hitlerjugend Európa és a nagyvilág felé irányuló tevékenységét. Számba vesz 
néhány nagyon jellemző sajátosságot, anélkül, hogy mindezt még részletesebben 
kifejtené, mivel e téma több monográfia anyagául szolgálhatna. Az egyes orszá-
gokra vonatkozó fejezetek egymással összehasonlítva meglehetősen egyenetlen 



I. 2. A kutatás célkitűzései és módszertana 19

képet mutatnak, hiszen az eltérő méretű és értékű forrásbázis miatt nem volt 
lehetőség arra, hogy minden egyes partner esetében azonos módon és azonos 
szempontok szerint tárjuk fel a HJ kapcsolatait. A felhasznált források alapján 
jóval nehezebb volt rekonstruálni, hogy az egyes partnerországok ifjúságai mi-
lyen gyakran, mekkora létszámmal és milyen célzattal érkeztek Németországba. 
Ennek ennél szélesebb körű feltárása azonban csak akkor lehetséges, ha min-
den olyan ország levéltári forrásait összegyűjtjük, amelyekkel a HJ kapcsolatot 
ápolt. Ezt egy ember nyilvánvalóan nem tudja elvégezni. Az egyes országok tár-
gyalásánál minden egyes alkalommal azt a módszert alkalmaztuk, hogy nagy vo-
nalakban bemutattuk az ott működő fontosabb ifjúsági szervezeteket, vagyis a 
Hitlerjugend lehetséges partnereit. Az adott országokban élő német kisebbség 
ifjúsági szervezetei is munkánk részét jelentik. Ezt követően a kapcsolatokból a 
legfontosabbakat emeltük ki, az egyéb fellelhető kapcsolatok földrajzi megjele-
néséről a mellékelt térképszelvények, részleteikről pedig a melléklet nyújt tájé-
koztatást. A térképeken – ha külön nem jeleztük – nem jelöltük, hogy egy adott 
területről, illetve városból hány csoport indult útnak, itt csak a területi eloszlásra 
fókuszáltunk. Ahol csak a küldő HJ-terület volt ismert, ott az adott HJ-terület te-
rületén a térképen tetszőleges helyen elhelyezett pont jelzi a kapcsolatot. A meg-
látogatott országok esetében szintén nem jelöltük az oda vezető utak számát.

A külügyminisztérium és a Hitlerjugend vezetése közötti súrlódásokból egy-
értelműen kiderült, hogy a HJ elvben mindvégig ragaszkodott ahhoz az állás-
ponthoz, hogy nem folytat önálló külpolitikát. Tevékenysége mégis kezdett 
önállósulni, amit a birodalom más szervezeteivel szemben a túlélésért harcoló 
külügyminisztérium nem akceptálhatott. Ennek részleteit a következőkben még 
látni fogjuk. A valóságban a Hitlerjugend vezetői pontosan tudták, hogy milyen 
jelentős a HJ ez irányú, meglehetősen összetett tevékenysége. Jogosan fogal-
maztak tehát egy 1944-es összegzésben úgy, hogy a Hitlerjugend ugyan nem 
folytat külpolitikát, de mégis gerjeszt és alátámaszt olyan külpolitikai tenden-
ciákat, amelyek az államközi kapcsolatokban mindenképpen pozitív kicsengést 
kapnak.23

A Hitlerjugend külföldi munkaterülete két alapvető részre bontható: a nép-
politikai (volkspolitisch) és az idegen népi (fremdvölkisch) tevékenységre. Az 
előbbi a más országokban élő német nemzetiségű, valamint a népi németnek 

23 „A Hitler-Jugend nem folytatott külpolitikát; de nem vonható kétségbe, hogy gerjesztett és alá-
támasztott bizonyos, a birodalmi politika szellemének megfelelő külpolitikai tendenciákat, ami 
nem maradt pozitív hatás nélkül a célul kitűzött és hivatalosan alakított államközi konstellációkra.
[…] Így a Hitler-Jugend vezetőinek közvetlen befolyása félreismerhetetlen. […] A germán ifjúsá-
gi munka terén a német ifjúság vezetői, a germán országok ifjúsági vezetői és vezető államférfiai 
közötti tartós és élénk gondolat- és tapasztalatcsere képzete a sikeres fejlődés alapját. A külföldi 
tevékenység sikereként értékelendő […], hogy ezeknek az országoknak az ifjúsága egy esetben sem 
állt az árulók oldalára.“ – Bundesarchiv (továbbiakban BArch), NS 26/358 (Kriegsgeschichte der 
HJ, 1944). Idézi: Buddrus, Totale Erziehung für den totalen Krieg, i. m., 742. o. A berlini Szö-
vetségi Levéltárban folytatott kutatásaink idején zárult le az idézett könyv írása, így az NSDAP 
főarchívumából származó néhány aktakötetet nem vehettünk kézbe, ezeket kénytelenek vagyunk 
közvetett módon idézni.
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(volksdeutsch) nevezett lakossággal fenntartott kapcsolatok összefoglaló neve 
volt, amely azután további két fő részre tagolható. A határmenti tevékenység 
(Grenzlandarbeit) a birodalommal szomszédos országokra, illetve az ott élő né-
metségre összpontosította aktivitását, s ide sorolható a Hitlerjugend ún. „Keleti 
Bevetés” (Osteinsatz) akciója, amely 1939 után népi németeknek a megnövelt 
birodalom területére való áttelepülését segítette. Külön kezelték a nem szom-
szédos országokban élő németeket, akik közül ismét csak eltérően viszonyultak a 
birodalmi német kolóniákhoz, amelyek jobbára a náci Németország külügyi kép-
viseletei köré sorolható, illetve a gazdasági érdekeltségek lévén külföldön tartóz-
kodó birodalmi német állampolgárokat (reichsdeutsch) jelentették. Az ő esetük-
ben a német szervezeti struktúra teljes alkalmazása volt megfigyelhető mind a 
párt, mind pedig az állami szervek (követségek stb.) vonatkozásában. Mindebből 
már egyenesen következik, hogy a népi németek olyan német nemzetiségű egyé-
nek csoportját alkották, akik nem rendelkeztek állampolgársággal a birodalmon 
belül. E népi németség megtartására, nyelvének és kultúrájának megőrzésére, 
illetve a szülőhazával való kapcsolatainak ápolására irányuló tevékenységet ne-
vezték tradicionálisan népiségi munkának (Volkstumsarbeit). Az össznémetség 
felé irányuló tevékenység, különösen annak a gyakorlatban egyszerűbben meg-
valósítható határ menti változata már a Hitlerjugend elődszervezeteinél gyakor-
lat volt, ami azután a 20-as évek végén, s a 30-as évek elején vett igazán nagy len-
dületet, hogy majd később, 1933 után, de különösen a harmincas évek közepétől 
elérje csúcspontját, majd új értelmet kapjon a háború időszakában. 

Az európai ifjúsági együttműködés szándéka azonban – a hagyományok mi-
att is – a különböző nemzetiségű ifjak kapcsolattartását továbbra is szükségessé 
tette. Ebben nyilvánult meg a HJ idegen népi tevékenysége. Így a Hitlerjugend 
kiterjedt kapcsolatokat ápolt nemcsak az európai országok különböző ifjúsági 
szervezeteivel, de minden kontinens országaival kimutathatók ilyen jellegű re-
lációk. Európa elsőrangúságához persze kétség sem férhetett. S ma már talán 
nehezen hisszük el, de 1939-ig Nagy-Britannia volt Németország egyik legfőbb 
partnere az ifjúsági kapcsolatok terén.

Már a korabeli szóhasználatban is bizonytalanságra adott okot a külföldi né-
met ifjúság értelmezése. Még a HJ hivatalos használatában is leginkább azokat a 
birodalmi német állampolgársággal rendelkezőket értették külföldi német ifjú-
ságon, akik leginkább a szülők külföldi munkavállalása nyomán éltek külföldön. 
A BIV a harmincas évek első felében törekedett még a fogalmak tisztázására, és 
ezeket az ifjakat birodalmi német ifjúság külföldön elnevezéssel kívánta megje-
lölni. Külföldi német ifjúságon pedig azokat az ifjakat értette, akik ugyan német 
néptársak voltak, de kivándorlás révén vagy az országterület szerződéses újra-
rendezésével (pl. Versailles) más államok fennhatósága alá kerültek, s így már 
nem voltak német állampolgárok. Őket viszont egyértelműen külön lehetett vá-
lasztani azoktól a német csoportoktól, amelyek már esetleg több évszázada nem 
Németország területén éltek, de továbbra is a német népközösség részének te-
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kintették és köztudottan népi németeknek nevezték őket.24 A BIV törekvéseit 
azonban nem koronázta siker, mivel a külföldi német elnevezést nem tudta ki-
szorítani a sokkal bonyolultabb „birodalmi németek külföldön” megjelölés.25

Valamelyest külön kezelendő a háborús időszak, amely mind e szervezetek 
tevékenységében, mind pedig kapcsolataiban változást hozott. Míg az utóbbiak 
a korábbi viszonyokhoz képest mérséklődtek s más alapra helyeződtek, addig az 
ifjúság háborús segédcsapatként való alkalmazása mindkét országban egyértel-
művé vált, s ismét szerepet játszhatott egymás gyakorlatának tanulmányozása, 
illetve alkalmazása. A megváltozott helyzethez illeszkedett a Hitlerjugend nagy 
törekvése is: az Európai Ifjúsági Szövetség „projektje”, amely a Hitlerjugend tra-
dicionális hegemón törekvései mellett ebben az időben (1942-43) már kifejezte 
az ifjúság „bolsevizmus elleni összefogásának” igényét és szükségességét is.

Bár az egyes fejezetek végén a legfontosabb szempontokat és történéseket 
külön is összefoglaltuk, a kötet záró összegzése másként igyekszik rendszerezni 
az addig elhangzottakat. Megpróbáltuk a HJ külkapcsolatait a maguk globalitá-
sában kezelni. Ezt szolgálja az összesített térkép is. A témafelvetés, a forrásbá-
zis és a téma egyes aspektusai előrevetítik, hogy e kötet – az alapkutatás jelle-
géből fakadóan – leíró jellegű, vagyis a tényekre, az adatok ismertetésére és a 
történeti folyamatok bemutatására helyezi a hangsúlyt. Ám egyben felvet olyan 
problémákat is, amelyekre ez a feldolgozás nem okvetlenül tud majd választ 
adni. Kirajzolhatja viszont a további kutatási irányokat. Mindazonáltal értékelő 
megállapításokat a következő fejezetekben elsősorban ott tettünk, ahol az min-
denképpen logikusnak és kívánatosnak tűnt, míg a témafelvétésből adódóan is a 
legfőbb értékelésre a záró összegzésben kerül sor. Mivel sok ország szervezetei 
jelennek meg e munkában, s nem csak kapcsolataik feltérképezésére töreked-
tünk, nagymértékben támaszkodnunk kellett a történeti összehasonlítás eszkö-
zeire is.

24 „Ki tekinthető külföldi németnek? Külföldi német minden olyan német, aki a birodalmi határo-
kon kívül él, már nem német állampolgár, de a vér, a faj, a nyelv és hagyományok alapján az anya-
nemzethez tartozónak érzi magát. Az állampolgárság, amelyet egyesek felvettek vagy fel kellett 
venniük, semmilyen szerepet nem játszik ebben. Mi a különbség a külföldi birodalmi németek és a 
külföldi németek között? A külföldi birodalmi németek német állampolgárok, s őket a párt Külföldi 
Szervezete (ún. AO) gondozza Bohle körzetvezető irányításával, és a Német Birodalom diplomá-
ciai képviseletének védelme alatt állnak. A külföldi németek viszont idegen államok polgárai. Őket 
a Külföldi Németek Egyesülete gondozza.” – Auslandsdeutsches Schicksal im Banat. Reichs-Jugend-
Pressedienst (továbbiakban RJP), 1935/53. sz., 4. o.
25 Reichsdeutsche Jugend im Auslande – auslandsdeutsche Jugend. RJP, 21. Januar 1935, 4. o. 



II. IFJÚSÁG ÉS KÜLFÖLD 
NÉMETORSZÁGBAN 1933 ELŐTT

II. 1. „Vándormadarak”

Az ifjúsági mozgalom születésekor és az azt követő kezdeti időkben, vagyis a 19. 
század végén és a 20. század elején még nem igen volt jellemző, hogy a különfé-
le országok ifjúsági csoportjai között kapcsolatok létesültek. A kialakuló német 
Vándormadár-mozgalom (Wandervogel) egyes jómódú csoportjainak utazásai 
ugyan jól illeszkedtek az új jelenségként mutatkozó turizmusba, az utak során 
azonban csak ritkán került sor külföldi ifjúsági szervezetekkel való kapcsolatke-
resésre. Az ifjúsági mozgalom kezdeti, tervszerűnek nem nevezhető külföldi te-
vékenysége idején az utak többnyire nem különböztek az élményt, a helytállást, 
a becsvágyat és a kalandvágyat középpontba helyező belföldi utaktól. Így ezek-
nek többnyire sem diplomáciai, sem politikai jelentősége nem volt, szimpla sza-
badidős tevékenységnek minősültek.1

Mindazonáltal az alapok megteremtése terén mégis nagy jelentősége volt an-
nak a néhány útnak, amelyet a Vándormadár egyes csoportjai külföldre tettek. A 
német Vándormadár első útjai a Cseh-erdőbe vagy keletre vezettek, a németek-
nek a csehek és a lengyelek ellen folytatott „harcát” segítendő. Az utak túlnyomó 
része azonban nem tartalmazta ezt a népiségi személetet, még azok sem, ame-
lyek a határ menti területekre irányultak. Más külföldi országokkal a Vándorma-
dárnak vajmi kevés kapcsolata volt, csak kis csoportjainak látogatásairól lehetett 
szó. Az első nagy külföldi útra csak 1909-ben került sor, egy korábban Németor-
szágba látogatott angol cserkészcsapat meghívására. A tapasztalatok annyira po-
zitívak voltak, hogy felmerült az ifjúsági cserekapcsolat lehetősége is, ami végül 
mégsem valósult meg. Ez az út kivételes helyet foglalt el a mozgalom életében, 
ilyen jellegű és nagyszabású vállalkozásra a háborúig már nem is került sor. Az 
angliai esemény egyediségét mutatta, hogy a résztvevőket gondosan kiválogat-
ták, hogy a csoport méltó módon képviselhesse a németséget és a Vándormadár 
mozgalmát. A csapat felkereste Skócia és Anglia történelmi helyszíneit, több 
helyütt hivatalos fogadásra is sor került. Az út fő célja a cserkészmozgalom ta-
nulmányozása volt, így egy közös táborozás is része volt a programnak. Pár évvel 

1  Aufgaben der Mittelstelle deutscher Jugend in Europa. In: Sonderdruck. Das Junge Deutschland 
és Das Junge Deutschland, März 1932, 80-84. o. – Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (to-
vábbiakban: PAAA), R 63603; Vö. Walter Laquer, Die deutsche Jugendbewegung. Eine historische 
Studie. Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1983, 263. o.; Hardenberg, i. m., 4., 12-16. o.
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később, 1912-ben dán cserkészeket látogatott meg egy Vándormadár-csoport, s 
említést találunk olaszországi útról is.2

Ennél jelentősebb volt azonban az a tény, hogy a Vándormadár léte túlsugár-
zott a német határokon. Az Osztrák–Magyar Monarchiában Osztrák Vándorma-
dárként, Svájcban pedig Svájci Vándormadárként jött létre hasonló szervezet.3 
Már ekkor megmutatkozott tehát, hogy valami jellemzően németről volt szó, 
amit az is alátámasztott, hogy mind Ausztria-Magyarország, mind pedig Svájc 
esetében csak a német lakta területeken fejlődött ki a mozgalom.4 Egyúttal az 
önszerveződő ifjúság erejét mutatta, hogy a Német Császársággal szemben min-
dig is – legalábbis látszólag – kritikus, még a határ menti testvéri barátkozást 
is elutasító Svájcban sem tudták megakadályozni elterjedését. A három ország 
Vándormadár-szervezete között, ha nem is élénk, de működő kapcsolatok létez-
tek, amelyek leginkább német csoportok útjait jelentették Svájcba és Ausztria-
Magyarországra, hogy erősödjenek az ottani mozgalmak.5 Az utak többsége Né-
metország és Ausztria határ menti területeire összpontosult. A más népek iránti 
előzékenység sem volt minden esetben jellemző, kivált az Ausztria-magyaror-
szági nem német népcsoportokkal szemben.6

Az Ausztria–magyarországi Vándormadár révén az ifjúság külföldre irá-
nyuló tevékenysége egyre inkább politikai jelentőségűvé vált, mivel a moz-
galom elkötelezett és tevékeny részesévé vált az ún. védszövetségi munkának 
(Schutzvereinsarbeit).7 A háború vége felé egyre inkább uralkodóvá vált a né-
piségi-hazafias irányvonal Németországban is, a frontokon harcoló „vándorma-
darak” kötelességnek tekintették a német népiség védelmét. 1918 után a ván-

2 Gerhard Ziemer – Hans Wolf, Wandervogel und Freideutsche Jugend. Voggenreiter, Bad 
Godesberg 1961, 340–341., 348–351. o.; Hardenberg, i. m., 4. o.; Frank Fischer, Unser Wandern. 
In: Werner Kindt (szerk.), Grundschriften der deutschen Jugendbewegung. Eugen Diederichs 
Verlag, Düsseldorf–Köln 1963, 79-83. o. Hardenberg, i. m., 6-9. o.; Hans Blüher, Geschichte des 
Wandervogels. In: Kindt, Grundschriften, i. m., 33-62. o., itt 58. o.; A Vándormadár a nem né-
met nyelvű külföldön is mutatott szerény hatást, még ha a cserkészethez viszonyítva ez ténylege-
sen csak periférikus jelenség is volt. Kínában a Tsingtau német gyarmat körzetében élő németek 
kezdték el terjeszteni a mozgalom dalait a Kelet-ázsiai Lloyd (Ostasiatischer Lloyd) című lapban, 
amely a kelet–ázsiai németek lapja volt. A dalok és egyéb Vándormadár-programok mellett azon-
ban hiányzott Kínában a Vándormadár fő tevékenysége, a túrázás, amit a kínai mentalitásból adó-
dóan a kínai gyerekek között nem lehetett elterjeszteni. Zwei Wandervogelführer auf Fahrt in 
China. In: Ziemer – Wolf, i. m., 75-76. o.
3  Németországban az első világháború előtt ca. 25 000, Ausztriában és Svájcban pár ezer taggal 
számolhatunk. A háború utáni történetükhöz ld. még főleg: Österreichischer Wandervogel. In: 
Kindt, Die deutsche Jugendbewegung, i. m., 1267-1273. o.; Sudetendeutscher Wandervogel. In: 
uo., 1294-1299. o.
4  Mindössze néhány csoport jött létre Svájc francia nyelvű területein. Ziemer – Wolf, i. m., 327., 
331. o.
5  Ziemer – Wolf, i. m., 8., 12., 15., 327., 331. o.; A Svájci Vándormadár pl. Provence-ba, Észak-
Németországba tett utakat. Ziemer –Wolf, i. m., 340-341., 348-351. o.; Hardenberg, i. m., 4. o.; 
Fischer, Unser Wandern, i.m., 79-83. o.
6 Ziemer – Wolf, i. m., 40. o.; Hardenberg, i. m., 6-9. o.
7  Ziemer – Wolf, i. m., 303–305. o. Erről bővebben ld. Vitári Zsolt: A Hitlerjugend és Délkelet-
Európa. Gondolat, Budapest 2012, 44-49. o.
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dormadarak utódai nem utolsó sorban a háborús események és elképzelések, 
Versailles, valamint az ausztriai kezdemények hatására Németországban is még 
inkább felfedezték maguknak a külföldi németséget.8

II. 2. Az ifjúsági csoportok külföldi tevékenységének 
elterjedése és szabályozása

A Weimari Köztársaság színes ifjúsági mozgalmát alakító három pillér közül (párt-
politikai ifjúság, egyházi ifjúság, szabad csoportok) az Egyleti Ifjúság (Bündische 
Jugend)9 szabad és önálló csoportjai virágoztatták fel az újdonsült, külföldre irá-
nyuló tevékenységi formát. Bár a pártifjúságok, s főleg az egyházi szervezetek is 
egyre kiterjedtebb külföldi kapcsolatokra tettek szert, tevékenységüket illetően 
más szempontok álltak előtérben. A német ifjúsági mozgalom és a külföld viszo-
nyának mértékadó formáit az Egyleti Ifjúság alkotta meg. Az Egyleti Ifjúságba 
sorolt ifjúsági csoportok mindazonáltal felkarolták a Vándormadár hagyományát 
abban is, hogy szervezetük nemcsak a szigorúan vett birodalmi határokon belül 
működött, hanem adott esetben kiterjedt Ausztriára, de akár Csehország egyes 
vidékeire vagy Danzigra (Gdańsk) is. A külföldi tevékenységet pedig az Egyleti 
Ifjúság közös ügyének tekintették, amelyet a belpolitikai törekvések elé helyez-
tek.10

Az első világháború után kialakuló új viszonyok közepette a németországi if-
júság is egyre inkább magáévá tette a „népiségi munka” (Volkstumsarbeit) elvét, 
s törekedett arra, hogy külföldi útjai elsősorban a németek által lakott vidékekre 
irányuljanak. Legfőbb szándéka az volt, hogy ezekkel a látogatásokkal bátorságot 
és reményt öntsön az ottani németségbe, hogy az megtartsa nyelvét és kultúrá-
ját, illetve kapcsolatait a szülőhazával.11

8  Hardenberg, i. m., 4., 6., 12-16. o.
9  Taglétszámuk a különféle adatok alapján kb. 55 000 és 91 000 főre tehető. Az eltérések abból 
is fakadnak, hogy a csoportok hovatartozása nem mindig volt egyértelmű. Vö. Felix Raabe, Die 
Bündische Jugend. Ein Beitrag zur Geschichte der Weimarer Republik. Brentano Verlag, Stutt-
gart 1961, 66. o.
10  Aufgaben der Mittelstelle deutscher Jugend in Europa, i. m., 80–84. o.; Gemeinsame 
Auslandsarbeit der bündischen Jugend. Zwiespruch. Wochenzeitung der deutschen 
Jugendbewegung, Nr. 22–23, 22. März 1927. Idézi: Kindt, Die deutsche Jugendbewegung, i. m., 
1064. o.; Vö. Laquer, i. m., 263. o.; Raabe, i. m., 65. o.
11  Aufgaben der Mittelstelle deutscher Jugend in Europa, i. m., 80-84. o.; Vö. Laquer, i. m., 
263. o. Ld. még Grenzlandfahrt? (Alt-Wandervogel). In: Kindt, Die deutsche Jugendbewegung, 
i. m., 58-60. o.; Grenzlandfahrten deutscher Jungen (Alt-Wandervogel). In: uo., 60-61. o.; 
Zweite Bundesfahrt der Neupfadfinder und Grenzfeuer der Vereinigten Deutschen Bünde im 
Fichtelgerbirge (Bund Deutscher Neupfadfinder). In: uo., 415-418. o.; Zur Auslandsarbeit der 
bündischen Jugend (Jungnationaler Bund, Deutsche Jungenschaft). In: uo., 510-511. o.; Tausend 
Jahre deutscher Osten. (Die Geusen). In: uo., 823-827. o.; Ostlandfahrt deutscher Jugend 
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Miután a népiség munka mellett elkötelezett csoportok a mérsékeltebb vagy 
radikálisabb nemzeti oldalhoz tartoztak, tevékenységük nem ritkán meghaladta 
az egyszerű kultúrmisszió kereteit, s azt már inkább a politikai agitáció keretébe 
lehetett sorolni, ami adott esetben diplomáciai bonyodalmat is okozhatott. Szép 
számmal voltak azonban olyan csoportok is, amelyek a nagy európai vérveszte-
ség után a háború előtti hagyományokat ébren tartva a népek közötti barátság 
újbóli megteremtésének egyik eszközét látták az ifjúsági mozgalmak között ki-
alakítandó kapcsolatokban. Emellett léteztek olyan csoportok is, amelyek már 
a külföldi utakat is politikai munkának tekintették, így távol tartották magukat 
tőle.12

A weimari időszakban az ifjúság gondozásának és támogatásának nagyon fej-
lett rendszere alakult ki, s e ráfordításokból minden szervezet részesülhetett, 
amennyiben tevékenységét közhasznúnak ítélték meg, s illeszkedett a demokra-
tikus köztársasági rendszerbe. Több szervezet és intézmény működött az ifjúság 
külföldi útjainak és cserekapcsolatainak támogatására is, amelyek nagymérték-
ben járultak hozzá ahhoz, hogy az 1930-as évek elejére a német ifjúsági mozga-
lom ebben a tekintetben is maradandót alkotott.

A külföldi ifjúsági utak lebonyolításában és támogatásában jelentős részt vállalt 
a Német Ifjúsági Szövetségek Birodalmi Bizottsága (Reichsausschuss deutscher 
Jugendverbände), az Ifjúsági Határvidéki Munka Közvetítőszerve és a Német 
Pedagógiai Kirendeltség (Deutsche Pädagogische Außenstelle).13 Az ifjúsági 
szaklapok, így leginkább a Német Ifjúsági Szövetségek Birodalmi Bizottságának 
hivatalos lapja, az Ifjú Németország (Das Junge Deutschland) rendszeresen kö-
zölt cikkeket a fontosabb külföldi ifjúsági szervezetekről, azok taglétszámáról és 
működéséről, valamint a német csoportok külföldi tevékenységéről.14

Az Ifjúsági Határvidéki Munka Közvetítőszervéhez 1932-re összesen 170 if-
júsági szövetség csatlakozott, amelyek 70 százaléka az Egyleti Ifjúság köréből 
került ki, míg a fennmaradó rész hallgatói, szakmai és egyházi szervezeteket 
jelentett. Számuk évről évre gyarapodott. A szervezetnek pártifjúságok nem le-
hettek tagjai, így a Hitlerjugend sem, amely azonban természetszerűleg nem 
is törekedett erre. Tagok lehettek viszont a határvidéki és külföldi német szer-
vezetek, így csatlakoztak ausztriai, danzigi stb. csoportok is. További támogatás 
érkezett egyes minisztériumoktól, hivataloktól és a német ügyért felelősséget 

(Sommer 1928); Österreichfahrt (1928) (Deutsch-Nationaler Jugendbund/Großdeutscher 
Jugendbund). In: uo., 476-478. o.; Bund auf Grenzlandfahrt (Die Fahrenden Gesellen). In: uo., 
804. o.; Grenzfeuer (dj. 1.11.). In: uo., 1215-1216. o.; Stachura túlzóan egyenesen a teuton lova-
goknak a „veszedelmes szláv befolyás” ellen, a német értékek védelmében kifejtett tevékenysé-
gével állította párhuzamba az Egyleti Ifjúság egyre bővülő külföldi tevékenységét. Stachura, The 
German Youth Movement, i. m., 49. o.
12 Vö. Laquer, i. m., 263-264. o.; Hardenberg, i. m., 24-25. o.; Raabe, i. m., 65. o.
13 Deutsche Pädagogische Außenstelle an das Auswärige Amt (továbbiakban AA), 1. Oktober 1930 
– PAAA, R 63602.
14 Vö. például Die faschistischen Jugendorganisationen. In: Das Junge Deutschland, Februar 
1932, 63. o.



II. Ifjúság és külföld Németországban 1933 előtt26

érző szervezetektől. Ezek azonban szinte teljesen elapadtak a gazdasági világvál-
ság hatására,15 így a korábban anyagi támogatást is vállaló Közvetítőszerv ezután 
minden ilyesfajta kérelmet elutasított. 

A Közvetítőszerv 1933 előtt már éveken át annak szentelte tevékenységét, 
hogy a német ifjúság külföldi útjait rendezett keretek közé terelje. Emellett az 
alapszabályzatban meghatározott legfőbb célja az volt, hogy mindenhol támo-
gassa a fiatal generáció kapcsolatait a németséghez, de legfőképpen Közép-Eu-
rópában.16

A Közvetítőszervnek és a hozzá hasonló szervezeteknek oroszlánrésze volt 
abban, hogy mind több fiatal fordult meg külföldön, és mind több külföldi, főleg 
külföldi német Németországban. Koordinációs és támogató tevékenységük ré-
vén a fiatalok a szórakozás mellett a német külpolitika és a német nemzeti tudat 
számára is jótékony munkát láttak el. E szervezetek tevékenységüket – ugyan 
megváltozott feltételek és keretek mellett – többnyire 1933 után is folytatták.

II. 3. Az ifjúsági csoportok külföldi tevékenységének 
irányai és formái

A húszas évek közepére az ifjúság külföldre irányuló tevékenysége már teljesen 
általánossá, megszokottá és elfogadottá vált. Az Egyleti Ifjúságba sorolt csopor-
tok útjai az 1920-as évek végére már olyan szövevényes kapcsolatrendszert ké-
peztek, amely a kortársak számára is átláthatatlannak tűnt. Ebből a szövevényből 
négy nagyobb irány kristályosodott ki. A cserkészek világmozgalma behálózta 
szinte az egész glóbuszt, a különböző országok cserkészcsoportjai közötti kap-
csolatok egyre jobban felélénkültek. Más csoportok leginkább az észak-európai 
térséget és Délkelet-Európát részesítették előnyben, míg az amerikai kapcso-
latrendszer továbbra sem volt jelentős. Az északi országokkal kialakuló mind 
szorosabb barátságot elősegítette, hogy ezek az országok az első világháború-
ban semlegesek maradtak, így a világháború után nem tápláltak negatív érzel-
meket a német csoportok látogatásával szemben. Délkelet-Európának kiemelt 
szerepe volt az ott élő nagyszámú németség miatt, de ezekben az országokban 
a többségi nemzetek több fokozatú asszimilációs nyomása nem teremtett ked-
vező feltételeket az ifjúsági tevékenységhez. A húszas évek második felében, az 
enyhülés jegyében váltak lehetségessé az első kapcsolatfelvételek Nagy-Britan-
nia és Franciaország irányába, de kapcsolataik továbbfejlődése – főleg az utóbbi 

15 Mittelstelle deutscher Jugend in Europa an das AA, 9. Januar 1932; Vereinbarung zwischen 
dem Reichsausschuss der Deutschen Jugendverbände und der Mittelstelle deutscher Jugend in 
Europa über Regelung von Grenz- und Auslandsfahrten; Mittelstelle für Jugendgrenzlandarbeit. 
Arbeitsbericht über das Jahr 1930/1931. Vertraulich, 30. Oktober 1931 – PAAA, R 63603; 
Grenzlandfahrten und Auslandsbeziehungen der bündischen Jugend, i. m., 1530-1531. o.
16 Erről bővebben ld. Vitári, A Hitlerjugend és Délkelet-Európa, i. m., 49-54. o.
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esetében – nem volt töretlen, mert változó formában jelentkező politikai nézet-
eltérések valószínűleg negatívan hatottak ezen a területen is.17

E látogatások során a kapcsolatok bejáratott formái alakultak ki. A kapcso-
latfelvétel elején mindig egy nagyszabású, gyakran akár egy hónapnál hosszabb 
időtartamú út állt (Großfahrt), amely felkeltette az érdeklődést egy adott terület 
iránt, s bepillantást engedett az ottani politikai és gazdasági viszonyokba, a kul-
turális életbe, valamint a határ menti és külföldi németség életébe, az ifjúsági 
cserék, a nemzetközi találkozók és a két ország közötti kapcsolatok lehetőségé-
be. Az 1919-től fokozatosan beinduló tevékenység általános jellemzőjévé vált, 
hogy a felkeresett területekkel állandó kapcsolatot ápoltak. Mindez megmutat-
kozott a rendszeres utak szervezésében, az élénk postai kapcsolatban, könyvkül-
deményekben, illetve a meglátogatott területekről érkező fiatalok és csoportok 
fogadásában. Egy-egy találkozó után nem ritkán sor került közös határvidéki 
utakra.18 Így az Egyleti Ifjúság útjai merőben különböztek a régi Vándormadár 
útjaitól. Már jóval szerényebb szerepe volt a természet élvezetének, a szimp-
la szabadidős tevékenységnek. Bár az utak ezt továbbra is magukba foglalták, 
de alárendelődtek a kulturális és néppolitikai összefüggésbe ágyazott fő célnak. 
Olyan útra pedig alig akadt példa, amely kizárólag ezeknek a régi Vándormadár-
hagyományoknak hódolt volna. Vagyis a szabadidős utak minimálisra csökkent 
száma mellett az utaknak három fő formája alakult ki, amelyek azonban gyak-
ran keveredtek egymással: a németség kutatása és a velük való kapcsolattartás, 
idegen országok politikai, gazdasági, kulturális és természeti viszonyainak fel-
térképezése (tanulmányutak), s a német kultúra terjesztése külföldön (ének-, 
színjátszó- és tánccsoportok). A tudatossá váló külügyi aktivitás következtében 
kimutatható a kalandvágyból, a szűknek érzett országból való menekülésként, az 
ismeretlen felfedezéseként szervezett kezdeti utaktól a tudatos kultúr- és nép-
politikai jelentőségű utak szervezéséig vezető fejlődés.19

Általános jelenség volt a missziós tevékenység folytatása a német ifjúsági cso-
portokon belül is, amelynek teleologikus töltete arra irányult, hogy minél több 
csoportot ösztönözzenek hasonló tevékenységre. Így adott esetben más csopor-
tokhoz tartozókat is magukkal vittek a külföldi utakra. A külföldi utak tehát egy-
aránt szolgálták a belső politikai nevelést, a német viszonyok ismeretét, a cso-
portszellemet stb. (tananyagok, statisztikák előállítása, előadások tartása) és a 

17 Gemeinsame Auslandsarbeit der bündischen Jugend, i. m., 1064. o.; Die Auslandsbeziehungen 
der Jugendbewegung. In: Kindt, Die deutsche Jugendbewegung i. m., 1529. o.; Grenzlandfahrten 
und Auslandsbeziehungen der bündischen Jugend. Kurzchronik. In: uo., 1529-1535. o. E te-
vékenység meglehetősen gazdagon publikált volt. Ld. Például Siebenbürgenfahrt 1927 der 
Jungchristlichen Spielschar im Jugendring Dresden. Verlag der Jungchristlichen Spielschar 1927; 
Günther Wolff, Großfahrt vogtländischer Jungen zu den deutschen Siedlungen ist Ostgalizien. 
Sommer 1926. Das Junge Volk Verlag, Plauen 1927; Großfahrt der Ringgemeinschaft deutscher 
Pfadfinder zu den deutschen Siedlungen im Banat. Sommer 1928, Das Junge Volk Verlag, Plauen 
1928; Grenzlandfahrten deutscher Jungen. Greifenverlag, Rudolstadt 1923; Rudolf Hartmann, Die 
Fahrten der deutschen Wandervögel in die Donauländer. Suevia Pannonica (15) 1987, 124-131. o.
18 Vierter Tätigkeitsbericht der Pioniergemeinschaft für Südosteuropa 1919–1932 – PAAA, R 63607.
19 Hardenberg, i. m., 25-27. o.; Jovy, i. m., 60. o.
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külföldi kapcsolatokat, a külföldi németség gondozását.20 Azt, hogy a felkeresett 
országokban a németség mellett, legalább egy, az adott országban honos, nem 
német nemzetiségű ifjúsággal is felvegyék a kapcsolatot. Ez hozzájárulhatott ah-
hoz, hogy a birodalmi német ifjúság segítségével és közvetítésével alakítsanak ki 
kapcsolatokat az országok különböző nemzetiségű ifjúságai között, amelyekben 
szintén tudatosíthatták az országukban élő német ifjúság kérdését.21

Az általános német külpolitika és a felerősödő közép-európai tervek22 jelen-
tősen determinálták az ifjúság külföldi irányultságát. Sőt sok esetben kölcsönö-
sen generálták egymást, hiszen azt követően, hogy az ifjúsági csoportok nagy 
része növekvő mértékben tette magáévá az ország külpolitikai prioritásait, több 
esetben azon túlmutatva, annál is erősebb követelésekkel állt elő. Még energi-
kusabb fellépést követelt a német népcsoportok jogaiért, továbbá a több szin-
tű német befolyás további kiterjesztéséért, különösen Délkelet-Európában, 
amely nem utolsósorban az ottani kisebbség kérésére és érdekében is történt.23 
Az egyleti csoportok tagjait ugyanis nem állampolgárokká, hanem néptársakká 
(Volksgenosse) nevelték, így a középpontban mindig a nép, a népközösség állt. 
Ennek mégsem voltak olyan radikális, adott esetben rasszista felhangjai, mint a 
radikális népiségi és védszervezetek körében. Itt leginkább a haza és a nép ter-
mészetes szeretete volt a fókuszban, vagyis a patriotizmus, amely azonban sok 
esetben túlfűtötté vált és ezért a külső szemlélő számára egyértelmű nacionaliz-
musként jelentkezett. A népközösség ideája erősen kötődött az ifjúsági szövet-
ség eszméjéhez, amelyet a benne érvényesülő elvek és az ott végzett tevékeny-
ség révén a népközösség előformájaként értelmeztek.24

Ezt a fajta élénk, kifelé forduló tevékenységet leginkább a paletta jobb szélén 
álló csoportok nem tették magukévá, hiszen ők bizalmatlanul, elutasítással ke-
zelték a külföldi államokat, különösen az egykori háborús ellenfeleket, bár érde-
keltek lettek volna a német befolyás növelésében. Ezt első lépésként Versailles 
revíziójában látták elérhetőnek, s minden idegen befolyást távol akartak tartani 

20 Vierter Tätigkeitsbericht der Pioniergemeinschaft für Südosteuropa 1919–1932 – PAAA, R 
63607; Hardenberg, i. m., 31–32. o.; Jovy, i. m., 60. o.
21 Jovy szerint erre volt szép példa Magyarország esete, a magyar ifjúsági csoportot azonban nem 
nevezi meg. Nagy valószínűséggel valamelyik cserkészcsapatról lehetett szó. Jovy, i. m., 62. o.
22 Vö. Lendvai L. Ferenc, Közép-Európa koncepciók. Áron Kiadó, Budapest 1997, 183-218. o.; 
Vitári Zsolt,A náci Németország és Közép-Európa I. Elnevezések és történeti igazolás. In: Fischer 
Ferenc – Vitári Zsolt – Vonyó József (szerk.), Kutatási Füzetek 11. Ünnepi szám Harsányi Iván 
75. születésnapjára. PTE, Pécs 2005, 264-299. o.; Uő, A náci Németország és Közép-Európa II. 
A térség problémáinak feltérképezése. In: Fischer Ferenc – Vitári Zsolt – Vonyó József (szerk.): 
Kutatási Füzetek 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára. PTE, Pécs 2005, 398-419. 
o.; Uő, A náci Németország és Közép-Európa. Gazdasági megoldási javaslatok. In: Pécsi Történe-
ti Katedra. Cathedra Historica Universitatis Quinqueecclesiensis. PTE, Pécs 2008, 629-650. o.; 
Uő, A náci Németország és Közép-Európa IV. Nemzetiszocialista elképzelések. In: A történelem 
szálai. Tanulmánykötet Vonyó József 65. születésnapjára. Szerk.: Fischer Ferenc – Hegedüs Ka-
talin – Rab Virág. PTE, Pécs 2010, 489-500. o.; Ormos Mária, Közép-Európa. Volt? Van? Lesz? 
Napvilág Kiadó, Budapest 2007.
23 Vö. Hardenberg, i. m., 38-40. o.
24 Raabe, i. m., 115-152. o.
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a német kultúrától és az állami élettől. Versailles revízióját persze szinte minden 
csoport üdvözlendőnek tartotta.25

Általánosan jellemző volt e korszakra az is, hogy az ifjúsági csoportok erős 
ellenérzéssel viseltettek a nemzetközi ifjúsági szervezetek létrehozására irányu-
ló törekvésekkel szemben. Az Egyleti Ifjúság azt az elvet képviselte, hogy valós 
békés korszak csak akkor köszönthet be, ha a népek a maguk egyediségében 
ismerik meg és fogadják el egymást. A külföldi csoportokkal való találkozás és 
együttműködés éppen erre adott megfelelő alkalmat. A baloldalon elhelyezkedő 
szervezetek éppen ellenkezőleg, a nemzetközi összefogást képviselték. Más szel-
lemben, de ugyancsak az együttműködés éltetői voltak a különféle egyházi ifjúsá-
gi szervezetek is. Jellemző volt, hogy az erősen tagolt német cserkészmozgalom, 
amely elutasítva azt, hogy a világszervezet az egyes országokban nemzeti ala-
pon szerveződik, nem volt hajlandó belépni abba, mivel mind Ausztriára, mind 
Danzigra (Gdańsk) saját szervezeti struktúrája részeként tekintett. Ennek elle-
nére a német cserkészcsoportok is élénk külföldi tevékenységet folytattak, amely 
azon is lemérhető volt, hogy a Német Cserkészszövetség önálló külügyi hivatallal 
rendelkezett, s adott esetben a világszövetség rendezvényein is képviseltette ma-
gát valamely német egyesület.26 Nem jártak sikerrel a különböző helyekről kiin-
duló, egységes világifjúsági szövetség létrehozását célzó törekvések sem.27

25 Vö. Hardenberg, i. m., 43-36. o.
26 Uo., 52., 126-128. o.; A külföldi vándorlások esetében nehézséget okozott, hogy a német cserké-
szet nem volt tagja a világszervezetnek, így nem rendelkezhetett annak ajánlásával sem a külföldi 
utak során. A tagság azért sem volt lehetséges, mert a német cserkészmozgalom széttagolt volt, s 
nem rendelkezett olyan központosított szervezettel, amelynek minden cserkészcsapat alárende-
lődött. Ezért tárgyalások kezdődtek, hogy a német szövetség által kibocsátott ajánlás is elfogad-
ható legyen, amivel egy újabb lépést tehettek abba az irányba, hogy a Németországra nézve káros 
csoportok külföldre engedését megakadályozzák. Auslandsamt der Deutschen Pfadfinderbünde 
an das AA, 29. Februar 1932 – PAAA, R 63603; Csak a szemléltetés kedvéért említjük meg, hogy 
aktív tevékenységet folytatott az 1918 óta működő, s a 30-as évek végére kb. 520 tagot számláló 
Lengyel Cserkészek Szövetsége Németországban is, amely a német csoportokhoz hasonló elveket 
követve lengyelországi területekre szervezett utakat, ami a krakkói német konzulátus figyelmét is 
felkeltette, ott ugyanis nem nézték jó szemmel ezt a kapcsolatápolást. Deutsches Konsulat Krakau 
an das AA, 10. Oktober 1930 – PAAA, R 63602.
27 Vö. Hardenberg, i. m., 135-161. o. Ennek legfőbb élharcosa a Világifjúsági Liga (Weltjugendliga) 
volt, amely közvetlenül az első világháború után alakult Bécsben, s ezt követően Németországban 
is elterjedt. A szervezet célja volt, hogy az egyes országok azonos korú ifjúsága között kapcsola-
tot alakítson ki, különösen az egykori ellenséges országok azonos korú fiataljai között. A húszas 
évek második felében elhatározták egy Ifjúsági Világszövetség (Weltbund der Jugend) létrehozá-
sát, amelynek elősegítésére két világifjúsági találkozót is rendeztek. Die Weltjugendliga (Verband 
Deutschland). Kurzchronik. In: Kindt, Die deutsche Jugendbewegung i. m., 1567-1571. o.; Otto 
Reinemann, Die Entwicklung der Weltjugendliga (Verband Deutschland). Aus dem Arbeitsbericht 
’Zehn Jahre Kampf der Jugend für den Frieden’. Hrsg. von der Reichsleitung des Verbandes 
Deutschland und im Auftrag der ausländischen Freunde der Weltjugendliga, August 1929. Idézi: 
uo., 1571–1574. o.; Kurt Plachte, Weltjugendtreffen auf der Freusburg. Kieler Nachrichten, 12. 
August 1927. Idézi: uo., 1576-1577. o.; Werner Kindt, Die Gründung des Weltbundes der Jugend 
vertagt! Der Zwiespruch. Wochenzeitung der deutschen Jugendbewegung, Nr. 35, 2. September 
1928. Idézi: uo., 1578-1580. o.; Karl O. Paetel, Der missglückte Weltbund. Die Kommenden, Nr. 
36, 7. September 1928. Idézi: uo., 1580-1581. o.; Wilm Geyer, Rückblick auf das Weltbundtreffen 
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A külföldre irányuló tevékenység a világgazdasági válság kezdetére érte el 
csúcspontját, majd a nehéz gazdasági helyzet miatt hanyatlani kezdett. Az Egy-
leti Ifjúságon belül az 1927-re a Német Szabadcsapat (Deutsche Freischar) ke-
retében működő csoportok váltak a német ifjúság külföldre irányuló tevékeny-
ségének éllovasaivá, s ők voltak azok is, amelyek ezt a munkát mind formáiban, 
mind pedig irányaiban mintaadóan kifejlesztették. 

A Német Szabadcsapat nemcsak ezzel a tevékenységével vált az Egyleti If-
júság par exellence csoportjává.28 A mellékelt ábrák megfelelően szemléltetik 
nemcsak a külföldi tevékenység irányait, hanem annak súlypontjait is, s egyben 
rávilágítanak az egyik évről a másikra történő elmozdulásokra is. (1–2. ábra)

Bár az összeállításból hosszabb trendeket nem tudunk meghatározni, mégis 
kiviláglik belőle, hogy évről évre több fiatal utazott külföldre (1928–29 ca. 10% 
az emelkedés), s az is, hogy egyre meghatározóbbá váltak azok a területek, ame-
lyek német lakossággal rendelkeztek, de összességében is több országot érin-
tettek az ifjúság útjai. A Vándormadár óta az érdeklődés középpontjában álltak 
a skandináv és balti államok, illetve a délkelet-európai térség, míg Nyugat- és 
Dél-Európa mindvégig szerény mértékben élvezte a német ifjak érdeklődését. 
1929-re Skandinávia és a balti térség részesedése viszont kb. egy harmadára 
esett vissza, s egyre inkább Délkelet-Európa vált a német ifjúság elsőszámú cél-
területévé. Ezt a fordulatot jelezte az is, hogy 1928-ban kb. az utak fele érintett 
olyan országot, amelyben jelentősebb német lakosság és kisebbség élt, 1929-re 
ez az arány már meghaladta a 80 százalékot is.29 Ez az egyértelmű eltolódás egy-
ben az új német külpolitikai doktrínát is tükrözte, amely Stresemann halála után 
már nem látta szükségét annak, hogy a délkelet-európai orientáció mellett Nyu-
gat-Európának továbbra is komoly figyelmet szenteljen.30

in Eerde. Der Kronacher Bund. Bundesrundbrief des Kronacher Bundes der alten Wandervögel 
EV und des Bundes der Wandervögel EV, Heft 1–2, Oktober 1928. Idézi: uo., 1581-1583. o.
28 Hardenberg, i. m., 25.o.; Jovy, i. m., 29. o.
29 A Német Szabadcsapat útjai 1928-ban (fő): Svédország – 322, Csehszlovákia – 271, Kelet-Po-
roszország, Baltikum – 176, Bulgária – 167, Ausztria – 127, Jugoszlávia – 91, Norvégia – 74, Lu-
xemburg – 57, Finnország – 53, Magyarország, Románia – 47, Törökország, Görögország – 41, 
Dánia – 37, Franciaország – 24, Nagy-Britannia – 12, Spanyolország - 3, összesen 1502 fő. A Né-
met Szabadcsapat útjai 1929-ben (fő): Kelet-Poroszország, Danzig, Baltikum – 280, Csehszlovákia 
– 260, Észtország, Lettország, Litvánia – 253, Felső-Szilézia, Lengyelország – 189, Magyarország, 
Románia, Bulgária, Törökország – 138, Svédország, Norvégia – 99, Hollandia – 72, Ausztria és 
Tirol – 61, Elzász–Lotharingia – 59, Észak-Schleswig, Dánia – 53, Jugoszlávia – 43, Saar-vidék, 
Luxemburg – 40, Nagy-Britannia – 29, Finnország – 23, Spanyolország – 16, Svájc – 13, Francia-
ország – 12, összesen 1640 fő. Deutsche Freischar, 1928/3. sz., 168. o.; Deutsche Freischar, 1929-
30/2. sz., 142-143. o.; idézi Hardenberg, i. m., 35. o. Jovy szerint 1929-ben 1640-2000 résztvevővel 
számolhatunk, s 1928-ban az utak egyharmada, 1929-ben egy ötöde volt tisztán külföldi út, vagyis 
olyan, amely határrégiót nem érintett. Utóbbi adat is alátámasztja a munka súlypontjának erőteljes 
változását. Jovy, i. m., 60. o.; Jugendlager im Böhmerwald (Deutsche Freischar). In: Kindt, Die 
deutsche Jugendbewegung, i. m., 1074-1077. o.
30 Vö. Peter Krüger, Die Außenpolitik der Republik von Weimar. Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft, Darmstadt 1985; Hans–Paul Höpfner, Deutsche Südosteuropapolitik in der Weimarer Re-
publik. Frankfurt am Main – Bern 1983. Súlypontok áthelyeződése Európa északi és nyugati te-
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II. 4. Összegzés

Összegezve elmondhatjuk, hogy 1933-ra a német ifjúság külföldre irányuló tevé-
kenységének már több évtizedes hagyománya alakult ki, jóllehet ez az aktivitás 
igazából a 20-as évek végére és a harmincas évek elejére öltött számottevő mé-
reteket. Ez a sokéves tapasztalat egyúttal azt is eredményezte, hogy jól bejára-
tott rendszerben állt össze minden külfölddel kapcsolatos tevékenység az előké-
szítéstől, a megszervezésen át a lebonyolításig, s így az ifjúsági csoportok egyre 
nagyobb számban és egyre többször látogattak külföldre.

Ebben az időszakban alakultak ki a külföldi tevékenység irányai is, amelyek 
elsősorban a birodalmi határokon kívül rekedt németség felé mutattak. Az if-
júsági szervezetek jó partnerei voltak a külföldi németséget gondozó szerveze-
teknek. Az egyéb külföldi kapcsolatok, idegen országok ifjúsági szervezeteivel 
kialakított kontaktusok fejlődtek, de a népiségi munka szintjét sohasem érték 
el. Ennek ellenére sok országgal álltak fenn kapcsolatok, mivel a közép-európai 
és délkelet-európai régió országaiban mindenhol élt kisebb-nagyobb német kö-
zösség. Kialakultak azok a tevékenységi formák is, amelyek a csoportok külföldi 
munkájának összetevőit alkották: például a népi németek és ifjúsági csoportjaik 
ellátása sajtótermékekkel, kölcsönös utak szervezése, az utak során végrehajtott 
programok megtervezése, németországi iskolázás, munkaerő-közvetítés Német-
országba stb.

Az 1933-as hatalomváltás nem okozott azonnal törést az Egyleti Ifjúság kül-
földi tevékenységében, az egyre kézzel foghatóbb nehézségek csak az 1930-as 
évek közepétől jelentkeztek. Tevékenységüket azonban a második világháború-
ig, ha szerény mértékben is, de gyakorolták.31 A menekülési utat elsősorban az 
jelentette, hogy tagságuk az életkort figyelembe véve nem csak HJ-korú fiata-
lokból tevődött össze, hanem annál idősebbekből is.

A Hitlerjugend nem vett részt ebben a némiképp központosított rendszer-
ben, aminek többek között akadálya volt, hogy pártifjúságként számos helyről ki-
szorult. Utóbb viszont hasznosíthatta mindazokat a tapasztalatokat és formákat, 
amelyeket az említett szervek és ifjúsági csoportok kialakítottak. S a Hitlerjugend 
kétségtelenül jó szemmel leste el – már ekkor – nemcsak a külföldre irányuló 
tevékenység fontos mozzanatait, hanem mindent, amitől egy ifjúsági csoport if-
júsági csoport lehetett.

rületeiről kelet felé jól illusztrálható a Großdeutsche Blätter egyik 1929-es számában közölt cikk 
vonatkozó soraival: „Ha a német ifjúság a határon túlra akar menni, fontosabb dolga is akad, mint 
hogy a nyugati civilizáció csodájára járjon. Olyan szellemiségre van szüksége, amellyel a német 
ifjúság már ma is részt vehet nemzete jövőbeni feladataiban, hogy bevesse erőit. Angliai és francia-
országi sétautak bizonyosan eltérítenek a céltól.”– Großdeutsche Blätter, 1929, 142. skk., itt 143. 
o. Idézi: Tiemann, i. m., 96. o.
31 Grenzlandfahrten und Auslandsbeziehungen der bündischen Jugend, Kindt, i. m., 1529-1535. o.



III. A HITLERJUGEND KÜLFÖLDI 
TEVÉKENYSÉGE 1933 ELŐTT

A Hitlerjugend és elődei már 1933 előtt is hosszabb történetre tekinthet-
tek vissza, mint ahogy nagy múltjuk volt azoknak a nézeteknek is, amelyek a 
Hitlerjugendnek nemcsak a birodalmi határokon belüli tevékenységét tartották 
fontosnak. A külfölddel kapcsolatos ifjúsági tevékenységi formák azonban épp-
úgy nem voltak a nemzetiszocialista ifjúsági csoportok „saját fejlesztésű” elfog-
laltságai, mint ahogy a szervezetben végzett egyéb tevékenység sem. E munka 
altípusai, megnevezései és módszerei javarészt az Egyleti Ifjúság szervezeteitől 
származtak. A Hitlerjugend és elődei ezeket adaptálták, illetve formálták át saját 
elképzeléseik, leginkább ideológiájuk szerint.

III. 1. A Hitlerjugend elődeinek „külügyei”

A Nemzetiszocialista Német Munkáspárt is zászlajára tűzte mind a versailles-i 
béklyóktól való megszabadulást, mind pedig minden német felkarolását, éljen 
bárhol is a világon. Ennek egyik megnyilvánulása lett, hogy az NSDAP Ifjúsá-
gi Szövetségének a szervezeti felépítése során nemcsak a birodalmi területeket 
vette számba, hanem az azokon kívül eső, de a zárt német településterülethez 
tartozó vidékeket is. Ez a szándék azért is kézenfekvő volt, mert mind a párt-
nak, mind pedig ifjúsági szövetségének fő tevékenységi területe Bajorország 
és Szászország maradt, Németország egyéb területein csak nagyon korlátozott 
mértékben tudták megvetni a lábukat, már ha ez egyáltalán sikerült. 

Ausztria és Csehszlovákia mellett a legfontosabb célterületté Danzig vált. 
1922-ben itt megalakult a helyi csoport. Ezt követően 1922 és 1923 folyamán 
a Nemzetiszocialista Ifjúsági Mozgalom tartományi szövetségei is létrejöttek. 
Közöttük megtaláljuk a Szudéta-vidéki, a karintiai, a bécsi/dunai, a tiroli és a 
danzigi tartományi szövetségeket is. A határon kívüli csoportok egy-egy vezetője 
az Ifjúsági Mozgalom vezetésében is helyet kapott.1

 A források hiánya miatt nehéz megmondani, hogy e külföldi csoportok meny-
nyiben követték a müncheni mintákat, hiszen az első években még a birodalmi né-
met szervezetben sem voltak stabil, kialakult és végleges viszonyok, sőt adott eset-
ben éppen ezek a már régebb óta működő külföldi csoportok adhattak mintát. 

1 A Szudéta-vidék 9 alcsoporttal, vezetője Eugen Weese; Karintia 4 alcsoporttal, vezetője Walter 
Proksch (Buddrus szerint Fritz Prosch); Bécs 3 alcsoporttal, vezetője Walter Gattermeyer; Tirol 
(Salzburg) 6 alcsoporttal, vezetője Aldolf Bauer; Danzig 1 alcsoporttal, vezetője Karl Besler. – 
BArch, NS 26/333; Stachura, Nazi Youth, i. m., 261. o.; Buddrus, Zur Geschichte der Hitlerjugend, 
i. m., II., 135. o.
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III. 2. A Hitlerjugend 
Német Munkásifjúság külkapcsolatai

A kezdeti csekély külföldi tevékenységnek véget vetett az 1923-as müncheni 
puccskísérlet, amelynek következtében az NSDAP-t minden alszervezetével 
együtt – beleértve az ifjúsági csoportot is – az egész ország területén betiltották. 
Ettől az időponttól kezdve jó három évig szinte semmilyen forrással nem ren-
delkezünk arról, hogy a betiltás alatt és után utódszervezetként működő csopor-
tok mit őriztek meg a kialakított külkapcsolatokból. Valószínűsíteni lehet, hogy 
ezt a vonalat a köztes időszakban leginkább az a szászországi csoportosulás vitte 
tovább, amely mint egyetlen épen megmaradt szervezeti egység a később újjá-
alapított párt ifjúsági szervezetének birodalmi vezetését is átvette. Az ausztriai, 
danzigi és csehszlovákiai csoportok folytonosságát a puccs és következményei 
nem érintették, bár Csehszlovákiában a náci veszélytől tartva korlátozni próbál-
ták a német Nemzetiszocialista Ifjúsági Szövetség rendezvényeit.2

1926-tól a Hitlerjugend más elveket követett, mint jogelődjei, hiszen a ha-
táron túli németségből eleinte (1927) egyik népcsoport sem, 1930-tól pedig 
csak Ausztria és Danzig tartozott a HJ struktúrájához.3 Egy 1926-ból származó 
NSDAP-határozat szerint ugyanis csak azokat a párttagokat lehetett a birodal-
mi tagokkal egy szervezetbe összefogni, akik „német felségjogú államban” (in 
Staaten unter deutscher Staatsoberhoheit) éltek. Ennek a kritériumnak viszont 
csak Németország, Ausztria és Danzig felelt meg, így a Szudéta-vidék már nem 
tartozhatott bele. Danzigot, Kelet-Poroszországgal együtt a HJ Keleti vidék 
(Ostland) csoportjához sorolták.4 A szervezeti változások növekvő taglétszámot 
sejtettek, a szervezetek belső élete azonban nem igen ment át minőségi változá-
son, s az egymás közötti kapcsolatok is meglehetősen szórványosak lehettek.

Bár az ausztriai, danzigi szervezetek életét a puccs nem hátráltatta, taglétszámuk 
növekedése nagyon lassú volt. Danzigban az NSDAP 1926. márciusi újraindulása 
idején a helyi körzetvezető, Hans Hohenfeldt jelentette a müncheni központnak 
a „Danzigi Ifjú Vándormadár. Nemzetiszocialista Német Ifjúvándorok Szövet-
ségének” (Jung-Wandervogel-Danzig. Bund nationalsozialistischer deutscher 
Jungwanderer) csatlakozását az NSDAP-hoz, amely 1926 őszén Hans Buchholz 
vezetésével felvette a Hitlerjugend elnevezést, de 1928-ban ismét feloszlott.5

A HJ stratégiájában tehát már testet öltött az Anschluss, s Danzigra is né-
met városként tekintettek. A zökkenőmentes kapcsolatokat azonban sok tényező 

2 Vö. Blohm, i. m., 38. o.
3 Brandenburg, i. m., 56. o.; Griesmayr – Würschinger, i. m., 244. o. Danzig 1930-ban Hans 
Buchholz, az összausztriai HJ-körzet pedig Rolf West vezetése alatt állt. – Stachura, Nazi Youth, 
i. m., 261-263. o.
4 Uo., 265-268. o., Buddrus, Zur Geschichte der Hitlerjugend, i. m., II., 156. o.
5 Pallaske, i. m., 42. o.
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befolyásolhatta, s a 30-as évek elejére egységesülő HJ-szervezethez és ifjúsági 
tevékenységhez képest főleg az ausztriai szervezet és szervezeti élet mutatott 
eltéréseket, ugyanis ott nem sikerült maradéktalanul érvényesíteni a birodalmi 
elveket. Noha e két területet a birodalmi szervezet részének tekintették, a velük 
fenntartott kapcsolatokat mégis éppúgy a HJ külföldi tevékenysége közé sorol-
ták, mint a többi országgal fennálló kötelékeket. Komolyabb kapcsolatok kiépü-
lésére csak a HJ megerősödése után kerülhetett sor, amelyek továbbra is a szom-
szédos területeket érintették leginkább, de lassanként azokon is túlmutattak. 

III. 3. A Hitlerjugend külföldi tevékenységének 
intézményi keretei

A külföldre irányuló tevékenység oroszlánrésze Szászországra jutott, mivel ezen 
a területen létesült 1928 végén a szászországi Klingenbergben6 a Hitlerjugend 
első Határvidéki Hivatala (Grenzlandamt der HJ), amely az ambíciózus Rudolf 
Schmidt7 vezetésével kezdte meg és folytatta működését jó pár évig. Mint a hi-
vatal neve is mutatta, elsősorban a határ menti németségre, vagyis a szomszédos 
országok németségére összpontosította munkáját. A Magyarországgal, Erdéllyel 
és Jugoszláviával kialakítandó és ápolt kapcsolatok derítettek fényt azonban arra, 
hogy Schmidt a határmentiséget tág keretek között értelmezte. Ausztriát valószí-
nűleg német területként, adott esetben Németországként fogta fel, Jugoszláviát 
és Magyarországot (összekapcsolva Erdéllyel) pedig a határvidékhez sorolta. Szép 
számmal akadtak azonban olyanok is, akik már ekkor tágabb szemlélettel tekintet-
tek a külkapcsolatok felé, s a Határvidéki Hivatal vonzáskörzetébe tartozó terü-
leteken kívül más, távolabbi, adott esetben akár más kontinensen lévő kapcsola-
tokat is ápolni kívántak. A hivatal viszont megmaradt a határmentiség saját maga 
által megteremtett keretei között, és nem tágította gondozási területét. Emelni 
kívánta a HJ-tagság tudását a határmenti kérdésekről, tudatossá akarta tenni ben-
nük a „tér nélküli nép” (Volk ohne Raum) tematikát, felkarolta a határon túli ifjú-
sági szervezeteket, s ápolta velük a kapcsolatokat.8 Mindeközben pedig arra is volt 

6 Klingenberg ma már nem önálló település, a Drezdától délnyugatra fekvő Pretzschendorf része.
7 Schmidt 1894-ben született Drezdában, részt vett az első világháborúban, ahol megkapta a vaskereszt 
2. fokozatát, majd kereskedőként dolgozott. 1925 óta volt az NSDAP tagja, az Adler és Falken (Sasok 
és sólymok) ifjúsági csoportban tevékenykedett, 1930 decemberétől az SA tagja volt. 1934-ben ho-
moszexualitás vádjával kizárták az SA-ból, de a pártbíróság felmentette, így megtarthatta párttagságát. 
1941-től Litzmannstadtban (Łódz) az NSDAP sejtvezetője. Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 1207. o.; 
Stachura, Nazi Youth, i. m., 247. o.; Hellfeld, Bündische Jugend und Hitlerjugend, i. m., 53. o.
8 Schmidt an Wilhelm Stiehler, 23. August 1929 – BArch, NS 26/372; HJ Hannover–Braunschweig 
an Schmidt, 22. Dezember 1929 – BArch, NS 26/372; Kroll an die Reichsleitung der NSDAP, 9. 
April 1930 – BArch, NS 28/79, 28. o.; HJ-Reichsleitung München, 19. April 1931 – BArch, NS 
26/370; H. J.! Das Grenzlandamt erwartet euch! (Újságkivágás) – BArch, NS 26/370. Erről bőveb-
ben ld. Vitári: A Hitlerjugend és Délkelet-Európa, i. m., 63-70. o.
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energiája, hogy az ilyesfajta tevékenységet már évtizedek óta folytató Egyesületet 
a Külföldi Németségért elavult, polgári szemlélete miatt ostorozza.9

A hivatal Schmidt 1931. júniusi kiválásáig a körülményekhez képest megle-
hetősen aktív tevékenységet folytatott, de 1931 közepén önálló intézményként 
hivatalosan mégis megszűnt. A továbbiakban a Hitlerjugend Birodalmi Vezetés 
1 i osztályát képezte, amelynek élére 1931. június 1-től Hans Brüßt nevezték ki. 
Ez a változás érintette egyben a Hitlerjugend teljes területi szervezetét is, mi-
vel Kurt Gruber, a HJ birodalmi vezetője elrendelte, hogy minden körzetben 
(Gau) és járásban (Bezirk) határvidéki hivatalokat kell felállítani. Ahol nem áll-
tak rendelkezésre a megfelelő erők, ott a körzetvezetőknek magukat kellett ki-
jelölniük erre a feladatra. Különösen fontos volt ez a határvidéki területeken. A 
körzeteknek 1931. október elejéig kellett jelentést tenniük a feladat elvégzésé-
ről, amelynek arra is ki kellett terjednie, hogy milyen szinten folyik a határvidéki 
tevékenység, s milyen további tervek vannak a közeljövőre nézve. A központo-
sítás egyben azt is eredményezte, hogy a nagyobb határvidéki és külföldi utakat 
Brüß hivatalának kellett bejelenteni, s a hivatal engedélye nélkül Hitlerjugend 
tag nem mehetett külföldre (kivéve Ausztriát és a Saar-vidéket).10

1931 novemberében a HJ Birodalmi Vezetésének átalakítása az új vezető, 
Adrian von Renteln személyéhez volt köthető, aki a maga felfogása szerint ala-
kította át a szervezeti sémákat. Ennek az átstrukturálásnak esett áldozatul az 
önálló Határvidéki Hivatal, amelyet összevontak a már addig is létező, de tevé-
kenységében meglehetősen esetleges Külügyi Hivatallal (Auslandsamt), ame-
lyet Hans Brüß vezetett.11

Miután Renteln nem sokáig élvezhette új tisztségét, a HJ új vezetője, Baldur 
von Schirach 1932 júliusában minden korábbinál grandiózusabb vezetést adott 
a Hitlerjugendnek, amelyből azonban immár hiányzott a Külügyi Hivatal, amely 
a következő átalakítás alkalmával, 1933 elején került vissza önálló hivatalként 
a központi vezetésbe. 1932 júliusa és 1933 eleje között nem működött külügyi 
tevékenységgel foglalkozó önálló hivatal, helyette a külföldet ismét a HJ hori-
zontális struktúrájába illesztették be mint Külföld Területet (Gebiet Ausland), 
amelyet Carl Nabersberg12 vezetése alá helyeztek. 1933. január 22-én a HJ Bi-
rodalmi Vezetése ismét átalakult, amelyet ettől kezdve 12 osztályra (Abteilung) 
tagoltak, amelyeken belül a HJ tevékenységi köreit lefedő hivatalokat hoztak 
létre. Ez volt a Határvidéki/Külügyi Hivatal újjászületésének pillanata is, amely 
ettől kezdve önálló hivatalként a Birodalmi Vezetés II. osztályán kapott helyet a 
Személyzeti Hivatal és a Jogi Hivatal társaságában.13

9 Erről bővebben ld. Vitári, A Hitlerjugend és Délkelet-Európa, i. m., 70-72. o.
10 Kommande-Brücke, Nr. 2., 25. August 1931, 15. o. (BArch, NS 28/81).
11 Buddrus, Zur Geschichte der Hitlerjugend, i. m., II., 157. o.
12 Nabersberg 1908-ban született, 1925-ben csatlakozott az NSDAP-hoz, a HJ-hoz és az SA-hoz 
Krefeldben. Hallgatóként megszervezte a kölni náci hallgatói szervezetet, majd a Nemzetiszocia-
lista Tanulószövetségben töltött be vezető tisztségeket. 1931-ben nevezték ki a HJ birodalmi szer-
vezési vezetőjének. – Stachura, Nazi Youth, i. m., 239. o.; Stachura, Nazi Youth, i. m., 170. o.
13 BArch, NS 26/337; Stachura, Nazi Youth, i. m., 165. o., Buddrus, Zur Geschichte der 
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A strukturális változások a HJ külügyei terén két tőről fakadtak. Nagy fel-
bolydulást okozott egyrészt, hogy Baldur von Schirach előbb (1931) az NSDAP 
birodalmi ifjúságvezetőjeként, vagyis egy újonnan létesített pozíció révén a párt 
első számú vezetőjévé vált minden ifjúságot érintő kérdésben. Így neki volt alá-
rendelve a HJ, Nemzetiszocialista Német Hallgatószövetség, a Nemzetiszocia-
lista Tanulószövetség, a Nemzetiszocialista Tanulólány-szövetség. Majd 1932-től 
a Hitlerjugend közvetlen vezetését is megszerezte, s ezt követően a HJ teljes Bi-
rodalmi Vezetését átszervezte. Másrészt Schmidt kb. három éves tevékenysége 
eredményeképpen a HJ külföldre irányuló munkája olyan szintet ért el, amely 
mindenképpen elismerésre méltó volt. Az új évtizedben viszont úgy tűnik, hogy 
kitágult a horizont, s ennek a hivatal elnevezésében is nyomatékot kívántak adni, 
amely immár nemcsak határ menti kérdésekre koncentrált erősen, hanem min-
den elérhető külföldi országra.

Schirach határozottan kiállt amellett, hogy a Hitlerjugend tulajdonképpen 
nem is külügyi munkát folytat, hiszen azt könnyen külpolitikának lehetett ér-
telmezni. A HJ külfölddel kapcsolatos tevékenységét úgy értelmezte, hogy a HJ 
Külföld Területének (Gebiet Ausland) az a feladata, hogy a határ menti és a kül-
földi németség ifjúságát nemzetiszocialista szellemben befolyásolja. Ezen túl-
menően a Hitlerjugend az NSDAP Külügyi Osztályával (Auslandsabteilung) és 
a külföldi országvezetőségeivel (Landesleitung) karöltve megpróbálta a nemze-
tiszocializmus számára megnyert fiatalokat szervezeti keretek közé fogni. Mind-
ehhez a Hitlerjugendnek képzett bajtársakra volt szüksége, akik eligazodtak az 
adott ország viszonyaiban, ismerték a földrajzi, politikai és gazdasági adottságo-
kat. Mindenesetre Schirach is üdvözölte volna egy párt szinten történő egységes 
szabályozás megszületését a külföldi munkáról, amely lehetővé tette volna az 
esetleges kifogások, rossz értelmezések elkerülését.14

III. 4. A külföldi kapcsolattartásban résztvevők köre 
és felkészítése a külföldi kapcsolatok ápolására

A határ menti munkára kezdetben csak fiúk jöhettek szóba, magas részvételi 
arányuk még a Harmadik Birodalom éveiben is rendkívül jelentős volt. Ez leg-
inkább a hagyományokból adódott, másrészt pedig abból a sztereotip megköze-
lítésből, hogy a testi erőnlétet (hosszú menettúrák stb.) és gyakorlati ismereteket 
(sátorépítés stb.) csak a fiúk esetében lehet megkövetelni, a lányok nem képesek 
azokat teljesíteni. Schmidt ennek ellenére olykor-olykor maga is szakított ezek-

Hitlerjugend, i. m., II., 159. o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 742. o. 
14 Schirach an die Reichsorganisationsleitung der NSDAP, Herrn Dr. Glaser, 30. Juli 1932 – 
BArch, NS 22/420.



III. 4. A külföldi kapcsolattartásban résztvevők köre és felkészítése 37

kel a hagyományokkal, s még a nagy, háromhetes túrákra is vitt magával lányo-
kat, akik ugyancsak megállták helyüket.15

Amennyiben lehetséges volt, szem előtt tartották azt a szempontot is, hogy 
lehetőleg mindig más résztvevőkkel szervezzenek határ menti utakat, hogy mi-
nél szélesebb körben terjedjen az egész tevékenység eszméje. Mivel a birodalmi 
struktúrák még sok esetben kezdetlegesek voltak, különösebb válogatást nem 
tartottak a külföldre indulók körében, már csak azért sem, mert a fő probléma 
éppen a jelentkezők alacsony létszáma volt. Ez leginkább az anyagi problémák-
ból fakadt, de adott esetben az érdeklődés hiányából is.16

Az utakra leginkább megfelelő korú gyermekeket vittek el, de számtalan 
esetben volt példa arra, hogy egyetemi hallgatók is részt vettek azokon. Schmidt 
olykor kifejezetten parasztfiúkat vitt át a határon túli területekre. A résztvevők 
létszáma meglehetősen különböző volt, de igazán nagyméretű csoportok útjaira 
nem valószínű, hogy sor került, s erre a források sem engednek következtetni. 
Az egészen kis, kb. 10 fős csoportok mellett a több tucat „vándort” magukba fog-
laló csoportok (40–50 fő) voltak az általánosak.17

A résztvevő fiatalokat életkor szerint készítették fel a Hitlerjugend külügyi 
tevékenységére. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az alsóbb korosztályok 
számára politikamentes képzést tartottak, vagyis a 14 éves kor alatt nem ismer-
tették azt a szövevényes nemzetközi konstellációt, amelynek következtében az 
adott területi viszonyok létrejöttek és a nemzetközi viszonyok továbbfejlődtek. 
Ennek folytán a képzés ismeretterjesztő foglalkozásokat jelentett, amelyeken 
szó volt a német népi tradíciókról, s azokról a területekről, amelyek határ menti 
területnek minősültek. Az elméleti oktatás mellett a szokásos, Hitlerjugendben 
uralkodó képzési formákhoz képest fontosabb szerepet játszhatott az, hogy az 
ifjakat felkészítsék az ilyesfajta utak tennivalóira.18

A gyakorlati és elméleti ismeretek közvetítése mellett szükséges volt gondot 
fordítani a megjelenésre is, leginkább két kérdésben: az egyenruha és a fegyel-
mezettség terén. 1933 előtt még nem volt megnyugtatóan megoldott az egyen-
ruha kérdése, hiszen az alapszabályban leírtakhoz képest a tagok és a szervezet 
anyagi ereje nem mindig tette lehetővé a szabvány egyenruha beszerzését. Ilyen 
esetekben fő szempont maradt az egységesség, s lehetőség szerint legalább a 
barna ing beszerzése.19

A ránk maradt dokumentumok közül a Rudolf Schmidtnek tulajdonítható 
elvi leírás jelenti a legjobb összefoglalót a határ menti aktivitás lényegéről és an-
nak komponenseiről. A meglévő kapcsolatok alapján létrejövő utak során nagy 
hangsúlyt kellett helyezni arra, hogy minél több új, lehetséges kontaktszemély 
címét sikerüljön összegyűjteni, ami nemcsak arra volt jó, hogy oda újabb utakat 

15 Schmidt an Alfred Bach, 21. Mai 1929 – BArch, NS 26/371.
16 Fahrten – BArch, NS 28/79, 23. o.
17 Herrn Manfred Böttger, 6. April 1930 – BArch, NS 28/75, 24. o.; BArch, NS 26/370.
18 Uo.
19 Uo.
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szervezhessenek, hanem arra is, hogy ezeket a személyeket elláthassák újságok-
kal, könyvekkel stb. Mind az utak, mind pedig az írott termékek legfőbb célja 
az volt, hogy további kitartásra ösztönözzék az eltérően nehéz helyzetben lévő 
németséget. Így ahol szükségesnek mutatkozott, ott nagyobb utakat és felvonu-
lásokat volt célszerű tartani, amelyek viszont sokkal inkább számíthattak a helyi 
hatóságok retorzióira.20

A látogatások előtt és során figyelembe kellett venni a lehetőségeket is, vagy-
is, hogy mekkora csoporttal érdemes útnak indulni, mekkora költségekre lehet 
számítani és azokat miből fedezik, milyen szálláslehetőségek adottak, milyen a 
helyi hatóságok magatartása, lehetséges-e előadás vagy népiségi est megtartása 
a helyi németséggel. Egyben figyelni kellett arra is, hogy a misszióról érdemi 
információkat nem lehetett kiszivárogtatni, oda kellett figyelni, hogy nyilvános 
helyeken, állomásokon, a vasúton, az utcán miről beszélnek, s nem lehetett min-
denkinek bizalommal elmesélni, hogy mi célból vannak egy adott országban, 
mert számítani lehetett a kémek jelenlétére is.21

Az általános szabályok mellett országonként különböző lehetett, hogy a mun-
ka során mire helyezték a legnagyobb hangsúlyt. Csehszlovákiában például nem 
tartották szükségesnek a nemzeti érzés felkeltésére tett erőfeszítéseket, hiszen 
az még mindenhol eleven volt, így ott inkább az együttműködés szociális élét 
domborították ki. Ausztriában leginkább az Anschluss melletti propagandát he-
lyezték előtérbe.22

A nem mindig Németországban megtartott vezetőképző tanfolyamok veze-
tőjeként Schmidt oroszlánrészt vállalt a birodalmi HJ vezetők felkészítésében, s 
segédkezet nyújtott a határ menti és határon túli utak előkészítésében is. Egy-
ben óhaját fejezte ki, hogy a határ közelében tartandó gyűlésekre őt is meghívják 
– akár csendes szemlélőként, akár tevékeny résztvevőként –, hogy folyamatosan 
teljes képe legyen a HJ ez irányú tevékenységéről.23

Ennek ellenére a HJ sikeres tevékenységének lényegét Schmidt mégis csak a 
gyakorlatban látta, így az előadások mellett a konkrét kapcsolattartásra, utak meg-
tételére ösztönzött. Különösen azok számára volt ez fontos, akik még egyáltalán 
nem jártak a hivatal által megcélzott területeken. A gyakorlati munkához viszont 
rendkívül fontos volt, hogy helyben is olyan vezetők álljanak rendelkezésre, akik 
nemcsak tudatában vannak e tevékenység fontosságának, hanem megfelelő is-
meretekkel és tapasztalatokkal is rendelkeznek a gondozásra szánt területet ille-

20 Schmidt összegzése a határ menti lehetőségekről [1930, aláírás nincs, de a stílusból arra lehet 
következtetni, hogy Schmidt írta] – BArch, NS 28/79, 5. o.
21 Uo.
22 Uo.
23 Achtung, Kameraden! Genau lesen und beachten! von Schmidt, dátum nélkül [1928. június 
vége – július eleje]; Als neue Vorschläge bringe ich, Schmidt – BArch, NS 26/371. Einladung 
des Grenz- und Auslandsamtes der Heidelberger Studentenschaft an Schmidt, 10. Juni 1930 
– BArch, NS 28/79, 31. o. Schmidt an die Reichsleitung des Nationalsozialistischen Deutschen 
Studentenbundes, 15. Dezember 1930; Schmidt an Adrian Renteln, Reichsleitung NSS, 29. 
Dezember 1930 – BArch, NS 26/370. 
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tően, hiszen a központi hivatal a külföldi tevékenység általános fejlődésével már 
nem tudott minden ilyen kezdeményezésben tevőlegesen részt venni.24 De ép-
pen az ilyen vezetőkből volt meglehetősen kevés a Hitlerjugendben.

Schmidt az ideális utazó csoportok létszámát 40 főben látta, amely már kellő 
tekintélyt parancsolt. A csoportnak egységesen kellett fellépni, ugyanazzal a fel-
szereléssel. Célszerűnek mutatkozott, hogy a csoport minden tagja egy környék-
ről származzon, hogy a népiségi estek programját kellőképpen begyakorolhassák. 
Ezekre az estekre a résztvevőknek népdalokkal, néptáncokkal, tornabemutatók-
kal, szavalatokkal, zenei előadásokkal kellett készülniük. Az estek középpontjá-
ban mindemellett azonban a csoport vezetőjének beszéde állt, amelyben hang-
súlyt kapott, hogy a Hitlerjugendnek mi a célja az ilyesfajta tevékenységgel.25 Az 
elmélet tehát megvolt, de a gyakorlat sok esetben messze állt ettől.

Schmidt megjelölte azokat a területeket is, amelyekre ki kívánta terjeszte-
ni a Hatávidéki Hivatal hatósugarát. Ezek között szerepelt „Német-Ausztria” 
– különösen Burgenland, Stájerország és Karintia –, „Német-Csehország” – kü-
lönösen a nyelvhatáron fekvő területek –, Magyarország, Jugoszlávia, Románia 
német nyelvű területei, Észak-Schleswig, Baltikum, Memel-vidék, Danzig (de 
nem önálló útként). Dél-Tirol, Elzász-Lotharingia, Eupen-Malmedy nem tarto-
zott ebbe a körbe, ezeket egyelőre olyan területként tartották számon, amelyek 
el voltak zárva a HJ külföldre irányuló aktivitása elől. Az „egyelőre Lengyelor-
szágnak nevezett” területre vonatkozóan Schmidt nem tartotta célszerűnek a 
sajtó nyilvánossága előtti megnyilatkozást.26

A nagy buzgalom kapcsán azonban a Hitlerjugendben is felütötték a fejü-
ket olyan jelenségek, amelyek ellen a Német Ifjúság Európai Közvetítőszerve a 
többi ifjúsági csoport kapcsán is küzdött. Brüß 1931 őszén sajnálattal állapította 
meg, hogy a Hitlerjugendnél is elszaporodtak azok az esetek, amikor pénz nélkül 
utaztak külföldre. Mindez szükségessé tette az egységes központi szabályozást. 
A Birodalmi Vezetés egységes külföldi igazolványt rendszeresített, amely nélkül 
egyetlen Hitlerjungend-tag és -csoport sem utazhatott külföldre, kivéve a kisha-
tárforgalmat. Belföldnek tekintették Ausztriát, Danzigot és a Saar-vidéket.27

24 Schmidt an Alfred Bach, 21. Mai 1929 – BArch, NS 26/371.
25 Grenzlandfahrten. Hitler-Jugend. Kampfblatt schaffender Jugend, Folge 11, November 1928, 
162-163. o.
26 Uo.
27 Az utak engedélyezése két lépcsőben történt, a végső döntést a Birodalmi Vezetés 1 i hivata-
la hozta meg. A határvidéki körzeteket felhatalmazták arra, hogy a keresztülutazó Hitlerjugend-
csoportokat ellenőrizzék. A hivatal külön megtiltotta, hogy az olaszországi utak alkalmával a fasisz-
ta szervezetektől kérjenek támogatást. Anweisung Nr. 3. Kommando-Brücke, Nr. 3., 5. Oktober 
1931, 23. o. (BArch, NS 28/81).
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III. 5. A külföldi csoportok támogatása 
és a kapcsolattartás formái

A határon túli ifjúsági csoportoknak a szervezeti segítség mellett leginkább anya-
gi támogatásra volt szükségük. Ráadásul az általánosan rossz életkörülményeket 
még inkább tetézte a németséget sok helyütt érő diszkrimináció. A Hitlerjugend 
által biztosított támogatások forrása meglehetősen összetett volt, különböző 
fondokból származott, s időben és területileg is eltérő lehetett. A források bizto-
sításában sem maga a párt, sem alszervezetei nem igen működtek közre, holott 
bizonyosan voltak ilyen irányú kezdeményezések. A legfőbb részt a támogatók 
által felajánlott természetbeni vagy pénzbeli juttatások jelentették. Létrehozták 
a Határvidéki Hivatal Adományozói Körét (Opferring), amelynek tagjai havi já-
rulékot fizettek a hivatal számára, amelyből leginkább az utakat finanszírozták. 
Schmidt máshol általános pénzalap létrehozásáról beszélt Határmenti Fond né-
ven, ami a HJ ezirányú munkáját finanszírozta volna.28

A Határvidéki Hivatal ehhez hasonlóan eltérő időben eltérő pénzügyi lehető-
ségekkel rendelkezett, de itt is általános jellemző volt az anyagi szűkösség. A hi-
vatal és a külföldi német csoportok kapcsolattartásának előmozdítására és fejlesz-
tésére rendszeres időközönként gyűjtéseket rendeztek. Az így befizetett összegek 
egy része a gyakorlati munkát szolgálta, s olyan helyekre került, ahol nem álltak 
rendelkezésre a kellő anyagiak. Ebben a tekintetben komoly előnyt élveztek az 
olyan kezdeményezések, amelyek új, addig nem érintett országokba, vagy már 
működő kapcsolatokkal rendelkező országokban további területek feltárására irá-
nyultak. A befolyt összeg másik felét a hivatal saját hatáskörben használta fel.29

Az utak során a finanszírozást gyakran úgy biztosították, hogy az utazók a ha-
tárig és határtól haza saját forrásból teremtsék elő az útiköltséget. A határokon 
túl a megtartott német népiségi estek (Abdende deutschen Volkstums) kereté-
ben kívántak összegyűjteni annyi adományt, hogy az fedezze a szállásköltséget, 
illetve a továbbutazást.30

Gruber és Schmidt 1930-ban közös felhívásban foglalták össze, hogy milyen 
támogatásokat várnak, s egyben tájékoztattak arról is, hogy a befolyt összegek-
ből miként támogatják a külföldi németséget, illetve főként annak ifjúságát.31 A 

28 Sell an Schirach – BArch, NS 28/76, 109. o.; Herrn Manfred Böttger, 6. April 1930; An 
den Sportversand Paul Arendt, 27. Juli 1930 – BArch, NS 28/75, 1., 24-25 o.; Schmidt an die 
Reichsleitung der HJ, 31. August 1928 – BArch, NS 26/371.
29 Achtung, Kameraden! Genau lesen und beachten! von Schmidt, dátum nélkül [1928. június 
vége – július eleje] – BArch, NS 26/371; H.J.! Das Grenzlandamt erwartet euch! (Újságkivágás) – 
BArch, NS 26/370; Vö. Schmidt an Fritz Thiele, 13. März 1929 – BArch, NS 26/371.
30 Schmidt an Herrn Ulrich Knigge, 17. Oktober 1929 – BArch, NS 26/372; H.J.! Das Grenzlandamt 
erwartet euch! (Újságkivágás) – BArch, NS 26/370; vö. BArch, NS 28/78; Grenzlandfahrten. 
Hitler-Jugend. Kampfblatt schaffender Jugend, Folge 11, November 1928, 163. o.
31 Wirksame Hilfe! (Gruber és Schmidt) – BArch, NS 28/79, 12. o.
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támogatások formái a következők voltak: egy-egy határon túli ifjúsági csoport 
pártfogolásának átvétele; a helyi sajtó, a mozgalom és az ifjúsági mozgalom elol-
vasott lapjainak rendszeres eljuttatása a Határvidéki Hivatalnak; pénzgyűjtés ba-
ráti és ismeretségi körben, iskolákban, munkahelyeken; rendszeres adományok 
a mozgalom számlájára; szakcikkek, közlemények beküldése a határvidéken tör-
téntekről, vagy a határvidéket érintő birodalmi eseményekről; részvétel és részt-
vevő-toborzás a határvidéki utakhoz. Az összegyűjtött anyagi javak hasznosítása 
a következőképpen történhetett: hátizsákok, sportruházat, könyvek biztosítása, 
könyvtárak létesítése, fenntartása és fejlesztése; iskolák és óvodák támogatása; 
tanulók és hallgatók cseréje; a német ifjúság útjai a határvidékekre; hallgatói 
ösztöndíjak; felvilágosító előadások a birodalmi területeken és a szomszédos ha-
tárvidékeken; tanulmányi utak; a hivatal kiépítése; szakirodalom beszerzése.32

A Hitlerjugend és a külföldi csoportok közös szándéka volt, hogy bizonyos 
időközönként a közvetlen kapcsolattartás céljából összejöveteleket, ún. határ-
vidéki találkozókat (Grenzlandtreffen) rendezzenek. Ahogy az ilyen rendez-
vények neve is mutatta, többnyire valóban a határ menti csoportokra korlá-
tozódott mind a határon túli, mind a birodalmi német csoportok esetében. A 
Hitlerjugend 1929-ig ugyanis nem volt tagja a Német Ifjúsági Szövetségek Biro-
dalmi Bizottságának, így nem részesülhetett a tagszervezeteket megillető uta-
zási kedvezményben sem, ami jócskán megnehezítette az ehhez hasonló, magas 
útiköltséggel járó rendezvényeket. A határvidéki utakat két szinten szervezték. 
A legfontosabb a klingenbergi hivatal volt, amely havonta több utat is szervezett 
a kirándulási idényben. Ezek jelentős részét Schmidt személyesen vezette. Az 
utak másik részét maguk a HJ-körzetek szervezték a Határvidéki Hivatal megbí-
zottjainak közreműködésével.33

Olyan területek, illetve országrészek esetén, amelyek újonnan kerültek a HJ 
látókörébe, illetve amelyeket új tevékenységi területként megcéloztak, szemé-
lyes úton, vagy esetleg más szervezetek segítségével szerzett kapcsolatok révén, 
a kezdőlépést egy kis csoport, többnyire 2–3 fő utazása jelentette. Ezek feltér-
képezték az adott területet, kontaktszemélyeket szereztek, akikre a későbbi kap-
csolattartást építeni lehetett. Ezen utak során az előőrs megismerkedett a helyi 
viszonyokkal, az illető ország németséghez való viszonyulásával, az életkörülmé-
nyekkel, a németség szervezettségével és szervezeteivel, – amennyiben voltak 
– az ifjúsági szervezetekkel stb. Ezek után kerülhetett sor az első valóban határ-
vidéki útra (Grenzlandfahrt). Az így összegyűjtött információkat továbbították 
a hivatalba, amely központilag is felvette a kapcsolatot az érintett területekkel, 
sajtótermékeket, könyveket küldött. Az ilyen felderítő utakra azért is szükség 
volt, mert eltérően ítélték meg az egyes országok „veszélyességét”. Így nem volt 
mindegy, hogy melyik országban lehet egyenruhában megjelenni, vagy karsza-
laggal, s melyikben célszerű mellőzni ezeket a külsőségeket.34

32 H. J.! Das Grenzlandamt erwartet euch! (Újságkivágás) – BArch, NS 26/370.
33 Uo.
34 Schmidt an Fritz Thiele, 13. März 1929 – BArch, NS 26/371; Herrn Manfred Böttger, 6. April 
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Schmidt előszerettetel ajánlotta fel a határon túli németség egyes képviselő-
inek, hogy az általa és hivatal által folytatott munkát közvetlen munkatársként 
is segítsék.35 Ezáltal a határon túli ifjúsági csoportok vezetői közvetlenül tapasz-
talhatták meg a Hitlerjugend életét, tanulhatták meg mindazt, amire egy HJ-
vezetőnek szüksége volt, s első kézből ismerhették meg a HJ ekkor még kevésbé 
sokoldalú tevékenységét. Ennek egyik szerényebb megnyilvánulási formája volt, 
amikor csak egyes rendezvényekre, gyűlésekre és értekezletekre invitálták meg 
a külföldi németség ifjúsági vezetőit. A különféle csoportos találkozókon kívül 
más lehetőségeket kínált egy-egy szónok kiküldése a határon túlra, aki hosszabb-
rövidebb ott tartózkodása alkalmával több csoportot és rendezvényt is felkeres-
hetett, előadásokat tarthatott.

A náci orientáltságú csoportok kapcsolatai azonban nemcsak Németország és 
Csehszlovákia, illetve Ausztria stb. relációjában álltak fenn, hanem a külföldi cso-
portok egymás közötti kapcsolatokat is létesítettek. Ezek erősítésére és fejlesz-
tésére a határ közelében élő ifjú bajtársakat és a határon túliakat a Hitlerjugend 
igyekezett meghívni a birodalmi pártnapokra, amely egyúttal a birodalmi ifjúsá-
gi napot is jelentette, hiszen a pártnap keretében ifjúsági seregszemlére is sor 
került. A HJ 1928-ra (december 28–31.) tervezett birodalmi vezetőértekezleten 
Schmidt nagyon komoly külföldi részvétellel számolt, s már nyáron elkezdte a 
szervezést. Az elhelyezésre a HJ hagyományai szerint egy hatalmas sátorvárost 
helyezett kilátásba. 300 résztvevőre számított Csehországból, 200-ra Ausztriából 
és kb. 30-ra Észak-Schleswigből, Kelet-Poroszországból és Danzigból, s legfel-
jebb 1–2 főre Romániából. Lengyelországra ezúttal nem számított, s hasonló-
képpen teljesen kiesett Magyarország és Jugoszlávia is. Az értekezleten sok min-
den más mellett a határvidéki kérdések is szóba kerültek.36

A Hitlerjugend a határon átívelő kapcsolattartást sajtótermékekkel is igye-
kezett segíteni. 1930 augusztusában új újságot adtak Trommelwirbel (Dobper-
gés) címmel, amelyet kizárólag a HJ kifelé irányuló tevékenységének szántak, s 
amelyben a határon túli ifjúsági vezetők is publikációs lehetőséget kaptak, a ne-
hézségek elkerülése végett álnéven. Ez hozzájárult ahhoz, hogy mindazok a HJ-
csapatok és tagok is bepillantást nyerhettek a HJ egyre bővülő külkapcsolataiba, 
másrészt értesülhettek a határon túli „néptársak” céljairól, munkájáról és nehéz-
ségeiről, akik ebben a tevékenységben nem vettek részt. A másik oldalon a lapok 
átcsempészése adott alkalmat arra, hogy az ottani csoportok megismerkedhesse-
nek a birodalmi HJ munkájával és feléjük irányuló tevékenységével.37

1930 – BArch, NS 28/75, 24. o.
35 Schmidt an Hugo Zappe, 29. Dezember 1930 – BArch, NS 26/370.
36 BArch, NS 26/371, évszám nékül; Schmidt an die Reichsleitung der Hitler-Jugend, dárum nélkül 
[1928 nyara]; Tagesordnung für die erste Reichsführertagung der HJ vom 28. bis 31. Dezember 
1928 – BArch, NS 26/371.
37 Sudetendeutschand, Herrnt Ernst Brosche, 27. Juli 1930 – BArch, NS, 28/75, 63. o.; A HJZ, a 
Junge Front (Ifjú Front – vezetők újságja) és a Hitler-Jugend-Nachrichten (Hitler-Jugend-Hírek) 
folyamatosan tudósítottak a Határmenti Hivatal működéséről, de bizonyos időközönként mind 
a Völkischer Beobachter (Népiségi Figyelő), mind pedig az Angriff (Támadás) közölt cikkeket a 
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Mindamellett, hogy a Hitlerjugend fellépett saját érdekei mellett, képviselte 
a németség érdekeit szerte a világban, de leginkább Európában, nem ismerte el 
az alsóbb rendűnek tartott népek, így leginkább a szlávok hasonló törekvéseit. 
Ez különösen akut kérdés volt Szászországban, amely határos volt Csehszlová-
kiával, ráadásul a határokon belül is jelen volt a szláv vend kisebbség, amelyet 
éppen Csehszlovákiából „bátorítottak fel”.38

E munka során ébren tartották a határon túliak németségtudatát, mintát 
nyújtottak nekik munkájukhoz. Legalább ilyan fontos volt, hogy a népközösség 
szellemében a HJ tagjai is megismerték ezeket a vidékeket és az ott élő embere-
ket. E tevékenység révén pedig előbb-utóbb elérhetőnek vélték, hogy az állam-
határ pusztán jogi fogalommá váljon. A külföldi utakat egyben a fiatalok egyik 
legjobb politikai iskolájának tekintették, amely sokkal többet ér, mint holmi de-
monstrációk s gyűlések: „Ez egy olyan politikai nemzedék nevelése, amelynek 
egykor majd a nemzetiszocialista államot kell vezetnie!” Hiszen maga a Führer 
is megjárta a határvidék iskoláját.39

A HJ külföldi utjainak száma ma már nem határozható meg pontosan. Az itt 
következő részletes leírásból mindenesetre azt a következtetést lehet levonni, 
hogy évente pár tucat útról beszélhetünk, amelyek túlnyomó része a klingenbergi 
hivatalhoz közel fekvő északi szudétanémet területekre esett.

1933 előtt viszonylag kevés jele volt annak, hogy ez a munka esetleg más ár-
nyalatot kaphat, ha azt a körülmények úgy hozzák majd. A belső használatban 
azonban fel-felbukkannak már a vérmesebb elképzelések is a Hitlerjugenden 
belül: „Mi, nemzetiszocialisták soha nem mondunk le végleg akárcsak egy szelet 
német földről is. Minden olyan föld, amelyet német paraszt szánt és német ka-
tona védett meg, német föld, amelynek előbb vagy utóbb ismét a birodalomhoz 
kell tartoznia!”40 A Hitlerjugend Birodalmi Vezetése egyik központi lapjában 
(Kommando-Brücke – Parancsnoki híd) Brüß már 1931 nyarán keményen meg-
fogalmazta a Hitlerjugend szándékait. Célként azt, hogy a határvidéki németek 
nevelésével, a Hitlerjugendben uralkodó hit és felfogás közvetítésével, szükség 
esetén rájuk kényszerítésével fokozatosan és óvatosan egy német irredentamoz-
galom épüljön fel, miközben a saját berkekben továbbra is a néppolitikai felada-
tok iránti megértés felébresztése és fejlesztése volt a fő szempont.41

mozgalomról és annak külügyi tevékenységéről. A Grenzland (Határvidék) Grazban, a Winkelried 
(Sarki láp) az Eger melletti Gossengrünben, tehát Észak-Csehországban jelent meg. Erdély-
ben Selbsthilfe. Kampfblatt der nationalsozialistischen Jugend Siebenbürgens (Önsegély. Erdély 
Nemzetiszocialista Ifjúságának Harci Lapja) címen működött iflúsági lap a romániai német ifjú-
ság számára. Schmidt an Herrn Ulrich Knigge, 17. Oktober 1929 – BArch, NS 26/372; BArch, 
NS 28/79.
38 Grenzlandamt der Hitler-Jugend an die Orstgruppen- und Sektionsleiter der NSDAP in 
Ostsachsen (Kreishauptmannschaften Dresden u. Bautzen), 14. Februar 1931 – BArch, NS 
26/370.
39 Uo.
40 Uo.
41 Kommando-Brücke, Nr. 2., 25. August 1931, 15. o. (BArch, NS 28/81).
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 III. 6. A külkapcsolatok földrajzi megoszlása

A Határvidéki Hivatal munkájának legfőbb kedvezményezettjei a földrajzilag 
legkedvezőbb fekvéssel rendelkező Szudéta-vidék, Ausztria, Magyarország és 
Délkelet-Európa egyéb állami voltak. 1933 előtt Európa más területeivel csak 
nagyon szerény mértékű és intenzitású kapcsolatok jöttek létre.42

III.6. 1. Danzig – Lengyelország
 

A lengyelországi németséggel úgy tűnik, hogy még a legalapvetőbb kapcsolatok 
sem jöttek létre, a teljes egykori Nyugat-Poroszország fehér foltnak számított 
a Határvidéki Hivatalban. Sokkal előnyösebbek voltak a feltételek a szabad vá-
rosként működő Danzigban, ahol a Hitlerjugend egyre aktívabb tevékenységet 
valósított meg.

Miután Danzigban az 1926-ban Hitlerjugend néven működő csoport 1928-
ban feloszlott, a HJ alapjainak újbóli megvetését a Határvidéki Hivatal vállalta 
magára. Schmidt javaslatára a Hitlerjugend birodalmi vezetése megbízta a hiva-
talt, hogy szervezzen utat Danzigba, hogy ott a Hitlerjugend számára toborzást 
hajthassanak végre, amelynek célja az volt, hogy az ottani HJ számára „olyan ala-
pot teremtsenek, amelyből kiindulva [a danzigi HJ – V. Zs.] azután a HJ birodalmi 
tagjai személyes beavatkozása nélkül tovább tud élni”.43 Schmidt 1928 novembe-
rében kapcsolatba lépett a párt helyettes körzetvezetőjével, Walter Maass-szal, 
akivel tudatta, hogy Danzig városában is rendbe kell tenni az ifjúsági ügyeket. 
Egyelőre Schmidt azonban arról sem rendelkezett információkkal, hogy léte-
zik-e a városban ifjúsági csoport. Maass válaszában tájékoztatta Schmidtet, hogy 
korábban működött ugyan egy csoport a városban (kb. 20 fővel), amely 1928 ele-
jén a rendelkezésre álló megfelelő ifjúsági vezetők hiányában feloszlott. Miután 
a helyzet nem változott, Maass úgy ítélte meg, hogy nincs értelme 1928 folyamán 
új alapítással kísérletezni, mivel először a tagokat kell aktivistává nevelni. Így azt 
tanácsolta Schmidtnek, hogy egyelőre ne szervezzen utat Danzigba.44

1928. november 28. és 1928. december 2. között végül mégis sor került az 
útra, amelynek során – mivel itt is még hiányzó kapcsolatok kialakításáról volt 
szó – célul tűzték ki, hogy elindítsák a danzigi ifjúság megszervezését, kapcso-
latot alakítsanak ki a lengyelországi német ifjúsággal, s anyagot gyűjtsenek egy 
következő évi, Baltikumba tervezett úthoz. Schmidt látogatása azonban meghi-
úsult, mivel érvényes útlevél nélkül akarta átlépni a határt, s így letartóztatták; 
csak kísérője, Fritz Thiele jutott el a városba. Végül is Schmidték megbizonyo-

42 Erről bővebben ld. Vitári, A Hitlerjugend és Délkelet-Európa, i. m., 78-94. o.
43 Reichsleitung der Hitlerjugend an Schmidt, 6. August 1928 – BArch, NS 26/371.
44 Schmidt an Walter Maass, stellv. Gauleiter Danzig, 3. November 1928; Walter Maass an Schmidt, 
8. November 1928 – BArch, NS 26/371.
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sodtak róla, hogy Danzigban van HJ-vezető, akiről a határ menti munka kap-
csán jó benyomást szereztek, s bizakodtak, hogy rajta keresztül folytatódhat a 
munka Lengyelország felé is, amíg ott nem lesznek komolyabb kapcsolataik. 
Ráadásul Danzigban voltak lengyelül valamelyest tudó munkatársuk is, amely 
„veszélytelenné” tette az első kapcsolatteremtési kísérleteket, ráadásul az átme-
nő vízum lehetővé tette, hogy lengyel területen kiszálljanak és így érintkezésbe 
léphessenenek a németséggel.45 Schmidt úgy értékelte, hogy a célkitűzéseknek 
sikerült megfelelni, s így a továbbiakban kialakított kötődések kiaknázását tartot-
ta elsődleges feladatnak. Az anyagi nehézségek miatt azonban csak 3–4 havonta 
ítélte lehetségesnek a hasonló típusú utakat.46

Az út egyben arra is alkalmas volt, hogy Schmidt megállapítsa: Szászország-
tól északra, a határ menti HJ csoportokban nem mindenhol van alkalmas veze-
tő arra, hogy a határon átívelő munka lényegét átlássa. Hazafelé útba ejtették 
Stettint (Szczecin) is, ahol egy-két kifogástól eltekintve alkalmasnak találták a HJ 
vezetőt a munkában való tevékeny részvételre. A Stettin-Danzig relációt fontos-
nak tartották a keletre irányuló törekvések szempontjából is. Schmidt biztatónak 
ítélte a helyzetet Koch helyi pártkörzet-vezető königsbergi működése kapcsán 
Kelet-Poroszországban is.47

1929 márciusában Maass jelentette a HJ palueni központjának, hogy Herbert 
Schwantét bízták meg a HJ újjáalapításával, s júliusban már 8 tagról számoltak 
be. A Schwante helyét átvevő Hans Georg Buchholz48 1929 nyarának végén ar-
ról tett említést, hogy 15 addigi taghoz az utolsó időszakban még négyen csat-
lakoztak. A danzigi HJ a vezetőváltások ellenére tovább fejlődött. Az utcán is 
egyre inkább megismerték, miután 1931-től több atrocitásban vett részt, vala-
mint egy zsinagógát is összefirkált. A HJ ez irányú tevékenysége illeszkedett a 
korai harmincas évek brutális náci és a baloldal erői között lezajló küzdelembe 
Danzigban.49

1932 elején a danzigi körzet 70 HJ-taggal, 45 Ifjúnép-taggal és kevés számú 
BDM-taggal rendelkezett, és Danzig előtelepülésein is sorra alakultak meg a 
helyi csoportok. 1932 végére a tagság már az év eleji sokszorosát tette ki (650 
HJ-tag, 550 Ifjúnép-tag és 400 leány), s ezzel a danzigi HJ arányaiban erősebb 
volt, mint a birodalmi szervezet. 1930-ban felmerült Kurt Gruber személyes lá-

45 Schmidt an Maass, 11. Januar 1929; Bericht über die Fahrt nach Danzig vom 28.11.–2.12.28. Streng 
vertraulich. Nicht für die H.J.Z. bestimmt! – BArch, NS 26/371.
46 Bericht über die Fahrt nach Danzig vom 28. 11.–2. 12. 28. Streng vertraulich. Nicht für die H.J.Z. 
bestimmt! – BArch, NS 26/371.
47 Uo.
48 Buchholz elvileg a Korridorból származott, vagyis lengyel állampolgár volt, s a katonai szolgálat elke-
rülése végett távozott Danzigba. 1925 novemberében csatlakozott az NSDAP-hoz (21 823 sz.), 1926 
és 1931 között több alkalommal a danzigi HJ vezetője volt. Vö. Hans-Georg Bucholz an Schmidt, 26. 
Juni 1929 – BArch, NS 26/371; Karl Kroll Kanzleisekretär Herrn Hans Georg Buchholz, 7. April 1930 
– BArch, NS 28/75, 79. o.; Pallaske, i. m., 183. o.
49 Vö. Pallaske, i. m., 44–45. o. Klose 1933-ban már 12 ezres tagságról tudósít – Karl Kroll 
Kanzleisekretär Herrn Hans Georg Buchholz, 7. April 1930 – BArch, NS 28/75, 79. o.; Pallaske, i. m., 
48–52. o.; Klose, i. m., 244. o.
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togatása is, ami azonban nem valósult meg. A danzigi HJ elismerését, illetve to-
vábbi bátorítást jelenthetett Baldur von Schirach birodalmi ifjúságvezető 1932. 
januári és 1933. januári látogatása. 

Danzighoz hasonlóan 1929-ben Kelet-Poroszországban sem álltak még 
Hitlerjugend csoportok, s Koch pártkörzet-vezető is úgy vélte, hogy magának 
a pártnak is lendületbe kell még jönnie. Az elvileg birodalmi területnek szá-
mító Kelet-Poroszországot Schmidt és a hivatal ugyanúgy tevékenységi körébe 
sorolta, mint a nem birodalmi területeket, ugyanis nem hagyhatták figyelmen 
kívül, hogy Kelet-Poroszország is kiindulópont lehet a határon átnyúló kapcsola-
tok számára.50 1930 tavaszán a pomerániai Lauenburgból kapcsolatok kialakítá-
sát tervezték a Lengyelországhoz tartozó nyugat-porosz területek felé, s találtak 
kontaktszemélyt Łódźban is, de nincs információnk e kapcsolat további kime-
neteléről.51

A lengyelországi Szilézia felé irányuló kapcsolatok kialakítása érdeké-
ben Schmidt már 1929 húsvétján olyan kisebb találkozó megszervezését ja-
vasolta az észak-csehországi bajtársaknak, amelyen Böhmisch Laipában vagy 
Hirschbergben részt vehettek mind a helyi szudétanémet ifjak, mind pedig 
szászországi és sziléziai fiatalok. Német-Sziléziában a HJ meglehetősen gyen-
gének bizonyult, s Schmidt főleg ennek tudta be, hogy Szilézia felé eddig nem 
jöttek létre kapcsolatok. Így Schmidt a cseh sziléziai területekhez fordult, hogy 
bocsássanak rendelkezésére olyan címeket, amelyek mögött lehetséges kontakt-
személyek rejtőztek, s így elősegíthették a kapcsolatfelvételt.52

III. 6. 2. Baltikum

Nem volt kevésbé fontos, de a távolság miatt még nehezebb helyzetben volt a 
Határvidéki Hivatal, amikor a baltikumi németség, az ottani német ifjúság gon-
dozását és szervezését kívánta megvalósítani. Schmidt a Baltikum esetében két 
lépcsőben gondolkodott. Leginkább a teljes Baltikum német ifjúságának meg-
szervezését látta volna szívesen, vagy ha ez nem valósulhatott meg, akkor Lett-
országét külön.53 Így egy álcázott szervezet lebegett a szeme előtt, amely a Bal-

50 Karl Kroll Kanzleisekretär Herrn Hans Georg Buchholz, 7. April 1930 – BArch, NS 28/75, 79. o.; 
Schmidt an Buchholz, 11. Januar 1929 – BArch, NS 26/371.
51 Karl Kroll Kanzleisekretär Herrn Hans Georg Buchholz, 7. April 1930; Kroll an Buchholz, 3. Mai 
1930 – BArch, NS 28/75, 79–80. o.
52 Schmidt an Ewald Kudielka. Ortsgruppenleiter in Leitmeritz, 16. Dezember 1928 – BArch, NS 
26/371; Schmidt an Eugen Weese, 19. März 1929 – BArch, NS 26/371.
53 Észtországban miután az észt kormány 1925-ben kultúrautonómiát adott a német népcsoport-
nak, megalakult az Ifjú Férfiak Keresztény Egyesülete (Christlicher Verein Junger Männer, CVJM), 
amely 1933-ig az egyetlen német ifjúsági csoport volt. 1933-ban újabb csoportok keletkeztek „Far-
kas” (Wolf) és „Cserkész” (Pfadfinder) néven, amelyek hamarosan Balti Német Cserkészségnek 
(Deutschbaltisches Pfadfinderkorps) nevezték magukat, egyenruhájuk kísértetiesen hasonlított a bi-
rodalmi HJ 10-14 éves fiúkat tömörítő alszervezete, a Német Ifjúnép (Deutsches Jungvolk) uniformi-
sához. – Klose, i. m., 245-246. o.
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tikum Német Nemzetiszocialista Munkásifjúsága nevet viselhette volna, s kifelé 
teljesen önállónak mutatta volna magát, míg befelé a lehető legszorosabb kap-
csolatban állt volna a Hitlerjugenddel. Miután egy teljesen új szervezetről volt 
szó, ez a kettősség biztosíthatta volna a rejtettséget és így a működést is. A fel-
építés mintája csak a Hitlerjugend lehetett, s itt is teljes apparátus felépítésében 
gondolkodtak. A szándékoknak megfelelően Schmidt 1929-re utat szervezett 
Lettországba, amelyet a HJ birodalmi vezetése is támogatott.54

Schmidt a baltikumi szervezés kérdésében levélben Alfred Rosenberget is fel-
kereste, aki köztudottan balti német volt, s addigra a Népiségi Figyelő (Völkischer 
Beobachter) főszerkesztői pozícióját töltötte be. Schmidt Rosenberg segítségét 
várta, hogy ossza meg vele a korábban tett pártalapítási kísérlet tapasztalatait, 
továbbá, hogy fedje fel, milyenek a lettországi körülmények, és javaslatot kért 
egy kontaktszemélyre is.55

Rosenberg megerősítette, hogy korábban egy önálló német párt alapítása ku-
darcot vallott. Schmidt úgy döntött, megragadja a kezdeményezést, utat terve-
zett Rigába azzal a céllal, hogy rést üssön a közvéleményen. Ezt a következő év-
ben is meg akarta ismételni. Schmidt ebbéli szándékát később is megerősítette, 
de egyúttal finomította álláspontját, belátta, hogy a lettországi németség nem 
volt kitéve olyan bánásmódnak, mint a lengyelországi, ezért Hitlerjugend néven 
nem állhat fel ifjúsági csoport.56

A Lettországgal való kapcsolatokat és egy HJ csapat odautazását Schmidt 
azért is elsődleges fontosságúnak tartotta, mert más szervezetek is folytattak 
ilyen irányú tevékenységet. Ez pedig stratégiai kérdés volt egy olyan területen, 
ahol még nem működött német ifjúsági szervezet. Schmidt különösen aggályos-
nak tartotta az egyik legnagyobb nemzeti irányultságú szervezet, az Ifjúnémet 
Rend (Jungdeutscher Orden) ilyesfajta törekvéseit, amely ráadásul Kelet-Po-
roszországban – egy másik terület, ahol a HJ gyenge volt – komoly fellegvárral s 
így jó kiindulóponttal rendelkezett a Baltikum felé.57 

A jelek szerint elsőként 1929-ben Nürnbergben került sor balti találkozóra, 
amelyet a már az év eleje óta tervezett út követett volna. Ez lett volna az első ilyen 
nagyszabású próbálkozás a Baltikum irányában való kitekintésre. 1929 januárjá-
ban ráadásul éppen a balti utat szánták a legnagyobb útnak abban az évben, ame-
lyet ezért Schmidt vezetett volna.58 1929 márciusában az időpontot szeptember 
21-re tűzték ki, s már a hozzávetőleges útvonalat is megtervezték a 3 hetes úthoz, 
amelynek fő állomásait Riga, Mitau (Jelgava), Alt-Autz (Auce), Memel (Klaipeda, 
Litvánia) jelentették. Később pontosították: Stettin és Riga után felkeresték 

54 Schmidt Herrn Dr. Marnitz, 30. August 1928 – BArch, NS 26/371.
55 A levélből az is kiderül, hogy Schmidt is eltöltött valamennyi időt Lettországban, de elhagyta az or-
szágot 1919-ben. Schmidt an Rosenberg, 13. September 1928 – BArch, NS 26/371.
56 Schmidt an A. von Behr, 18. Juni 1929; Schmidt an Dr. Marnitz, 26. Juni 1929 – BArch, NS 
26/371.
57 Schmidt an die Reichsleitung der HJ, 31. August 1928 – BArch, NS 26/371. 
58 Schmidt an Wilhelm Jung, 17. 1. 1929 – BArch, NS 26/371; Schmidt an Leonhardt Ernst, 15. März 
1929; Rundschreiben Nr. 1. Baltenfahrt (Schmidt) – BArch, NS 26/371.
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volna Brasche, Schlock (Sloka), Tuckum 
(Tukums), Stenden (Stende), Talsen (Talsi), 
Goldingen (Kuldiga), Hasenpoth (Aizpute), 
Libau (Liepaja), Memel (Klaipeda, Litvá-
nia), Tilsit (Kelet-Poroszország) települése-
ket. A nürnbergi pártnapok miatt az utazás 
kezdetét szeptember végére tolták, szep-
tember 27-i kezdettel. Így Schmidtnek le 
kellett mondania az iskolásokról, mert az út 
nem esett a szünidőbe. Így az eredendően 
50 fősre tervezett csoport létszámát is csök-
kenteni kellett, hiszen nem állt rendelkezés-
re elegendő jelentkező, ezért Schmidt már 
csak kb. 12 főben gondolkodott.59

Az egyelőre készen álló 10 résztvevőhöz 
Nürnbergben még továbbiak csatlakozását 
tervezték, ahol mindannyian meghallgatták 
volna Gruber beszédét. A résztvevők több-
sége Szászországból és Thüringiából szár-
mazott, de még két bajtárs érkezett Cseh-
szlovákiából (Prága, Leitmeritz). Később 

módosult és bővült a résztvevők száma. Schmidt olyanokra is számított, akik 
esetleg nem voltak a HJ tagjai, őket ugyancsak meginvitálta Nürnbergbe. A rész-
letekről még Nürnberg előtt sajtó útján akarta tájékoztatni az érintetteket.60

Végül már 1929 szeptemberében derült ki, hogy a Szudéta-vidéki és az auszt-
riai résztvevők visszalépése miatt az utat le kellett fújni, s helyette nyolc napos 
utat szerveztek a már addig is jól bevált Észak-Csehországba. Az elhalasztott 
baltikumi utat 1930-ban viszont mindenképpen meg akarták tartani, de a forrá-
sok erről és a további kapcsolattartásról már nem számolnak be.61 Észtországgal 
valószínűleg a távolság, Litvániával pedig a feszült viszony miatt nem jöttek létre 
kapcsolatok.

III. 6. 3. Nyugati határvidék

A birodalom keleti határvidékeinek külföldi kapcsolatok terén kimutatható túl-
súlya elsősorban a Határvidéki Hivatal elhelyezkedéséből fakadt, de a munka 
közel sem korlátozódott kizárólag ezekre a területekre. Így már a hivatal műkö-
dése kezdetén kísérletek történtek arra, hogy a HJ nyugati egységei kapcsolatot 

59 Schmidt an Wilhelm Jung, 17. 1.1929 – BArch, NS 26/371.
60 Schmidt an Adolf Metzner, 13. März 1929 – BArch, NS 26/371.
61 Schmidt an Leonhard Ernst, 16. September 1929 – BArch, NS 26/372; Karl Kroll Kanzleisekretär 
Herrn Hans Georg Buchholz, 7. April 1930 – BArch, NS 28/75, 79. o.

Az 1920-30-ban tervezett baltikumii út 
fontosabb állomásai
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létesítsenek a nyugati határ túloldalán élő németséggel. Itt azonban nehezítette 
ezt a feladatot, hogy a Rajnán túli területek francia felügyelete erre az időre még 
nem ért véget. Az egyik dokumentálható kísérlet az aacheni körzetben történt, 
melynek Schmidt javasolta, hogy vegye fel a kapcsolatot Eupen-Malmedy-vel. 
Erre azonban 1928 augusztusának végén még nem került sor.62

A Saar-vidék különleges helyzetben volt, hiszen 1935-ig népszövetségi fel-
ügyelet alatt állt, de gazdaságilag Franciaország hasznosíthatta. Ezért Schmidt 
úgy vélte, hogy bárminemű szervezkedés szinte lehetetlen. Ráadásul a Saar-
vidékkel határos németországi Pfalz is ekkor még francia megszállás alatt állt, így 
Schmidt arra számított, hogy az ottani Hitlerjugend is bizonyos korlátozásoknak 
van kitéve, főleg a külsőségek terén. Ez viszont azt jelentette, hogy a Saar-vidék 
felé is nehézkesnek bizonyult a kapcsolatfelvétel. Ludwigshafenből azonban 
olyan információt juttattak el Schmidthez, hogy sem az NSDAP, sem pedig a HJ 
működése nem tilos a Saar-vidéken, érvényes alapszabály alapján mindenhol le-
het helyi csoportokat alakítani, s a teljes egyenruha viselése is lehetséges volt.63

Már létezett is ott egy önálló német munkásifjúság, amely viszont a 
rheinpfalzi HJ szervezetnek érezte alárendelve magát. Schmidt kontaktszemé-
lye a heusweileri helyi csoport vezetője, Fritz Lorenz volt. Schmidt rendkívül 
fontosnak tartotta, hogy itt is előre lépjenek, s itt is a lett, illetve lengyel megol-
dási kísérleteket látta alkalmazhatónak. Vagyis a Saar-vidéki csoportok számára 
szóba sem jöhetett a Hitlerjugend elnevezés, helyette a Saar-vidék Német Nem-
zetiszocialista Munkásifjúsága, vagy ha ez túl merésznek bizonyult volna, akkor 
a Saar-vidék Német Munkásifjúsága elnevezéseket javasolta. A tervezett szerve-
zet a megszokotthoz hasonlóan teljesen önállónak mutatta volna magát, de titok-
ban a HJ mintáit követte volna, szoros kapcsolatban állt volna vele, s a tagdíjat is 
a központi birodalmi szervezetekbe fizette volna. Minthogy Schmidtnek kétsége 
sem volt afelől, hogy a terület a versailles-i békeszerződésben elrendelt népsza-
vazáson (1935) a visszatérés mellett dönt majd, kilátásba helyezte, hogy a cso-
port a HJ szervezetében önálló körzetként jelenik majd meg. Schmidt ebben az 
esetben is a szokásos stratégiát követte: írásban kapcsolatot létesített az érintett 
felekkel a határ mindkét oldalán, majd személyes utazást szervezett a környékre, 
amit ezúttal azonban pénzhiány miatt 1929 januárjára halasztott, így a toborzást 
és az előkészületeket az ottani megbízottakra hagyta.64 1930 októberétől már egy 
szilárd, kb. 40 fős csoport is működött, 1931 júniusában pedig az első körzetnap-
ra került sor, amelyen már 150 fiatal vett részt.65

62 Schmidt an die HJ, Bezirk Aachen, 30. August 1928 – BArch, NS 26/371; Bezirk Aachen an Schmidt, 
30. August 1928 – BArch, NS 26/371.
63 Schmidt an Anschütz, 30. August 1928 – BArch, NS 26/371; Gau Rheinpfalz und Untergau Saar an 
Schmidt, 5. September 1928 – BArch, NS 28/78, 92. o.
64 Schmidt an die Reichsleitung der HJ, 31. August 1928 – BArch, NS 26/371; Schmidt an Anschütz, 
30. August 1928 – BArch, NS 26/371; HJ-Reichsleitung. Geschäftsführung an Schmidt, 8. September 
1928 – BArch, NS 26/371.
65 Ein Gebiet Saar-Pfalz der HJ. RJP, 1935/59. sz., 1. o.
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Szinte teljesen kiesett az érdeklődési körből Franciaország. Schmidt arra a 
felvetésre reagálva, hogy az Adler und Falken (Sasok és sólymok) nevű csoport 
oda is szervez utakat, annyit jegyzett meg, hogy ilyen esetekben csak azt a kér-
dést kell feltenni, hogy mennyire van hasznára az a német népnek. Úgy ítélte 
meg, hogy az energiákat és a szűkös anyagiakat máshol sokkal hatásosabban tud-
ják kamatoztatni, s ebben a tekintetben leginkább Lengyelországra gondolt.66

Az államközi ifjúsági kapcsolatok egyik legfontosabb szervévé vált az igen 
lassan beinduló német-francia viszonylatban az Otto Abetz – egy karlsruhei if-
júsági munkaközösség (Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Jugendbünde) vezető-
jének – kezdeményezésére létrejött Sohlberg-kör (Sohlberg-Kreis). Ez 1930-tól 
a német-francia közeledés jegyében évente rendezett találkozókat a két ország 
ifjúsága számára (Sohlberg, Rethel, Mainz, Párizs, Berlin). Ezeken nemcsak 
kulturális eszmecsere folyt, hanem politikai témákat is érintettek. A közös ta-
nácskozásokon külön munkacsoportok keretében vitatták meg tevékenységi kö-
reiket: értekeztek politikai, szociális, gazdasági, pedagógiai témákban, valamint 
az ifjúság gondozásának, a művészet és a vallások kérdéseiben is. A Német If-
júsági Szövetségek Birodalmi Bizottsága azért is támogatandónak tartotta a kör 
tevékenységét, mert abban meglátása szerint a német túlsúly maradéktalanul 
érvényesült. Az együttműködésben húzódó törésvonalak azonban 1932-re – a 
napi politikai események hatására – ismét felszínre kerültek, annak ellenére, 
hogy Abetz, a későbbi párizsi német nagykövet még a náci „hatalomátvétel” után 
is megszervezte azokat, de ekkor a náci ifjúsági vezetés már saját ködös „külpoli-
tikája” céljaként használhatta fel e találkozókat. Ezen az együttműködésen kívül 
Franciaország nem tartozott különösebben az érdeklődés középpontjába, és az a 
néhány út, amely ide vezetett, leginkább Elzász-Lotharingiára korlátozódott.67

III. 6. 4. Északi határvidék

Az északi határ felé irányuló kapcsolatfelvételnek is voltak már korábbi, de való-
színűleg megszakadt előzményei. A HJ Északi vidék körzete Schmidt figyelmé-
be ajánlotta, hogy a hamburgi körzet már 1927-ben szervezett utat a határhoz. 
Egyúttal értesítették Schmidtet, hogy a Schleswig-Holsteinsche Tageszeitung 
(Schleswig-Holsteini Napilap) szerkesztője személyében (Bodo Uhse) meg-
nyertek egy egykori Vándormadár-tagot, mellesleg NSDAP-tagot arra, hogy az 
északi határ mentén szervezze a határvidéki munkát. Uhse azt is vállalta, hogy 

66 Schnidt an Alfred Bach, 21. Mai 1929 – BArch, NS 26/371.
67 Reichsausschuss der deutschen Jugendverbände an das Reichsministerium des Innern, 24. 
Februar 1932 – PAAA, R 63603; Sohlberg-Kreis III-IV., Mai 1932 – PAAA, R 63604; Hardenberg, 
i. m., 93-115. o. A Sohlberg-kör tevékenységének részletes bemutatását adja Tiemann, i. m., 
112–130. o.; Hardenberg, i. m., 115-119. o.; Otto Abetz, Der Sohlbergkreis. In: uő, ’Das offene 
Problem’. Ein Rückblick auf zwei Jahrzehnte deutscher Frankreichpolitik. Greven Verlag, Köln 
1951. Idézi: Kindt, Die deutsche Jugendbewegung, i. m., 1583-1587. o.
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az újság havonta egy alkalommal helyet biztosít ifjúsági mellékletnek, amelyhez 
az Északi vidék (Nordmark) körzet mindjárt Schmidt segítségét kérte egy álta-
lános, a határ menti tevékenységről szóló cikk megírásához. Az északi kapcso-
latépítés legfőbb területe a jelentős német lakossággal rendelkező dániai Észak-
Schleswig volt, ahol a HJ Északi vidék körzete a Német Ifjúsági Szövetséggel 
(Deutscher Jugendverband) igyekezett – egyelőre sikertelenül – kapcsolatba 
lépni. 1930 tavaszán a Hannover–Braunschweigi HJ ragadta meg a kezdemé-
nyezést, s Pellworm északi-tengeri szigetre tervezett szabadidős tábort. Ennek 
kapcsán a Határvidéki Hivatal felkérte a szervezőket, hogy egy-egy csoport ke-
resse fel az észak-schleswigi ifjúságot, amely egyrészt még nem látott birodalmi 
HJ-csoportokat, másrészt nem rendelkeztek arra felé kapcsolatokkal.68 Az út va-
lószínűleg nem valósult meg.

III. 6. 5. Egyéb területek

A németség felkarolásán túl a HJ szemei előtt azonban már ekkor megjelent egy 
kiterjedtebb kapcsolatrendszer felépítésének víziója is. Ennek legfőbb bizonyí-
téka, hogy 1930 áprilisában Arnold Ross Hannover–braunschweigi körzetveze-
tő 2–3 hannoveri HJ taggal olaszországi utat tervezett, amelynek nem hivatalos 
jellegének megőrzése mellett egyik legfőbb célja a Mussolinivel való találkozás 
lett volna. Az utat titokban akarta tartani, hogy ne vonja magára a politikai ellen-
felek figyelmét, de a fasiszta ifjúságnál tett látogatása során mindenképpen a HJ 
tekintélyének emelését tűzte ki célul. A négy hónapos út tervezett útvonala Ve-
ronát, Velencét, Assisit, Rómát, Nápolyt, Livornót, Genovát, Torinót, Milánót, 
Bresciát érintette, s Rómában az ismeretlen katona sírjánál koszorúzást is ter-
veztek. Az út ellen Klingenbergben nem volt kifogás, annál inkább a koszorúzás 
és Mussolini felkeresése ellen, mivel Hitler korábban visszautasította Mussolini 
meghívását, s az akkori olaszellenes hangulatban túl nagy feltűnést okozott volna 
a látogatás az olaszországi németség körében.69

Már 1929-ben voltak törekvések arra is, hogy a rokon népek ifjúságával is 
kapcsolatba lépjenek. A Hannover–braunschweigi körzet az észak-németség 
képviseletében svéd csoportok iránt mutatott érdeklődést, s a kapcsolatfelvé-
telre a mecklenburgi körzeten keresztül látott lehetőséget.70 1930 tavaszán a 
Határvidéki Hivatal küldöttséget kívánt meneszteni az évente megrendezésre 
kerülő „Svéd Fasiszta Napokra”.71

68 Gau Nordmark (Arnold Peters) an Schmidt, 6. Oktober 1929 – BArch, NS 28/78, 22. o.; HJ Gau 
Nordmark an Schmidt, 14. Brachet 1929 – BArch, NS 26/371; Kroll an die Gauleitung der HJ des 
Gaues Hannover–Braunschweig, 24. Mai 1930 – BArch, NS 28/77, 182. o.
69 Arnold Ross an Schmidt, 7. Februar 1930; Kroll an Ross, 13. März 1930 – BArch, NS 28/76, 
72-73. o.
70 HJ Hannover–Braunschweig an Schmidt, 22. Dezember 1929 – BArch, NS 26/372.
71 Kroll an die Reichseitung der NSDAP, 9. April 1930 – BArch, NS 28/79, 28. o.
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Nyomokban már 1933 előtt megjelent a külkapcsolatok horizontján az Euró-
pán kívüli világ is. Dél-Amerika felé egy helyi német ragadta meg a kezdeménye-
zést, és lépett kapcsolatba a HJ Birodalmi Vezetésével. Magát a HJ előretolt bás-
tyájának tekintve rendszeres postai kapcsolatba akart lépni a birodalmi HJ-tal.72

    

III. 7. Összegzés
Összegzésképpen elmondható, hogy a Hitlerjugend és elődei 1922-1933 között 
egyre dinamikusabb külföldre irányuló tevékenységet folytattak, amelynek mind 
növekvő üteme, mind pedig irányai beleillettek a weimari időszak ifjúsági moz-
galmának hasonló aktivitásaiba, amelytől a mintát is vették. A Hitlerjugend – nem 
utolsó sorban szűkös lehetőségei révén – a korszakban mindvégig a külföldi, el-
sősorban a határ menti németség gondozását tekintette elsődleges feladatának, 
ezen túlmenő külföldi kapcsolatokra csak nagyon szerény mértékben került sor. 
Olyannyira ez volt kifelé irányuló tevékenységének fő területe, hogy számos ha-
táron túli csoportosulást tekintett saját, birodalmi szervezete részének, amelyek 
Csehszlovákia és Ausztria esetében régebbi hagyományokkal rendelkeztek.

Kétségkívül megállapítható, hogy ez a tevékenység még ebben a viszonylag 
szerény formájában sem valósulhatott volna meg, ha nincs az ambiciózus Rudolf 
Schmidt, aki a Határvidéki Hivatal spiritus rectoraként mindezt nagy elköte-
lezettséggel koordinálta, megteremtette az intézményi kereteket, s a HJ teljes 
szervezetében és azon túl is megpróbálta felébreszteni az érdeklődést a szom-
szédos országok nemzetiszocialista, illetve német ifjúsága iránt. Schmidt mun-
kájának eredményét még inkább emeli az a tény, hogy azt másodállásban végez-
te, s mindvégig egy apatikusnak mondható HJ Birodalmi Vezetéssel szemben 
kellett dolgoznia. A külföldi kapcsolatok fejlődését jelezte az is, hogy a Határ-
vidéki Hivatalt több lépcsőben bővítették. Schmidt a külföldi munkát annyira 
fontosnak tartotta, hogy a Határvidéki Hivatalt párthivatallá kívánta emelni, de 
legalábbis az NSDAP több alszervezete által működtetett intézménnyé. Stra-
tégiájának magvát képezte, hogy nem kívánt addig várni a külföldi kapcsolatok 
kialakításával, amíg az NSDAP hatalomra jut Németországban. Addigra ő már 
szilárd lábakon álló, a németországi befolyást biztosító kapcsolatrendszert akart 
megteremteni. Ennek elérésére kész volt megküzdeni más, hasonló tevékenysé-
get folytató, ráadásul nagyobb tradíciókkal és erővel rendelkező szervezetekkel 
is. Schmidt kiválása mutatta meg igazán, hogy 1931 és 1933 között a kapcsolatok 
mennyit vesztettek intenzitásukból, jóllehet ebben a nehézkes gazdasági körül-
mények és az állandó strukturális változások is szerepet játszottak. 

Az utak során elvben nagy gondot kívántak fordítani a résztvevők kiválasztá-
sára, de a körülmények ezt gyakran nem tették lehetővé, mivel sok esetben nem 
állt rendelkezésre kellő számú HJ tag. Az utak előtti felkészítésnek is kiemelt 
jelentőséget tulajdonítottak, hiszen az egyes külföldi csoportok meglátogatása 
messze túlmutatott a szimpla szabadidős tevékenységen, identitást növelő, kul-

72 HJ-Reichsleitung München, 19. April 1931 – BArch, NS 26/370.
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túrát megőrző, ideológiát közvetítő szerepe volt. E fő célkitűzés egyúttal kizá-
rólagossággal is társult, vagyis e tevékenységet csak Németország tekintetében 
ismerték el, más népek hasonló célkitűzéseit elítélendőnek tartották. Az utak a 
külföldi németség szolgálata mellett egyben a résztvevők egyik leghatékonyabb 
politikai iskolázását is jelentették. A HJ néhány éves külföldre irányuló munkája 
révén a német ifjúsági mozgalomhoz hasonlóan, illetve leginkább annak ered-
ményeire építve, kialakította a kapcsolatok létesítésének, fenntartásának forga-
tókönyvét, illetve a kapcsolatok legkülönfélébb formáit.

A tervezett és ténylegesen lebonyolított utak nagyobbik részét a Határvidéki 
Hivatal maga szervezte és bonyolította le, kisebb részüket a HJ különböző kör-
zetei kezdeményezték és valósították meg. Mindvégig jellemző maradt, hogy az 
egyes viszonylatokban (főleg a Szudéta-vidéken) ideje korán kialakuló kölcsö-
nösség ellenére, leginkább a német HJ tagok indultak útra, a Németországba 
tartó határon túli német ifjúság látogatásai csak szerény mértékben valósultak 
meg. A közvetlen kapcsolattartás mellett a szűkös anyagi feltételek ellenére újsá-
gokkal, könyvekkel, folyóiratokkal és más eszközzel is támogatták a határon túli 
csoportok működését.

A Hitlerjugend elképzeléseit leginkább a Határvidéki Hivatalhoz legköze-
lebb fekvő Szudéta-vidéken tudta megvalósítani, annak is az északi, észak-nyu-
gati részén, míg Cseh-Szilézia és a déli területek csak nagyon szerény mérték-
ben kerültek a HJ látókörébe. A szudétanémet területek a HJ külföldre irányuló 
tevékenységének egyúttal kísérleti laboratóriumát is képezték. Az itt megvaló-
sult kapcsolatrendszer, annak minősége és mennyisége is mintaértékű volt. Más 
területeken a HJ nem volt ilyen eredményes. 

A Hitlerjugend a kapcsolattartás során, szükség esetén nyomást is gyakorolt 
a partnerszervezetekre, ha azt tapasztalta, hogy azok eltérnek a birodalmi irány-
vonaltól, s ezzel világossá tette, hogy a mérce egyedül a nemzetiszocialista ide-
ológia maradéktalan alkalmazása lehet. Ez az önkényesség mutatkozott meg az 
Egyesület a Külföldi Németségért nevű szervezettel szemben is, ami egyben 
tanúbizonyságát adta annak, hogy a Hitlerjugend nagyon szerény külföldi tevé-
kenysége ellenére miként indított harcot egy évtizedek óta ilyen munkát folytató 
szervezettel szemben.

A Hitlerjugend összességében már 1933 előtt fontosnak minősíthető külföldi 
tevékenységet valósított meg, amely a kudarcok ellenére hosszú távon minden-
képpen hasznosnak bizonyult, hiszen az 1933 utáni hasonló tevékenység egyik 
alappillérét képezte, amelyre ugyanúgy lehetett építeni, mint a Hitlerjugendbe 
áramló egykori egyleti ifjúság még ennél is szélesebb körű tapasztalataira és kap-
csolatrendszerére. Baldur von Schirach birodalmi ifjúságvezető Kurt Grubertől 
eltérően az egyik legfontosabb feladatnak a kifelé fordulást tartotta, s ennél fog-
va az új viszonyok és lehetőségek közepette a szomszédos területek és az ott élő 
németség mellett a Hitlerjugend az egész világ ifjúsága felé kitárta horizontját. 
1933 után – s ez az egyik leglényegesebb változás volt a korai időszakhoz képest 
– az ifjúsági kapcsolatok pedig már nem egyszer diplomáciai szempontból is fon-
tos szerepet játszottak.



IV. A HITLERJUGEND KÜLFÖLDRE 
IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK 
KITELJESEDÉSE 1933–1939

A HJ külügyi tevékenységének bővüléséhez egyrészt kiindulópontot, másrészt 
lehetőséget nyújtott, hogy 1933 januárja óta az NSDAP határozta meg Né-
metország politikai irányát, s ahogy a párt rövid időn belül az egyedüli politikai 
szervezet maradt Németországban, úgy a Hitlerjugend is azonnal bejelentet-
te egyeduralmi igényeit, és rálépett arra az útra, amelyen végig haladva való-
di államifjúsággá vált. Ez a fordulópont, s még inkább az utána következő fej-
lődés, valamint a HJ gyarapodása a külkapcsolatok terén is éreztette hatását. 
A Hitlerjugend nagy közössége egyre szélesebb keretek között ölelte fel a vi-
lág német ifjúságát, s a kezdeti pangás után az idegen nemzetiségű ifjúságok-
kal is egyre kiterjedtebb kapcsolatokat létesített. „Az a gondolat, hogy minden 
Hitlerjugend- és BDM-tag teljesen függetlenül attól, hogy a világ mely részén is 
legyen, egy nagy bajtársiasságot képez, és a térbeli távolság ellenére egy irány-
ban menetel, és egy szellemben él és alkot, a Birodalmi Ifjúságvezetőség Külügyi 
Osztálya révén valósult meg.”1

IV. 1. A Hitlerjugend külföldi tevékenységének 
szellemisége 1933 után

Mind a külkapcsolatok elméletében, mind pedig annak formáiban a közvet-
len előzményt az az Egyleti Ifjúság szolgáltatta, amelynek többsége számára az 
NSDAP és a Hitlerjugend habitusa és tevékenysége sértette a jó ízlést. Nem 
nézték jó szemmel, hogy a Hitlerjugend a társadalom széles, így alsóbb rétegei-
nek megnyerésével tömeges tagságra törekedett. A nemzetiszocializmus megíté-
lése nagyon eltérő volt az Egyleti Ifjúság csoportjai között: a szimpatizánsoktól 
a hajthatatlan náciellenes csoportokon át minden árnyalat megtalálható volt kö-
zöttük. A legtöbb csoportra a politikai nézetek pluralizmusa volt jellemző, még 
ha a szélsőséges nézetek sokszor kívül is rekedtek. Vagyis a csoportok nem tették 
le a voksukat egyik vagy másik politikai erő mellett, ezt a tagság egyéni megítélé-
sére bízták, mindazonáltal törekedtek arra, hogy a vezetés politikailag kiegyen-
súlyozott legyen. A csoportok önállóságra alapozott lényéből fakadt, hogy még 

1 Schirach, Die Hitler-Jugend, i. m., 162. o.
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a nácikkal szimpatizálók sem akarták alárendelni magukat a Hitlerjugendnek. 
Inkább arra törekedtek, hogy az NSDAP-nak több, elismert ifjúsági szövetsége 
lehessen, ami a HJ ellenállásán azonban megbukott. A nemzetiszocializmussal 
szimpatizáló csoportok száma 1931-ben az Egyleti Ifjúság 10 százalékát sem érte 
el,2 de később ez az arány minden bizonnyal növekedett. Az NSDAP előretö-
résével pedig meglehetősen nehéz elhatárolni a valós meggyőződésből fakadó 
vagy az opportunizmus szülte, adott esetben pedig a túlélést jelentő közeledési, 
majd csatlakozási stratégiát.

Politikai téren hasonlóság mutatkozott az Egyleti Ifjúság és a HJ között ab-
ban a tekintetben, hogy a HJ-hoz hasonlóan az Egyleti Ifjúság is általában kevés 
megértést mutatott a weimari demokráciával szemben, de a valóságból inkább 
egy idealisztikus világkép víziójába menekült. Weimar politikai rendszerének el-
utasítása azonban nem a gazdasági válság és annak szociális hatásainak volt a kö-
vetkezménye, hanem korábbról eredt. A fennálló rendszerhez való viszonyulás – 
a nemzetiszocializmus megítéléséhez hasonlóan – viszont nagyon sokszínű volt: 
a szkeptikus együttműködéstől az erőszakos elképzelésekig terjedt. A politika 
az egyletek belső életében azonban nem játszott különösebb szerepet, s ez volt 
az a pont, ahol a hasonló beállítódás ellenére a HJ mindig is lenézte az egyleti 
csoportok politikától való elfordulását. A népközösség és az organikus állam esz-
méje viszont mindenképpen jelen volt a csoportok életében, s ezt adott esetben 
közelíteni is lehetett a hasonló náci felfogásokhoz.3

Az elvek és a politikai elképzelések sok esetben kimutatható hasonlósága el-
lenére a HJ és az Egyleti Ifjúság között lényeges különbségek is mutatkoztak, 
amelyek közül a legfontosabb a csoportok tagfelvételi eljárása és az önállósá-
got őrző habitusa volt. Az egyleti csoportok befelé fordulók voltak, sok esetben 
misztikusnak nevezhető nevelési közösséget képeztek, s külső befolyás nem ha-
tott rájuk: önállóan vezetett autonóm társaságokat alkottak, amelyek az egyén 
erőteljes fejlődésében voltak érdekeltek. A Hitlerjugend ezzel szemben mindig 
is a közösséget helyezte előtérbe, s ennek szellemében a bajtársiasságot kötelező 
elvvé tette. Együttműködésre a Hitlerjugend és az egyleti csoportok között a két 
szervezet habitusából adódóan nagyon ritkán került sor, s ekkor is a HJ inkább 
annak érdekében tette ezt, hogy az egyes egyleti csoportokat saját szervezetébe 
tagolja be. Összességében azonban a HJ ellenséges csoportoknak minősítette az 
egyleteket, már 1933 előtt is.4

2 Jovy, i. m., 71., 77-79. o.; Hitler–Jugend und bündische Jugendbewegung (Deutscher 
Pfadfinderbund). In: Kindt, Die deutsche Jugendbewegung, i. m., 370-371. o.; Bündische Jugend 
und Staatsjugend (Die Geusen). In: uo., 823-827. o.; Hellfeld, Matthias von, Bündische Jugend und 
Hitlerjugend. Zur Geschichte von Anpassung und Widerstand 1930-1939. Köln 1987, 65-66. o.
3 Hellfeld, Bündische Jugend und Hitlerjugend, i. m., 59-63. o.
4 Az egyleti csoportokban az új tagok felvétele mindig a szimpátián alapult, így az új emberek be-
lépése leginkább a régi tagok egyéni beszervezési tevékenységén alapult (man wurde gekeilt), s 
a vezetők személyiségének is óriási jelentősége volt. A belépést követő próbaidő később ugyan a 
HJ-ra is jellemző volt, de ott ennek csak szavak szintjén volt jelentősége, főleg miután tényleges 
tömegszervezetté vált. Az egyleti csoportokban a csatlakozás csakis külső kényszer nélkül történ-
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1933 után mindkét oldalon a hasonlóságok és a lehetséges kapcsolódási pon-
tok megtalálása vált jellemzővé. A HJ megítélése erősen eltérő volt az egyleti 
csoportokról. Míg a hivatalos berkekben továbbra is elutasították az egyleti cso-
portokat, és az egyeduralomra törekvés miatt egyre keményebb bánásmódban 
részesítették őket, addig sok esetben szükséges volt megnyerésük is, s ilyenkor 
a HJ egyleti hagyományait, azok Hitlerjugendben való továbbélését állították 
a középpontba. A másik oldalon a meggyőződésből vagy opportunizmusból a 
nemzetiszocializmus iránt készséget mutató csoportok leginkább a HJ „nem-
zeti szocialista” jellegét emelték ki (nem a Strasser-féle értelemben), bár sok 
reményt ehhez sem fűztek. Az ambiciózusabb elgondolások egy munkamegosz-
tás vízióját vetítették előre, amely az egyleti elemek beáramlásával az NSDAP-
nak és a HJ-nak egy egyleti eredetű káderelitet teremthetett volna, míg a másik 
oldalon valóban egy tömegszervezet jöhetett volna létre. Ennek ellenére 1933 
után az NSDAP és a HJ eltömegesedése továbbra is kritikát váltott ki az Egyleti 
Ifjúságból, a nácizmus elveire ez azonban már alig vonatkozott.5

A kényszer és az egyéni belátás hatására az egykori egyletiek azonban még-
is viszonylag gyorsan a HJ tagjaivá váltak, ami a saját formáikat átvevő HJ és az 
egyleti vezető szerep Hitlerjugenden belüli kivívása utópiájának hatására volt 
visszavezethető. A HJ, de különösen a Hitlerjugend 10-14 éves fiúkat tömörítő 
alszervezete, a Német Ifjúnép, ilyen gyors kiépítése, ahol az egyleti vezetők ará-
nya megközelítette a kétharmadot, nem lett volna lehetséges az Egyleti Ifjúság 
mind teljesebb betagolása nélkül. A Birodalmi Ifjúságvezetőség vezetői közül 
is többen ezekből a körökből (kb. 40 fő) származtak. A folyamatos tisztogatások 
pedig arra is bizonyítékul szolgáltak, hogy az első években valóban léteztek egy-
leti életformák a Hitlerjugenden belül. Gyakorta volt ugyanis példa arra, hogy 
egy HJ-csapat többségében újonnan belépett egyletiekből tevődött össze. Más 
esetekben a magukat feloszlató csoportok privát módon próbálták folytatni ad-
digi tevékenységüket.6

A sors fintora volt tehát, hogy a Hitlerjugend külföldi tevékenységéhez is 
mintát adó Egyleti Ifjúság nem kerülhette el sorsát, hiszen a HJ egyeduralmi 
igényei mellett önálló léte egyáltalán nem volt elképzelhető. A nemzetiszocialis-
ta forradalom felfalta, ha nem is gyermekeit, de legalábbis tanítómestereit. A be-
olvadás fentebb vázolt menete azonban nem volt mentes az ellenséges retoriká-
tól és atrocitásoktól sem. A HJ, különösen annak vezetője, Baldur von Schirach 
figyelmen kívül hagyva az egyletek árnyalatait, mindig teljesen egységesen nyi-
latkozott róluk, s ez mindig negatívan, tulajdonképpen a „cetereum censeo…“ 
szellemében történt. A független ifjúsági csoportok létjogosultságának kétség-
bevonása egy jól kigondolt, egyletek elleni propaganda-hadjárattal párosult. A 

hetett. Hellfeld, Bündische Jugend und Hitlerjugend, i. m., 33-34. o.
5 Uo., 65-72. o.
6 Uo., 82-89., 99-101. o. Ifjúsági mozgalom és nemzetiszocializmus kérdéséhez ld. még. Klönne, 
Arno, Jugend im Dritten Reich. Die Hitler-Jugend und ihre Gegner. Dokumente und Analysen. Die-
derichs Verlag, Düsseldorf 1982, 105-117. o.
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HJ és vezetése az egyleti csoportokat a német ifjúsági mozgalom által kijelölt 
szellemi örökségtől való eltávolodással vádolta meg, esetükben egyenesen „elfaj-
zásról” beszéltek. Ha a csoportokról szóltak, nem feledkeztek el kiemelni a mo-
rális fertőt, a hosszú hajú vezetők hadát, a homoszexualitást, s szemükre vetették 
az elitista fennhéjázást is. Így kizárólag a megszűnés lehetett a sorsa azoknak a 
csoportoknak is, amelyek a Hitlerjugenddel karöltve akartak segédkezni az új 
birodalom felépítésében.7

Míg korábban mind a teljes Hitlerjugend, mind pedig annak Határvidéki Hi-
vatala viszonylag önállóan végezte tevékenységét, 1933-ra a HJ minden korábbi-
nál szorosabban kötődött a párthoz, teljes szimbiózisban élt annak szervezeti és 
világnézeti struktúrájával, 1935-ben pedig végleg elismerték az NSDAP tagoza-
tának. Ebből az következett, hogy 1933 után a HJ kifelé irányuló tevékenysége 
már nem járhatott teljesen önálló utakon. Bár a HJ a „hatalom megragadása” 
előtt is olyan külföldre irányuló tevékenységet végzett, amely nem sértette a párt 
általános elveit és szándékait, a müncheni központból semmilyen útmutatást 
sem kapott munkájához. Mindez megmutatta, hogy a Hitlerjugendet sem általá-
ban, sem pedig külföldre irányuló tevékenységét tekintve nem tartották különö-
sebben fontos tényezőnek. 1933 után a helyzet azért változott meg gyökeresen, 
mert a Hitlerjugend által növekvő mértékben kínált manipulációs lehetőségek 
már szemmel láthatóak voltak, s a külkapcsolatok terén döntő fontosságú volt, 
hogy az „új Németország” képviseletében milyen ifjak utaznak külföldre. Más-
részt az NSDAP-nak kellett meghatároznia a teljes német külpolitika irányát 
is, jóllehet ezen a téren több, egymással konkuráló szervezet küzdött a befo-
lyásért.8 A párt és az állam külpolitikai irányvonalához tehát saját tagozatának, 
a Hitlerjugendnek is igazodnia kellett, hogy összehangolt külpolitika valósuljon 
meg, s az esetleges konfliktusok elkerülhetők legyenek.9 A nemzetiszocialista 
állam működési viszonyai ezt azonban csak nagy erőfeszítések árán tették lehe-
tővé, amelyek azonban nem is vezettek mindenkor eredményre. E szervezeti 
káosz közepette joggal lehetett feltenni a kérdést, hogy mikor kinek kellett hin-
ni. Ezt a helyzetet maga a HJ is elősegítette azzal, amikor nem minden esetben 
tartotta magát a párt, illetve a külügyminisztérium elvárásaihoz. Schirach fiatal 
kora ellenére volt annyira dörzsölt, hogy nem bocsátkozott szélmalomharcba a 
külpolitika legfőbb alakítóival, akikkel szemben a külügyminisztériumtól telje-
sen független HJ-külpolitikát úgysem teremthetett volna. Inkább járta a maga 
útját, s tette, amit gondolt. 

7 Erre volt példa a magát Adolf von Trotha admirális oltalma alá helyező Nagynémet Szövetség 
(Großdeutscher Bund) felszámolása. Majd az egyleti csoportok nyomással, kényszerrel, rendeletek-
kel való teljes megszüntetése is, valamint a Hitlerjugenden belül a régi emlékek alapján egymással 
szorosabb kapcsolatot tartó, egykori egyleti tagok és vezetők kiszűrése. – Jovy, i. m., 81-85, 150-151.
8 Így a külügyminisztérium (Auswärtiges Amt), az NSDAP Alfred Rosenberg vezette Külpoli-
tikai Hivatala (Außenpolitisches Amt der NSDAP), a Ribbentrop–ügyosztály (Dienststelle des 
Beauftragen der NSDAP für außenpolitische Fragen im Stabe des Stellvertreters des Führers) és 
az NSDAP Külföldi Szervezete (Auslandsorganisation der NSDAP).
9 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 743. o.
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„A Birodalmi Ifjúságvezetőség nem folytat külpolitikát” írta Schirach 1934-
ben megjelent könyvében, amelyben kifejtette, hogy a párt a Külpolitikai Hi-
vatalt bízta meg a nemzetiszocialista mozgalmon belül a külügyi tevékenység-
gel. A Birodalmi Ifjúságvezetőség Külügyi Részlege (Abteilung Ausland) – írta 
Schirach – nem végez olyan tevékenységet, amely metszené a párt és az állami 
szervek kompetenciáját. Munkáját ugyanis a politikán kívülre helyezte, s azt csu-
pán tisztán emberek közötti érintkezésnek tekintette.10 A HJ útjai Schirach ol-
vasatában nem minősültek propagandaútnak, főleg nem tartotta az utazó ifjakat 
a nemzetiszocializmus propagátorainak, hanem olyan fiataloknak, akiknek első 
számú feladata külföldön is a tanulás volt: „Hiszek az európai ifjúság együttmű-
ködésében egy olyan megállapodás alapján, amelynek egyetlen programpontja 
a következőképpen hangozna: kölcsönös megismerkedés.”11 Az ifjúság, mint „a 
legjobb követ“ – fejti ki Schirach – nem rendelkezett a diplomaták szinte köte-
lező bizalmatlanságával, hanem őszinte és elfogulatlan volt. A HJ hangsúlyozta, 
hogy nem küld kémeket – mint a szovjetek –, hanem csak ifjakat, akik tanulni 
akarnak.12 Kár, hogy a vezetők már nem rendelkeztek ezzel a gyermeki őszinte-
séggel. A kémkedés persze nem zárható ki, hiszen erre sok esetben a lehetőség 
is adott volt, de erre utaló nyomokat a forrásokban nagyon ritkán találunk.13 A 
fontosabb HJ-utakról készült beszámolók ilyen jellegű információkat nem tar-
talmaznak, titkos jelentések pedig nem kerültek elő. 

A HJ álláspontja és Schirach értelmezése szerint a HJ-nak azonban nem volt 
feladata, hogy más népek számára példaként szolgáljon, a nemzetiszocializmus 
pedig nem volt exportálandó propagandacikk, hanem mindössze a német lényeg 
inkarnációja. A HJ szándéka tehát nem volt egyéb, mint a jó kapcsolatok ápolása 
a különböző nemzetek ifjúságával, amelybe az is beletartozott, hogy a HJ tágra 
nyitotta a kaput más országok érdeklődő ifjúsági csoportjai előtt, s ezt elvárta 
más országoktól is.14 Így az ifjúságot ott is képesnek tartották az előzetes tapoga-

10 Schirach, Hitler–Jugend, i. m, 154. o.
11 Uo., 155-156. o.; 
12 Über die Jugend. Frankfurter Zeitung, 4. Dezember 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 132. o.); 
Gespräche der Jugend unter sich. Hamburger Fremdenblatt, 3. Dezember 1937 (BArch, NS 5/
VI/427, 131. o.); Jugenderziehung im Zeichen des Friedens! Wille und Macht, 1938/1. sz., 1-5. o.
13 Például Nagy-Britannia esetében. Vö. The National Archives (London), KV 5/85-87.
14 Schirach, Baldur von, Revolution der Erziehung, Berlin 1938, 141–142. o. „Nem lehet felada-
tom, és teljesen ellentmond munkám lényegének, hogy a Hitler–Jugendet más nemzetek számára pél-
daként állítsam. Én nem idegen népek ifjúságához szólok, hanem a világ német ifjúságához. Főleg nem 
kísérlem meg, hogy a nemzetiszocialista ifjúsági nevelés alapelveit az egész világ számára mértékadó-
nak állítsam be. A nemzetiszocializmus nem propagandacikk, az a német lényeg indoktorinációja, né-
met földön keletkezett, és a német vezér alakította szellemileg és szervezetileg. Amikor megpróbálom 
külföldieknek érthetővé tenni a Hitler–Jugend lényegét, tagozódását és felépítését, akkor ezt csak azért 
teszem, mert meg akarom könnyíteni mindazok fáradozását, akik komolyan arra törekednek, hogy 
megismerjék a német ifjúságot. A teljes nemzetiszocialista mozgalomhoz hasonlóan a legfiatalabb tago-
zat is a népek egymás közötti békés megérétéséért áll ki. A politikai viták kikapcsolásával azon fárado-
zik, hogy más nemzetek ifjúságával jó kapcsolatokat teremtsen. Mint ahogy mi is kitárjuk szülőföldünk 
kapuit a világ ifjúsága előtt, és törekszünk arra, hogy hozzáférhetővé tegyük számukra a német táj 
szépségét, úgy mi is elmentünk idegen országokba, és megpróbáltuk Hitler–Jugendünkbe a világnak 
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tózásra, ahol a hivatalos külpolitika nehézségekkel küszködött. Mindez arra pre-
desztinálta „Németország ifjú generációját, hogy hozzájáruljon a Führer nagy 
békeművéhez”. A HJ előszeretettel hangsúlyozta: szakítottak azzal a hagyomány-
nyal, hogy puszta kalandvágyból és kedvtelelésből induljanak külföldre, hiszen 
egy külföldi út hátterében komoly feladat állt.15

A Hitlerjugend mind erőteljesebb fellépése a világ országainak színpadán az 
egyre terebélyesedő külkapcsolatok által kiváló lehetőséget biztosított a német 
politika számára, hogy a „béke fenntartására” irányuló külpolitikáját az ifjúság 
fejlődő kapcsolataival is alátámassza. Minthogy a Hitlerjugendnek egyre inkább 
részét képezték a korábbi ifjúsági szervezetek, ráadásul az ilyen múlttal nem 
rendelkező tagok is hittel dolgoztak a mind szélesebb külkapcsolatokért és a 
világ ifjúságai közötti jó viszonyért, a Hitlerjugendet meglehetősen könnyűnek 
bizonyult felhasználni a békeszínlelés feladataira. Ez olvasható ki a HJ hivatalos 
sajtókiadványaiból is, amelyekben nem csak azt cáfolták, hogy a HJ külpolitikát, 
de még azt is, hogy egyáltalán politikai tevékenységet folytat. Eszerint mindösz-
sze a kölcsönös párbeszéd, egymás viszonyainak megismerése, a közös munka, 
a sport és a dalok által, a kölcsönös tisztelet kivívása és valódi, bajtársi viszonyok 
kialakítása volt a cél.16

A Hitlerjugend pozitív, békés és mértéktartó külföldi megjelenése egyúttal 
hozzájárulhatott mind Németország, mind pedig a Hitlerjugend nemzetközi 
izoláltságának csökkentéséhez, amelynek 1937-től már komoly jelei mutatkoz-
tak. A Hitlerjugend leginkább azt várta a külföldi partnerektől, hogy megértsék 
Németországot és a Hitlerjugendben folyó nevelési munkát. Nyilván ennek je-
gyében szorították teljesen háttérbe a külkapcsolatok terén a nemzetiszocializ-
mus rasszista gondolatait. A nyilvánosság előtt ez tabutéma maradt. A belső ér-
tékelésekben viszont már ezek a felhangok is előjöttek. Elsősorban nem abban 
a kontextusban, hogy a Hitlerjugend bizonyos országok ifjúságát fajilag alsóbb 
rangúnak tekintette, bár a nem hivatalos megbeszélések során nyilván erre is 
bőven akadt példa. Inkább abban a tekintetben került elő ez a téma, hogy az 
együttműködés nehézségeit, a kapcsolatkeresési szándékokkal szemben muta-
tott ellenkezést a HJ általában a „zsidó befolyás” számlájára írta. Ennek ellenére 
a HJ lehetséges partnerországokban is közismert nemzetiszocialista világnéze-
te az első években kifejezetten gyakran váltott ki tartózkodást. Az izoláltságot 
csak fokozta, hogy a HJ tekintélye időközben sokszorosára növekedett, mint-
egy a náci Németország egészét, vagyis egy egyre növekvőbb erejű világhatal-
mat képviselt, ami a szétaprózódott weimari ifjúsági mozgalomra, Németország 
első világháború utáni eszmélésekor, majd a világválság miatti újbóli összerop-

azt a szemléletét belenevelni, amely előfeltétele a népek békés egymás közötti együttműködésének.” – 
Schirach 1934. január 30-i rádióbeszédéből, idézi: Griesmeyr – Würschinger, i. m., 178-179. o.; 
Ld. még Brücken von Nation zu Nation. RJP, 1935/22. sz., 1-2. o.
15 Weltaufgeschlossene Jugend. Bremer Zeitung, 15. Oktober 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 116. 
o.) ; „Jahr der Verständigung”, Völkischer Beobachter (VB), 26. Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 
150. o.); Von unseren Auslandsfahrten. RJP, 1934/63. sz., 1. o.
16 Vö. Der Verständigungswille der jungen Generation. RJP, 1935/200. sz., 3. o.
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panása idején ilyen szinten nem volt jellemző. Egy egyszerű német vándorcso-
port nem egy feltörekvő világhatalom képviselőjeként jelent meg külföldön.17

A német külpolitika szemszögéből kapóra jöttek az olyan – a legtöbb eset-
ben valóban szilárd meggyőződéssel vallott – kijelentések, amelyek nyíltan a 
béke mellett és a háború ellen foglaltak állást (pl. „Mi Hitlerjugend-tagok eluta-
sítunk egy imperialista hódító háborút!“18). A pártvezetés a pozitív kicsengésű 
HJ-kezdeményezéseket a békepropaganda jegyében mindvégig tolerálta, még 
akkor is, ha azok adott esetben diplomáciai bonyodalmat okoztak.19 A Francia-
ország felé irányuló töretlen próbálkozás pedig a nagypolitikának is javára szol-
gált. Több más példa mellett ezt a célt szolgálták a Nagy-Britanniával is kitartóan 
fenntartott kapcsolatok.

Másrészt a 30-as évek második felében már érezhető volt, hogy a német külpo-
litika több esetben egy erős hatalom politikájaként jelent meg. A Hitlerjugendtől 
is egyre inkább elvárták, hogy – a nácizmus békés szándékainak külföldre tör-
ténő közvetítetése mellett – az első számú európai ifjúságként lépjen fel, amely 
adott esetben akaratát is rá tudja kényszeríteni a partnerszervezetekre és -orszá-
gokra. Ebben a tekintetben leginkább a HJ sajtótermékei érdemeltek figyelmet, 
amelyekről Buddrus joggal állapította meg – különösen a Birodalmi Ifjúságveze-
tőség Wille und Macht (Akarat és Hatalom) című központi folyóiratáról –, hogy 
nem mindig követték a szigorúan vett, általános, missziós céloknak megfelelő 
nemzetiszocialista külpolitikát, hanem az elvártnál gyakrabban mutatták a meg-
értés jelét más népek ifjúsága iránt. Bár a HJ legfelsőbb vezérkara is meglehető-
sen fiatal volt (a 30-as éveiben járó generáció), és a HJ ezért valóban önmagától 
is békés hangokat ütött meg, mégsem a „megértés politikája” volt az egyetlen HJ 
által képviselt irány.20 A HJ az országon belüli, fokozódó vezetőszerepe mellett 
mindenképpen magának vindikálta a jogot arra, hogy külföldön egyre inkább 

17 Vö. Schirach újévi üzenete: „A következő évben a Hitlerjugend munkája azt a nagy célt szolgálja 
majd, hogy hidat verjen a német és a külföldi ifjúság között. A világ népeinek meg kell ismerniük 
egymást, nem azért, hogy utánozzák az idegen jelleget, hanem hogy eljussanak az idegen népiség 
kölcsönös megértéséhez. Csak ez a kölcsönös megértés képezheti a ma nagy ifjúsági szervezete-
inek együttműködési alapját” Völkischer Beobachter, 2. Januar 1938; ld. még Buddrus, Totale 
Erziehung, i. m., 747. o.
18 Möller, Albrecht, Wir werden das Volk. Wesen und Forderung der Hitlerjugend. F. Hirt, Breslau 
1935, 97-98. o. 
19 Rudolf Heß 1935. májusi nyilatkozata a HJ külügyeiről: „Minél inkább megismerik egymást a 
népek, minél inkább megtanulják egymást megérteni, annál kisebb sikererel járnak a népek egy-
más ellen uszításában érdekeltek. A jobb megértés alapjait azáltal is le lehet fektetni, hogy a né-
pek ifjúságai, amelyek később a népeket képezik majd, kapcsolatba lépnek egymással, és tényleg 
jobban megismerik egymást.” Idézi: Griesmeyr – Würschinger, i. m., 179. o.; Vö. Buddrus, Totale 
Erziehung, i. m., 748. o.
20 Buddrus idézi Günter Kaufmannnak, a Sajtó- és Propagandahivatal vezetőjének Schirach meg-
értésre vonatkozó jelszavának kifejtését, amely a Wille und Macht 1938. évi 1. számában jelent 
meg: „A Hitlerjugend külföldi tevékenysége a kölcsönös tiszeteleten nyugszik […] Csupán annyit 
várunk el [az ifjúságtól – V. Zs.], hogy pozitív módon beleérezze magát a másik mentalitásába.” 
Günter Kaufmann, Jugenderziehung im Zeichen des Krieges! Wille und Macht, 1938/1. sz., 1-5. 
o. Vö. Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 749. o.
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kizárólagosan lépjen fel a teljes német ifjúság képviseletében – mind a külföldi 
birodalmi németek, mind a népi németek, mind pedig más népek ifjúságával 
szemben.21

Az erőteljesebb hangnem azonban még korántsem jelentette azt, hogy a bé-
keszínlelés teljesen megszűnt volna, hiszen a HJ háborús készülődésének 1939 
tavaszától kezdve kívülről alig lehetett valamilyen nyomát felfedezni. Mindebből 
számunkra az rajzolódik ki, hogy a Hitlerjugend a tagság korábbi ifjúsági moz-
galomhoz való viszonyát figyelembe véve, a felszínen kevésbé volt vehemens, 
mint az általános külpolitika. A felszín alatt, egy szűkebb vezetői körben azon-
ban valószínűleg nagy tudatossággal folyt a munka.22 Ma már nem lehet megálla-
pítani, hogy a HJ felső vezetéséből kik, hányan és mit tudtak a nemzetiszocializ-
mus tényleges terveiről, de az nyilvánvalóan nem lehetett véletlen, hogy éppen 
1938-at választotta a Birodalmi Ifjúságvezetőség a „Megértés évének” (Jahr der 
Verständigung). Ennek szellemében a HJ elsősorban a korábbi ellenséges orszá-
gok ifjúságával való megértést és kapcsolatalakítást tűzte ki célul. Mindenesetre 
gyanús az egybeesés, hogy 1938–39-ig a külügyminisztérium és más szervek ál-
tal is kritizált, a nemzetiszocialista eszme misszióját adott esetben elhanyagoló 
HJ-„külpolitika” a nagy barátkozás után miért kapott egy csapásra negatív árnya-
latot olyan megnyilvánulások és sajtóközlemények útján, amelyek már határo-
zottan elítélték néhány ország ifjúságát.23 1939 tavaszán maga Schirach vallotta 
be alvezetői körében, hogy meg kell téveszteni a külföldet, hogy kifoghassák 
a szelet a „zsidó vezetésű” sajtó vitorlájából, amely egyre inkább Hitler hódí-
tó háborújának veszélyére figyelmeztetett. Miután pedig 1939-ben ténylegesen 
csökkent a külföldi utak száma, a háború kitörése után már titkolózásra sem volt 
szükség: Günter Kaufmann, a BIV Sajtó- és Propagandahivatalának vezetője a 
Hitlerjugendet már nyíltan más népek ifjúsága számára példaként aposztrofál-
ta, s a népközösség és az állami autoritás elfogadását a népek ifjúsága közötti 
együttműködés előfeltételének nevezte.24

21 Brandenburg, i. m., 175. o.
22 Kaufmann, Günter, Das kommende Deutschland. Junker und Dünnhaupt Verlag, Berlin 1940, 
221-223. o.; Wortmann, i. m., 167. o.
23 „Nos, külföldön vagy. Szabadítsd meg magad attól a nyárspolgári horizonttól, amely mindent 
elítél, csupán azért, mert nem olyan, mint otthon. Hagyd magad mögött az előítéleteket. Fogadj 
magadba mindent, amit látsz. Szemlélj hűvösen és szenvedélyek nélkül. Minden népnek megvan-
nak az érdemei és a gyengéi. Meg kell próbálnod mindkettőt látni és megérteni. […] Keresd sok-
kal inkább készségesen és nyíltan a kapcsolatot, de legalábbis az érintkezést az idegen lakossággal, 
mindenekelőtt az ifjúsággal. Bánj mindeközben visszafogottan a kritikával, dicsérj nagyvonalúan, 
ha valami dicséretre és elismerésre érdemes. Magától értetődik, hogy közben ne ess buzgóságba. 
Ha külföldiekkel politkai beszélgetésbe keveredsz, mondd el nyugodtan és határozottan vélemé-
nyed. Próbáld őket meggyőzni, hogy Németország semmi mást nem akar, csak igazságot és békét. 
Helyesbítsd a téves véleményeket, deríts fényt a tévedésekre, de ne próbálj meg olyan dolgokat 
elmagyarázni, amelyek tipikusan németek, s így az idegen népek számára nem érthetők. Sose fe-
lejtsd el: a nemzetszocializmus nem exportcikk. Minden népnek a maga jellege alapján kell boldo-
gulnia.” Die Kameradschaft, 1936/14. sz., idézi: Blohm, i. m., 184., 193. o.; Schirach, Revolution 
der Erziehung, i. m., 141–142. o.
24 Kaufmann, Das kommende Deutschland, i. m., 221–223. o.; Wortmann, i. m., 167. o.
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A békeszínlelés és az európai passzivitás összességében azonban mind a tel-
jes német külpolitikának, mind pedig a Hitlerjugendnek meglehetősen jól sike-
rült. Ellenkező esetben nyilván nem jöhetett volna szóba az, hogy a franciák Né-
metországgal szemben megmutatkozó fenntartásai ellenére Camille Chautemps 
francia miniszterelnök a HJ vezetőlapja számára előszót írjon. Ebben további 
támogatásáról biztosította a kétoldalú ifjúsági kapcsolatokat, beszélt a két nép 
nagyszerű teljesítményéről, kiemelte az egymás iránti tiszteletet és respektet, a 
két nép együttműködését a világbéke fontos tényezőjének ítélte, a német és a 
francia ifjúságról pedig, mint pompás ifjúságról beszélt.25 Bizonyosan nem tar-
totta volna Hitler birodalmi gyűlésben elmondott beszédeit „remek szavaknak” 
és nem biztosította volna a Hitlerjugendet a „francia ifjúság szimpátiájáról” a 
Francia-Német Bizottság alelnöke, Ferdinand de Brinon, aki számára a legszebb 
dolog az volt, hogy a két, háborúban részt vett nép fiai a megértés és a barátság 
útjára lépjenek. Biztos volt abban, hogy a francia ifjúság többsége szimpátiával 
viseltet a német ifjúság iránt. Valószínűleg az sem történt volna meg, hogy André 
François–Poncet, Franciaország berlini nagykövete a Hitlerjugendbe küldje 
gyerekét és aktívan támogassa a német-francia ifjúsági kapcsolatokat, még ha itt 
külpolitikai megfontolásokról is szó lehetett.26

S még folytathatnánk a sort, hiszen Nagy-Britanniában is hasonló hangok 
hallatszottak 1938 végéig, ahol Franciaországgal ellentétben talán azok őszinte-
ségében sem kételkedhetünk. Ennek egyik legfőbb megnyilvánulása volt Neville 
Chamberlain brit miniszterelnök szívélyes üzenete a német ifjúsághoz.27 Ugyan-
akkor azt is meg kell említeni, hogy nem egy esetben külföldi megszólalók a 
legalapvetőbb információk nélkül éltették a Hitlerjugendet, azt állítva, hogy a 
weimari „Németország ifjúság nélküli” időszaka után, 1933-tól Németország 
végre az örömtől duzzadó ifjúság hazájává változott.28

Ez a barátkozó stratégia azért is lehetett sikeres és elfogadott, mert teljes 
egészében köthető volt a régi Vándormadár és az Egyleti Ifjúság legtöbb cso-
portjának programjához, amelyek a német nép egységének gondolata mellett 
minden nép szabad belátására bízták, hogy ők is hasonló szellemben kívánják-e 
ápolni népi egységüket, kultúrájukat és hagyományaikat.29 Az Egyleti Ifjúság 

25 Chautemps, Camille, Frankreichs Wunsch. Wille und Macht, 1937/20. sz., 1-2. o.; Schirach, 
Revolution der Erziehung, i. m., 88. o.; Blohm, i. m., 289. o. A teljes szöveget ld. Kaufmann, 
Jugendbewegung im 20. Jahrhundert, i. m., 29. o.
26 Brinon, Fernand de, Sympathien der französischen Jugend. Wille und Macht, 1937/20. sz., 5-6. 
o.; Jugend als Brücke. Wille und Macht, 1937/20. sz., 2–4. o.
27 Neville Chamberlain, Message to the German Youth. In: Kaufmann, Jugendbewegung im 20. 
Jahrhundert, i. m., 30-31. o.; Vö. Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 749. o.; Pressebericht 1938: 
Nach einer Auslandsfahrt. In: Blohm, i. m., 196. o.
28 „A hatalomátvétel előtt Németország egy ifjúság nélküli országnak tűnt. Az utcasarkokon álló fiatal 
embereket valami nyomasztotta, zárkózottnak és kedvetlennek láttam őket. Most rá sem ismerek Né-
metországra. Az ifjak végnélküli menetoszlopai lelkesen menetelnek. Ez az öröm és a jövőbe vetett re-
mény elő képe. Táboraikban egészségesnek és barnára sültnek láttam őket.”– idézi: Blohm, i. m., 289.
29 Vö. Kurella, Alfred, Deutsche Volksgemeinschaft. In: Kindt, Grundschriften, i. m., 163-179. o., 
itt 164. o., ld. Még: Buske, Ernst, Jugend und Volk. In: Kindt, Grundschriften, i. m., 198–201. o.
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dalos könyveibe például bekerültek a meglátogatott országok himnuszai, dalai 
is, s azok előzékenyen hittek abban, hogy pozitív hozzáállásuk folytán a német 
kisebbségek helyzete is javul majd, és nagyobb megértést tanúsítanak irántuk. 
Az Egyleti Ifjúság nem „az uralkodó faj” uralmi területének kiterjesztésében 
volt érdekelt, hanem a németség megtartásában. Azzal azonban mindenképpen 
szimpatizáltak az egyletiek is, hogy Közép-Európában a német befolyás magától 
értetődő legyen, hiszen a közép-európai sorsközösség problémáit csak ezen a 
módon látták megoldhatónak.30

Jovy találóan a következőképpen összegezte az ifjúsági mozgalom és a nemze-
tiszocializmus idegen népekhez való kapcsolatának lényegét: „Az idegen népek-
hez fűződő kapcsolat alapvető különbsége a nemzetiszocializmus és az ifjúsági 
mozgalom között abban áll, hogy a nemzetiszocializmus politikai szempontokból 
kiindulva mérlegeli a szövetséget vagy az ellenségességet, míg az ifjúsági mozga-
lom érzelmi alapon ragadja meg, és veszi fel a lényegével rokont.”31

Németország világhatalomként azonban már nem nélkülözhette, hogy befo-
lyása és hatalma fenntartásának, valamint további kiterjesztésének érdekében a 
német ifjakat megismertesse a német hatalmi pozíció érzésével, járatossá tegye 
őket a nemzetközi viszonyokban, ismereteket szerezzenek a földrajzi adottsá-
gokról, társadalmi, gazdasági és történeti viszonyokról, amit aztán akár békés, 
akár háborús körülmények között hasznosítani tudnak. El kellett vetni az ifjú 
generációban a világhatalmi gondolkodás magvát, hogy a külföldre induló HJ-
csoportok érezzék, és kívülről lássák hazájuk nagyságát és hatalmát. Ez egyben 
az elkötelezettségüket is növelte, miáltal fanatikus előharcosként, feltétel nélkü-
li hittel és korlátlan bevetéssel szolgálhatták a Harmadik Birodalmat.32

A partnerországokban való befolyásszerzés és az ottani fiatalokkal való baráti 
viszony kialakítása a távlati stratégiák miatt volt elsődleges. Bár a HJ ezt a befo-
lyásszerzést a béke szellemében, a béke fenntartása érdekében tartotta fontos-
nak, vagyis az ifjúkorban megszerzett baráti kapcsolatok garantálhatták a jövőre 
nézve azt, hogy az ifjak későbbi politikusként is a népek egymás közötti megérté-
sét tartsák a legfontosabbnak.33 Ugyanennek az érmének a másik oldala viszont 
az volt, hogy e fiatal korban kialakított ifjúsági kapcsolatok révén, Németország 
ismertté és kedveltté tételével, befolyást lehet gyakorolni a partnerország későb-
bi időszakára, amikor ezek az ifjak valóban politikai és más vezetői funkciókat 
töltenek majd be.

30 Jovy, i. m., 61-62. o. A Közvetítőszerv által kiadott „Volk und Reich” (Nép és Birodalom) című 
folyóirat a közép–európai gondolatok legfőbb tárháza lett.
31 Jovy, i. m., 65. o. ld. Még: Mogge, Winfried, „Der gespannte Bogen”. Jugendbewegung 
und Nationalsozialismus – Eine Zwischenbilanz. In: Jahrbuch des Archivs der Deutschen 
Jugendbewegung 1981, 11-34. o.; Kater, Michael H.,Bürgerliche Jugendbewegung und 
Hitlerjugend in Deutschland von 1926-1939. In: Archiv für Sozialgeschichte, Band XVII. Verlag 
Neue Gesellschaft. Bonn–Bad Godesberg 1977, 127-174. o.
32 Vö. Abschiedsfeier für die 450 Jungvolkführer.VB, 29. August 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 104.).
33 Deutschland–Lager 1935. Welttreffen der Hitler–Jugend. Kuhlmühle bei Rheinsberg, Juli/
August 1935, 9. o.
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A szemléletbeli változás ékes példája volt Hans Hartmann „Die junge 
Generation in Europa” című könyvének második, 1933-ban megjelent kiadása. 
Míg az 1930-as első kiadás az európai ifjúság egységének vízióját állította elő-
térbe, addig a második kiadás a német ifjúságnak az európai ifjúság vezető csa-
patának szerepét szánta, de egyúttal a Németországgal és ifjúságával szemben 
hangoztatott imperialista törekvések vádját is cáfolni próbálta.

IV. 2. A Hitlerjugend kifelé irányuló tevékenységének 
szervezeti keretei

A HJ vezető szerepének megteremtése után a Birodalmi Ifjúságvezetőség fo-
kozatosan fejlesztette a külföldi aktivitáshoz szükséges, minden korábbinál gi-
gantikusabb szervezetét.34 Az 1932 közepén megszűnő Határvidéki Hivatal 
örökét egyik hivatal sem vette át, helyette a HJ birodalmi szervezési vezetőjét 
(Reichsorganisationsleiter) Carl Nabersberget bízták meg a HJ Külföld terü-
letének (Gebiet Ausland) vezetésével. A náci hatalomátvételt követően a kez-
deti időszak szerényebb mértékű külföldre irányuló tevékenységét a Birodal-
mi Ifjúságvezetőségen belül újonnan felálló Külügyi és Jogi Osztály (Abteilung 
Auslandsarbeit und Rechtsfragen) irányította, amely ugyancsak Carl Nabersberg 
vezetése alá került, akit 1933 őszén Alfred Rosenberg ifjúsági referensnek hívott 
meg az NSDAP Külpolitikai Hivatalába. Nabersberg a kezdeti évek kulcsfon-
tosságú embere volt nemcsak a külügyi tevékenység, hanem a HJ vezető sze-
repének kiépítése terén is. E hivatal mellett ő irányította ugyanis a Birodalmi 
Ifjúságvezetőség Ifjúsági Csoportok Osztályát (Abteilung Jugendverbände) is, 
így az ifjúság gleichschaltolásának legfőbb felelőse volt. Ő lett a HJ törzsveze-
tője is, vagyis Schirach helyettese. Ez a hármas funkció lehetőséget biztosított 
arra, hogy az ifjúsági mozgalom tapasztalatait még inkább hasznosíthassák a HJ 
külügyi tevékenységében, másrészt azt is mutatta, hogy ez a munka valóban el-
sőrangúvá vált.35

A gleichschaltolás folyamata nem kerülhette el az Európai Német Ifjúság 
Közvetítőszervét sem. 1933 tavaszán a Közvetítőszervet egy megállapodás ér-
telmében beolvasztották az immár Schirach vezetése alatt álló Német Ifjúsági 
Szövetségek Birodalmi Bizottságába. Ezzel a lépéssel központosították az addig 
a Közvetítőszerv, a Birodalmi Bizottság és a Német Ifjúsági Szállók Birodalmi 
Szövetsége között megoszló külföldi német munkát, ami egyúttal e szerveze-

34 A Hitlerjugend külföldre irányuló tevékenységének szervezeti kereteiről részletesebben ld. 
Vitári, A Hitlerjugend és Délkelet-Európa, i. m., 106-118. o.
35 Reichsjugendführung, Abteilung Ausland – PAAA, R 63606; JfdDR an das AA. Antrag des 
Jugendführers des Deutschen Reiches auf Mittelbewilligung für das Etatjahr 1934/35, 9. Februar 
1934 – PAAA, R 63606.
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tek munkájának fokozatos adaptálást jelentette a HJ külföldi tevékenységére. 
A Közvetítőszerv részben kényszer hatására, részben meggyőződésből, részben 
taktikai okokból kötelezhette el magát azonnal az új hatalomnak, sorsát azon-
ban így sem kerülhette el, mivel 1933 végén már a Birodalmi Ifjúságvezetőség 
Külügyi és Jogi Osztályának részeként működött, s tevékenységét Népi Német 
Ifjúsági Munka Közvetítőszerve (Mittelstelle für volksdeutsche Jugendarbeit in 
der Reichsjugendführung) néven folytatta tovább. Főbb feladatai közzé tarto-
zott a teljes német ifjúság határvidéki és külföldi útjainak koordinálása, így egyre 
inkább már csak Útszervezési Osztályként (Fahrtenamt/stelle) említették.36 Az 
elnevezés mindenesetre mutatta, hogy egyelőre még abszolút túlsúlyban volt 
tevékenységében a külföldi németek gondozása és a velük fenntartott kapcsola-
tok ápolása. 

A szervezeti keretek 1935-re kristályosodtak ki teljességükben. 1935-ben az 
osztály – a Birodalmi Ifjúságvezetőség minden más osztályával együtt – hiva-
tallá avanzsált, s különvált a Jogi Hivataltól. A Határvidéki és Külügyi Hivatal 
(Grenz- und Auslandsamt) tehát már csakis a HJ kifelé irányuló tevékenysé-
gének szentelte minden energiáját.37 Nabersberget 1935 júliusában az addig a 
Nemzetiszocialista Német Hallgatószövetség (Nationalsozialitischer Deutscher 
Studentenbund, NSDStB) külügyeit irányító Reinhold Schulze váltotta fel. A 
hivatal vezetése mellett átvette a HJ földrajzi struktúrájába tartozó, de a hiva-
talban külön osztályként megjelenő Külföld terület (Gebiet Ausland) vezetését 
is. Schulzét 1936 márciusában egyúttal kinevezték a HJ összekötő emberének, 
akinek a minisztériumokkal, az NSDAP Külföldi Szervezetével, Külpolitikai Hi-
vatalával, Gyarmatpolitikai Hivatalával, a Ribbentrop Ügyosztállyal,38 a Né-
met Akadémiai Csereszolgálattal (Deutscher Akademischer Austauschdienst, 
DAAD) és a Birodalmi Gyarmatügyi Szövetséggel (Reichskolonialbund) kellett 
kapcsolatot ápolnia. Ebben a minőségében tehát a külügyminisztérium mellett 
a párt két fontos, külfölddel kapcsolatos tevékenységet folytató szervével koor-
dinálta a HJ kapcsolatait.39

36 Grenzlandfahrten und Auslandsbeziehungen der bündischen Jugend. Kurzchronik. In: Kindt, 
Die deutsche Jugendbewegung, i. m., 1529-1535. o.; Jugendführer des Deutschen Reiches, 
Abteilung Ausland an das AA, Haushaltsplan der Mittelstelle deutscher Jugend in Europa, 10. 
August 1933 – PAAA, R 63605; Mittelstelle deutscher Jugend in Europa an das AA, 27. Mai 
1933 – PAAA, 63605.; Tiemann, i. m., 247. o.; Preußische Lehrerzeitung, 3. März 1934 – PAAA, 
R 63606.; Mittelstelle für volksdeutsche Jugendarbeit in der Reichsjugendführung, Abteilung 
Ausland an die Deutsche Gesandtschaft Oslo, 22. März 1934 – PAAA, R 63606.; Verordnungsblatt 
der Reichsjugendführung, II/5, 7. Juli 1934; Aufruf zur Grenz- und Auslandsfahrt der HJ. 
NSDAP. Amtliches Verodnungsblatt der Reichsjugendführung, 1933/2., 24. o. (BArch, NSD 
43/15); Mittelstelle für volksdeutsche Jugendarbeit. Der Auslandsdeutsche. Halbmonatsschrift 
für Auslandsdeutschtum und Auslandskunde, 1933/21. sz.
37 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 1096-1098. o.; Schirach, Hitler–Jugend, i. m., 156. o.
38 Hivatalosan: az NSDAP külpolitikai megbízottja a Führer helyettesének törzsében (Dienststelle 
des Beauftragen der NSDAP für außenpolitische Fragen im Stabe des Stellvertreters des 
Führers).
39 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 747, 1177, 1214. o.; Reichsjugendführung (továbbiakban 



IV. A Hitlerjugend külföldre irányuló tevékenységének kiteljesedése 1933-193966

A Birodalmi Ifjúságvezetőség struktúrájának leképződését mutatták a HJ 
területeinek és járásainak szervezeti sémái, az előbbiekben a Határvidéki és 
Külügyi Osztályok (Grenz- und Auslandsabteilung), utóbbiakban a Határvi-
déki és Külügyi Részlegek (Grenz- und Auslandsstelle) voltak az illetékes fó-
rumok. Ezek a szervezeti egységek az Ifjúnépre és az Ifjúlányok Szövetségére 
(Jungmädelbund, JM) is kiterjesztették tevékenységüket, bár külföldre csak 14 
év feletti fiatalok utazhattak. A legfiatalabbaknak először saját hazájukat kellett 
megismerniük, de a külfölddel kapcsolatos témák esetükben is a képzés részét 
képezték.40 E részlegek és osztályok keretében a fő felelősök a határvidéki és 
külügyi referensek voltak.41

1938. szeptember 15-i hatállyal a hivatalt két részre osztották, ami két fő te-
vékenységének intézményi különválasztását is jelentette. A Határ- és Néppoli-
tikai Hivatal (Grenz- und volkspolitisches Amt) a korábban helyettes hivatalve-
zetőként, majd Schulze távozása után megbízott vezetőként működő Theodor 
Stadler, a Külügyi Hivatal (Auslandsamt) pedig Hans Lauterbacher vezetése 
alá került. Lauterbacher addig a Külügyi Kapcsolatok Osztályának (Abteilung 
Auslandsbeziehungen) vezetője volt, majd Schulze távozása után a HJ összekö-
tői tisztségét is betöltötte.42

A szétválástól kezdve a Határ- és Néppolitikai Hivatal kezelte a német népi-
ségi ügyeket, így a népi németekkel való kapcsolattartást és a határvidéki tevé-
kenységet is, míg a Külügyi Hivatal ápolta a HJ nemzetközi kapcsolatait és gon-
dozta a HJ határon túli csoportjait.43 E nyilvánvaló különválás a harmincas évek 
végére mindkét terület munkájának felfutását feltételezte, s ezért vált időszerű-
vé e két területet szervezetileg is különválasztani. Ez egyben annak a jele is volt, 
hogy a külföldi és népi németek gondozása mellett a harmincas évek végére már 
mind minőségében, mind mennyiségében egyenrangúvá vált a más népek ifjú-
ságával fennálló kapcsolatrendszer. 

A Birodalmi Ifjúságvezetőség, illetve annak Határvidéki és Külügyi Hivatala 
– később Külügyi Hivatala – összekötőkkel rendelkezett az egyes minisztériu-

RJF) an den DAAD, 22. Februar 1938 – PAAA, 27134.; Ernennung von Reinhold Schulze zum 
Leiter des Grenz- und Auslandsamtes. VB, 7. Juli 1935 (BArch, NS 5/VI/427, 14. o.); Neuer Chef 
des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung, 9. Februar 1938 – BArch, NS 28/104, 
34. o.; Der Leiter des Grenz- und Auslandsamtes in der RJF ernannt. RJP, 1935/150. sz., 1. o.
40 Die Auslands-Arbeitsgemeinschaften der HJ. VB, 27. April 1939 (BArch, NS 5/VI/427, 184. o.); 
Blohm, i. m., 184. o., 198. o.; Auslandsfahrten Nichtangehöriger der HJ. Reichsbefehl, 2/IV, 20. 
Januar 1939, 43. o.
41 Blohm, i. m., 68. o.; Gliederung der Reichsjugendführung – PAAA, R 63610; Merzenich, M., Die 
volksdeutsche Arbeit der Hitlerjugend. Deutsche Mädchenbildung. Zeitschrift für das gesamte 
höhere Mädchenschulwesen, 1934/6. sz., 268-273. o.
42 Teilung des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung. Verordnungsblatt der 
Reichsjugendführung, VI/19., 7. Oktober 1938, 344. o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 747, 
1177, 1214. o.; RJF an den DAAD, 22. Februar 1938 – PAAA, 27134; Ernennung von Reinhold 
Schulze zum Leiter des Grenz- und Auslandsamtes. VB, 7. Juli 1935 (BArch, NS 5/VI/427, 14. o.); 
Sonderdruck 5/39. Amtliches Nachrichtenblatt, 11. August 1939.
43 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 1102. o.
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mokban, s ezen túlmenően Németország fontosabb külképviseleteire is eljut-
tatta megbízottait, továbbá kapcsolatot ápolt a Berlinben követséget működtető 
külföldi államok ifjúsági referenseivel is, így a lehető legfrissebb információkkal 
rendelkezhettek az adott országban uralkodó (ifjúsági) viszonyokról, az egyes 
országok részéről Németországba tervezett utakról és egyéb tervekről is.44 Ez a 
szervezeti séma sem bizonyult azonban tartósnak, hiszen a háború újabb válto-
zásokat hozott a HJ külföldi munkájában.

A HJ két hivatalának legfőbb támogatói a külügy- és a belügyminisztérium 
voltak. 1933-tól birodalom szerte bevezették az ugyancsak erre a célra fordított 
ún. külföldi fillért (Auslandspfennig), amelyet a HJ tagjai fizettek (1, később 5 
Pfennig) havonta. A külügyminisztérium leginkább a külföldön élő birodalmi 
német kolóniák megszilárdításában és nemzetiszocialista szellemben való kiépí-
tésében volt érdekelt, de a Birodalmi Ifjúságvezetőség szerint elégséges támo-
gatást sosem biztosított.45

1937 tavaszán a birodalmi pénzügyminisztérium és az NSDAP birodalmi 
kincstárnokának BIV-en dolgozó képviselője által kötött megállapodás értel-
mében, a Birodalmi Ifjúságvezetőség minden feladatát – beleértve a külfölddel 
ápolt kapcsolatokat – pártpénzekből kellett finanszírozni, s a birodalmi ifjúság-
vezetőnek, mint legfelsőbb birodalmi hivatalnak rendelkezésére álló forrásokat 
nem lehetett felhasználni. Mivel a megállapodásról a külügyminisztériumot is 
tájékoztatták, az a továbbiakban nem kívánta külön, címzett támogatásokkal se-
gíteni a HJ külföldre irányuló tevékenységét.46 A döntést a BIV tudomásul vette, 
mindazonáltal tudatta a külügyminisztériummal, hogy a HJ a jövőben nem lesz 
képes külföldi utakat végrehajtani, így a külföldi ifjúságokkal fennálló kapcso-
latok többsége el fog halni. A BIV érzelmi ráhatásként közölte, nem gondolja, 
hogy ez a lépés a külügyminisztérium és a nemzetiszocialista külpolitika érdeké-
ben állna.47 A külügyminisztérium viszont hajthatatlan maradt, s már 1937-ben 
semmilyen összeget nem juttatott a BIV-nek.48

44 Griesmeyr Würschinger, i. m., 180. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 256. o.
45 NSDAP. Verodnungsblatt der Reichsjugendführung, 1933/2. sz., 21. o. (BArch, NSD 43/15); 
Pallaske, i. m., 94–95. o.; Die Auslands-Arbeitsgemeinschaften der HJ. VB, 27. April 1939 (BArch, 
NS 5/VI/427, 184. o.). Das AA an den JfdDR, Abteilung Ausland, Abschrift, 8. Mai 1934 – PAAA, 
R 63606; JfdDR an das AA, Abteilung Ausland an das AA, 15. Juli 1935 – PAAA, R 63610; JfdDR 
an das AA, 26. Mai 1934 – PAAA, R 63607; Das AA an die Mittelstelle deutscher Jugend in 
Europa, 8. April 1933 – PAAA, R 63604; Das AA an die JfdDR, 8 August 1935; Das AA an die 
JfdDR, 14. September 1935 – PAAA, R 63610; RJF, Abteliung Ausland an das AA, 4. September 
1935 – PAAA, R 63610; AA an die Jugendführung des Deutschen Reiches, Abteilung Ausland, 15. 
April 1935 – PAAA, R 63609; Jugendführer des Deutschen Reiches an das AA, 9. Februar 1934 – 
PAAA, R 63606; Ref.V.L.R. Kammler zu VI S 3164/3635/3. – PAAA, R 63606; Jugendführer des 
Deutschen Reiches an das AA, 7. April 1935 – PAAA, R 63609; AA an Deusche Missionen und 
Berufskonsulate, 14. Juni 1938 – PAAA, R 60450.
46 RJF Wirtschaftspolitisches Referat an das AA, 7. Juli 1937; AA an die RJF, Wirtschaftspolitisches 
Referat, 27. Juli 1937– PAAA, R 98896.
47 JfdDR an das AA, Abschrift, 30. juli 1937 – PAAA, R 98896.
48 RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 17. August 1937 – PAAA, R 98867.
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IV. 3. Az utak előkészítése

Az utak előkészítése az 1933 előtti hagyományokat követte, a felkészülés mó-
dozatait pedig továbbra is leginkább az utak engedélyezéséhez megfogalmazott 
kritériumok befolyásolták, amelyek viszont már a teljes német ifjúság számára 
központi szabályozás alá estek.49 A folytonosságot sugallta, hogy továbbra is a 
Német Ifjúság Európai Közvetítőszerve volt az illetékes az engedélyezésekért, az 
erre vonatkozó irányelvek lényegét tekintve megegyeztek a korábban megfogal-
mazottakkal, s most már az ez alól korábban mentesülő Hitlerjugendre is kiter-
jedtek.50 Az új viszonyokat sugallta a Közvetítőszerv ügyvezetőjének 1933. május 
19-i körlevele is, amely az adott politikai szituációban károsnak vélte az egyéni és 
csoportos utakat, és feltétlenül szükségesnek tartotta a külföldre induló ifjúság 
egységes felkészítését, hogy az út egyrészt az „ifjú nemzetiszocialista Német-
ország” iránti figyelem felkeltését, másrészt a róla terjesztett „hazugságokkal” 
szembeni fellépést is szolgálja. Ezért csak olyanok mehettek külföldre, akik ma-
gukénak érezték a nemzetiszocializmust, de külföldön mégsem tudatos propa-
gandát vártak el tőlük, hanem jó kiállást, ha a német ügyek szóba kerülnek.51

Az engedélyezések során minden csoportos és egyéni utat be kellett jelen-
teni, és a BIV Útszervezési Osztálya engedélye nélkül egyetlen fiatal sem utaz-
hatott külföldre. Az egyik fő szempont továbbra is az volt, hogy a kalandjellegű 
utaknak gátat szabjanak, ezért kizárólag olyan utak szervezését várták el, ame-
lyek speciális feladatokat láttak el, s így nem minősültek „vad“ vándorlásnak. A 
legtöbb esetben ugyanis e „vad“ vándorlók bár jóhiszeműen, de teljes tudatlan-
sággal utaztak külföldre, s mivel pénz nélkül indultak útnak, így rákényszerültek, 
hogy nyilvános zenéléssel, kéregetéssel stb. teremtsék elő a külföldi tartózkodás-
hoz szükséges anyagi javakat.52 A vad vándorlások megakadályozásának lehető-
séget a HJ vezetése mégis abban látta, hogy lehetőleg csak olyan fiatalokat en-

49 Részletesebben ld. Vitári, A Hitlerjugend és Délkelet-Európa, i. m., 118-128. o..
50 Mittelstelle deutscher Jugend in Europa an das AA, 22. März 1933 – PAAA, R 63604.
51 Tiemann, i. m., 247. o.
52 1933–34-ben a külügyminisztérium például nem kívánatosnak tartotta az ifjúság útjait Belgium-
ba, Franciaországba, Olaszországba, Magyarországra, Csehszlovákiába, Lengyelországba, továbbá 
Svájcba, s csak egyes, kivételes esetekben látott esélyt az ezen országokba irányuló utak engedé-
lyezésére. Ennek megfelelően az Útszervezési Hivatal ezeket az utakat Délkelet-Európába, a Bal-
tikumba, Kelet-Poroszországba vagy a Bajor-erdőbe igyekezett átcsoportosítani. Schirach, Hitler-
Jugend, i. m., 157. o.; Aus der Auslandsarbeit der Abteilung Ausland der Reichsjugendführung, 
9. Januar 1935, 1. o.; Der Reichsminister des Innern an den Verbindungsstab der NSDAP, 25. 
September 1933 – PAAA, R 63605.; An das AA, 7. Juni 1934 – PAAA, R 63607; Mittelstelle für 
volksdeutsche Jugendarbeit in der Reichsjugendführung, Abteilung Ausland an die Deutsche 
Gesandtschaft Oslo, 22. März 1934 – PAAA, R 63606; Reichsjugendführung, Abteilung Ausland. 
Das Hauptreferat II benötigt für das Etatjahr 1934/35 folgende Mittel – PAAA, R 63606.; 
RJF Abteilung Ausland an das AA, 7. August 1933 – PAAA, R 63605; Der JfdDR, Abteilung 
Ausland – Anweisungen für deutsche Jugendwandergruppen bei Auslandsfahrten – PAAA, R 
63610, VI S 6511–35. o.; Nr. 259. Betr.: Grenz- und Auslandsfahrten 1934. Verordnungsblatt der 
Reichsjugendführung, 1934/97. sz., 5. Februar 1934, 1. o.
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gedjenek külföldre, akik már kellő időt töltöttek a HJ „iskolájában”. Különösen 
az egyleti és a marxista ifjúságot, illetve az ilyen múlttal rendelkező HJ tagokat 
akadályozták meg a kiutazásban, hogy ne fejthessenek ki „veszélyt jelentő” tevé-
kenységet. Mindez egyúttal a tartózkodó német külpolitika jegyében telt, amely 
mindaddig visszafogott maradt, amíg a nemzetközi helyzet nem konszolidáló-
dott Németország körül.53

A meghonosodott Kék (külföldre), illetve Vörös (határvidékre) könyv nélkül 
senki sem indulhatott útnak, de végleges és megnyugtató szabályozásra több 
átmeneti rendelkezést követően csak 1937-ben került sor. Eszerint Schirach el-
rendelte, hogy a Hitlerjugend tagjainak külföldi útjukhoz rendelkezniük kell a 
Német Birodalom Ifjúságvezetőjének vagy az általa meghatalmazott szolgálati 
helynek az egyetértésével. Továbbra is engedély nélkül utazhattak azok a HJ ta-
gok, akik szülőjük vagy törvényes képviselőjük kíséretében, illetve iskolai kere-
tek között tanári vezetéssel hagyják el az országot. Egyéni út esetén tíz nappal, 
csoportos út esetén két hónappal az útlevéligénylés előtt rendszeresített forma-
nyomtatványon kellett bejelentést tenni a lakhely szerint illetékes járásvezető-
ségnél.54

A csoportos utakról a HJ területek illetékes hivatala helyett újra a Birodal-
mi Ifjúságvezetőség mondta ki a végső ítéletet.55 1938-ban 2000 engedélyezési 
eljárás folyt, de számuk a korábbi években is folytonosan emelkedő tendenciá-
jú volt. A harmincas évek végére a Hitlerjugend törekvése mégis csak eredmé-
nyesnek bizonyult, amit az ifjúság külföldi tevékenysége abszolút centralizálá-
sának és monopolizálásának tudott be, és a saját eredményeként könyvelte el a 
weimari korszakra szerinte oly nagyon jellemző „vad vándorlások” számának mi-
nimálisra csökkenését is.56 A hivatal magának tartotta fenn annak jogát is, hogy 
némiképp egyensúlyban tartsa a külföldi utak földrajzi megoszlását, így adott 
esetben egyes területekre zárlatot rendelhetett el, illetve az utakat átirányíthat-
ta a kevésbé látogatott területekre. Így vált elkerülhetővé, hogy egyes területek 

53 Nr. 182. Betr. Auslandsfahrten. Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, 1933/39. sz., 
2. Oktober 1933, 2. o.; Auftreten bei Grenz- und Auslandsfahrten. Verordnungsblatt der 
Reichsjugendführung, III/39., 31. Oktober 1935, 1. o. (BArch, NSD 43/15–1935); Die Aufgaben 
des Auslands-Fahrtenamtes der Reichsjugendführung. RJP, 1934/203. sz., 1-3. o.
54 Auslandsreisen von HJ-Angehörigen. Hitlerjugend, 17. Juli 1937 (BArch, NS 22/547); 
Auslandsreisen von HJ-Angehörigen – Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, V/16, 2. Juli 
1937 – BArch, NS 5/VI/427, 92. o.; Anmeldeplicht für Auslandsfahrten. RJP, 1937/52. sz., 2. o.
55 Der Stabsführer. Auslandsreisen von HJ-Angehörigen. Verordnungsblatt der Reichsjugendfüh-
rung V/16, 2. Juli 1937 – BArch, NS 5/VI/427, 88. o.
56 Die Auslands-Arbeitsgemeinschaften der HJ. VB, 27. April 1939 (BArch, NS 5/VI/427, 184. 
o.); Abschrift zu VI S 8752/35, 12. August 1935 – PAAA, R 63610.; Schirach, Hitler–Jugend, i. 
m., 157. o. . „A weimari kormányzatok egyik felfoghatatlan és megbocsáthatatlan vétsége volt a sok 
közül, hogy ifjúságát pénz nélkül, vezetés nélkül, védelem nélkül kiengedte a világba, és a külföldiek 
nagylelkű jótékonyságára bízta. A Birodalmi Ifjúságvezetőség nagy érdeme, hogy a német határokon 
szétszakítja a bizalmatlanság, a gyűlölet, a félelem és az irigység tüskés torlaszát, és a kölcsönös tisztelet 
szabad útján indul a kultúrnépek ifjúságának egymás közötti barátságért.” – Unsere Würde und die 
Verständigung. RJP, 18. Februar 1938.
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túl nagy súlyt kapjanak, míg máshova semmilyen útra se kerüljön sor, ahol pedig 
ugyanakkora szükség lett volna rá.57

A határvidéki és külföldi utak bejelentésére rendszeresített formanyomtat-
vány az alapvető információkon (úticél, időpont, létszám, vezető) túl rákérdezett 
a hosszabb időtartamra felkeresett helyekre, az útvonalra, a közlekedési eszköz-
re, az utazás okára és céljaira, az előkészítő iskolázásra, a létező kontaktusokra 
az adott ország német, illetve idegennemzetiségű szervezeteivel és vezetőivel, 
továbbá arra, hogy milyen pénzösszegek álltak rendelkezésre, azok milyen for-
rásból származtak. Azt is megkérdezték, hogy a csoportvezető járt-e már kül-
földön, sőt csoportok esetén még a csoport átlagéletkorát, a legfiatalabb és a 
legidősebb korát, a gyalog megteendő szakaszok leírását is kérte a hivatal.58 Az 
Ifjúnép és az Ifjúlányok nem utazhattak külföldre, nekik először saját hazájukat 
kellett megismerniük, de a külfölddel kapcsolatos témák esetükben is a képzés 
részét képezték.

Az utakkal szemben támasztott technikai feltételeken túl, az elveknek is fontos 
jelentőséget tulajdonítottak. Az ifjúság kiránduló csoportjai külföldön hazájukat 
képviselték, s ennek kapcsán a Birodalmi Ifjúságvezetőség számára elsőrangú 
volt, hogy ennek tudatában is legyenek, főleg abban a periódusban, amikor Né-
metországot külföldön éles kritika övezte. Emiatt kötelességként fogalmazódott 
meg a kiutazók felé, hogy elfogadják a nemzetiszocializmust, álljanak ki mellet-
te, s minden felmerülő kritika ellen lépjenek fel. Legalább a csoportok vezető-
inek rendelkezniük kellett az alapvető ismeretekkel a német történelemből, és 
meggyőződéssel kellett vallaniuk, hogy az 1918 utáni állameszme a német nép-
nek nem felelt meg, ezért annak át kellett adnia helyét Adolf Hitler eszméjének. 
Külön kihangsúlyozták, hogy nem szabad külföldön propagandabeszédeket tar-
tani, de a felmerülő és „alaptalan“ kritikát tartalmazó kijelentésekkel szemben 
fel kell lépni. Minden résztvevőtől elvárták, hogy ismerje a náci Németország 
vezető személyiségeinek (Hitler, Schirach, Göring, Goebbels, Frick etc.) életpá-
lyáját, az új Németország olyan fontos kérdéseit, mint például az örökbirtok-tör-
vény (Erbhofgesetz), a faji és telepítési politika, a munkaszolgálat, a vidékszol-
gálat (Landdienst), az autópálya-építés, az olimpia. Az utak során a csoportok a 
külföldön élő németséget tudósították a németországi eseményekről.59

57 M. Merzenich, Die volksdeutsche Arbeit der Hitlerjugend. Deutsche Mädchenbildung. 
Zeitschrift für das gesamte höhere Mädchenschulwesen, 1934/6. sz., 268–273. o.; Schirach, Hitler–
Jugend, i. m., 157. o.
58 Reichsjugendführung, Abteilung Ausland. Anmeldung einer Grenz- oder Auslandsfahrt – 
PAAA, R 63610; Polizeiliche Beglaubigung von Fahrtausweisen. Deutsche Allgemeine Zeitung, 
11. Oktober 1935 (PAAA, R 63610).; Vorschriften für Jugend-Auslandsfahrten. RJP, 1935/83. o., 
2. o.; Sonderabdruck Nr. 53 aus dem Ministerialblatt des Reichs- und Preußischen Ministeriums 
des Innern 1937, Nr. 27 – PAAA, R 60450.
59 Der JfdDR, Abteilung Ausland – Anweisungen für deutsche Jugendwandergruppen bei 
Auslandsfahrten – PAAA, R 63606.; Reichsjugendführung, Abteilung Ausland. Das Hauptreferat 
II benötigt für das Etatjahr 1934/35 folgende Mittel – PAAA, R 63606; Mittelstelle deutscher 
Jugend in Europa – Anweisungen für die deutschen Jugendwandergruppen bei Auslandsfahrten 
für das Jahr 1933 – PAAA, R 98891, VI S – 3813/193. o.; Der JfdDR, Abteilung Ausland – 
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Emellett elvárták, hogy a csoportok foglalkozzanak az érintett ország jel-
lemével, különösen a külföldi német településekkel, sajátítsanak el nyelveket, 
rendelkezzenek elégséges anyagi fedezettel, egyszerű és célszerű ruházattal, to-
vábbá ismerjék az úti cél politikai, kulturális, gazdasági és történeti viszonyait, 
azaz rendelkezzenek a megfelelő szellemi fölénnyel, amely „a német nép min-
den képviselőjét ki kell hogy tüntesse külföldön“. A csoportvezetőnek olyan, leg-
alább 18 éves fiatalnak kellett lennie, aki biztos kiállással rendelkezett, s akiben 
egyesültek a vezérelv és a bajtársiasság vonásai, továbbá „német tudatú” volt és 
elkötelezett a nemzetiszocializmus iránt. Legalább a vezetőktől elvárták az adott 
ország nyelvének ismeretét, ami a gyakorlatban nyilván nem érvényesült mara-
déktalanul. A vezető volt a felelős a csoport egységes állampolitikai felfogásáért 
is. Külföldön azokkal szemben is udvariasan és visszafogottan kellett viselkedni, 
akik passzívan vagy elutasítóan viszonyultak Németországhoz és a nemzetiszoci-
alizmushoz (például a HJ szerint a zsidók). Országonként másként szabályozták 
az egyenruha-viselést és egyéb külsőségek kérdését, amiről a kiutazó csoportnak 
be kellett szereznie a megfelelő információkat.60

A Birodalmi Ifjúságvezetőség az engedélyezési kritériumok megfogalmazá-
sán túl az utazók felkészítéséről is gondoskodott. Az iskolázás szükségessége ab-
ból a felismerésből következett, hogy a HJ tagjai kevés és elégtelen ismeret-
tel rendelkeztek a népi és a külföldi németségről, amit arra is vissza lehetett 
vezetni, hogy az alsófokú oktatás nem szentelt 1933 előtt különösebb figyel-
met ennek a kérdésnek, az Egyesület a Külföldi Németségért (Verein für das 
Deutschtum im Ausland, VDA) leginkább a magasabb iskolákban fejtette ki te-
vékenységét.61 E feladat legfőbb fóruma a Határvidéki és Külügyi Hivatalon be-
lül a Nevelésügyi Szakcsoport (Schulreferat) volt, amelynek az volt a legfőbb 
tevékenysége, hogy kielégítő ismereteket közvetített a határvidéki és a külföldi 
németség, valamint a német külpolitika tárgyában. A különböző ismertető anya-
gok (Schulungsbriefe) terjesztése, valamint az iskolázási tanfolyamok mellett, a 

Anweisungen für deutsche Jugendwandergruppen bei Auslandsfahrten – PAAA, R 63610, VI 
S 6511–35. o.; Kaufmann, Das kommende Deutschland, i. m., 222. o.; Blohm, i. m., 278. o.; 
Vorschriften für Jugend-Auslandsfahrten.RJP, 1935/83. o., 2. o.
60 Richtlinien und Durchführungsbestimmungen für die einzelnen Gruppen – PAAA, R 63606.; 
Der JfdDR, Abteilung Ausland – Anweisungen für deutsche Jugendwandergruppen bei 
Auslandsfahrten – PAAA, R 63610, VI S 6511-35. o. Az 1933-34 körüli kezdeti időszakban szin-
te a teljes külföldre vonatkozóan egyenruha és jelképviselési tilalom volt érvényben. A külföldi 
német településterületekre irányuló utaknál felhívták a figyelmet arra, hogy nem célszerű olyan 
térképet magukkal vinni, amely tartalmazza a berajzolt útvonalat, valamint a helyi németség cí-
meit, hogy elkerülhessék az esetleges kellemetlenséget. Az út előtti orvosi vizsgálat és a megfelelő 
biztosítások megkötése értelemszerűen kötelező volt. Felhívták a figyelmet a tisztaság fontosságá-
ra, illetve az ügyes beilleszkedésre. Der JfdDR, Abteilung Ausland – Anweisungen für deutsche 
Jugendwandergruppen bei Auslandsfahrten – PAAA, R 63610, VI S 6511-35. o.; Vorschriften für 
Jugend-Auslandsfahrten. RJP, 1935/83. o., 2. o.
61 A VDA-nak külföldön is voltak csoportjai, 1933 júniusában, Passauban megrendezett “klagen-
furti gyűlésén” a danzigi, Eupen–Malmedy-i, rigai és hollandiai csoportok vettek részt, de meg-
jelentek a külföldi német iskolák képviselői is. – Die „Klagenfurter Tagung” des Vereins für das 
Deutschtum im Auslande in Passau (3. bis 5. Juni 1933) – PAAA, R 60332, K 658457-K658465.
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referatúra maga is előállított különféle segédanyagokat, és könyvtárak berende-
zésében is segédkezett.62

Az 1934-től Carl Nabersberg kiadásában rendszeresen, évente 12 számban 
(egyenként 8 oldalon), 70 000 példányban (amit később 100 000-re akartak emel-
ni) megjelenő Oktatási Levelek (Grenz- und Auslandsarbeit. Schulungsbriefe 
der Hiterljugend und des Bundes deutscher Mädel) mellett a Nép és Birodalom 
(Volk und Reich) című folyóirat és egyéb cikkek, tanulmányok is részei voltak a 
képzésnek. Az Oktatási Levelek című folyóirat az általános információk mellett 
illusztrált és világos formában mutatta be a német népet, annak különböző ré-
szeit (birodalmi, külföldi, népi, határvidéki németség stb.), illetve az egyes ha-
tárvidéki, német települési területeket Európa-szerte és világban.63 A Birodalmi 
Ifjúságvezetőség kiadványai mellett a kölföldi német ifjúságnak elküldték a VDA 
és a német népcsoportok megfelelőnek tartott kiadványait is, hogy a népcsopor-
tok közötti kapcsolatokat is erősítsék.64

A Hitlerjugend más sajtótermékei is rendszeresen közöltek írásokat a HJ 
külfölddel kapcsolatos tevékenységéről. Az RJP 1935-től Ifjúság külföldön 
(Jugend im Ausland) címmel indított terjedelmes cikksorozatot, amely más or-
szágok ifjúságát és ifjúsági szervezeteit mutatta be, első alkalommal természe-
tesen az olasz ifjúságot. Az RJP 1936 februárjától elindította Külföldi jelentés 
(Auslandsbericht) című rovatát is, amely a külföldi ifjúsági és nevelési munka 
legfontosabb kérdéseiről kívánt tudósítani. A politikai témákkal szemben – ame-
lyekre az előbb említett rovat kínált lehetőséget – az ifjúságtan, az iskolai ügyek, 
az ifjúsági gondozás, az ifjúsági mozgalmak, az ifjúsági jóllét és ellátás, a szociál- 
és kultúrpolitikai kérdések, illetve az ifjúság szellemi helyzete témákban vártak 
írásokat.65 A határvidék és a külföld kérdése a HJ legfontosabb kiadványaiban is 
megjelent, így a Wille és Machtban is, amely sokkal bonyolultabb szövegezéssel 
a vezetőkhöz szólt, és politikai felkészítésként foglalkozott ezekkel a témákkal. E 
téma kezelése a náci propaganda egyik alaptézisét követte, miszerint az igazán 
fontos dolgokat állandóan napirenden kell tartani, mindig foglalkozni kell velük. 

62 Jugendführer des Deutschen Reiches, Abteilung Ausland an das AA, Haushaltsplan der 
Mittelstelle deutscher Jugend in Europa, 10. August 1933 – PAAA, R 63605; Blohm, i. m., 277. o.; 
Schirach, Die Hitler-Jugend, i. m., 159-160. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 258. o.
63 Reichsjugendführung, Abteilung Ausland. Das Hauptreferat Schulung Etatvorschlag für 1934/35 
– PAAA, R 63606; Schirach, Die Hitler-Jugend, i. m., 158-159. o.; Grenz- und Auslandsarbeit. 
Schulungsbriefe der Hiterljugend und des Bundes deutscher Mädel. Hrsg. Im Einvernehmen 
mit der Abt. SP vom Schulungsreferat der Abt. Ausland der RJF, 1-8. Folge 1934-1935; RJF 
Grenz- und Auslandsamt. Schulungsbriefe der Hitler–Jugend und des Bundes Deutscher Mädel, 
3. Folge: Danzig–Oberschlesien – BArch, NSD 43/149-3.
64 Reichsjugendführung, Abteilung Ausland. Das Hauptreferat Schulung Etatvorschlag für 1934/35 
– PAAA, R 63606; Schirach, Die Hitler-Jugend, i. m., 158-159. o.; Grenz- und Auslandsarbeit. 
Schulungsbriefe der Hiterljugend und des Bundes deutscher Mädel. Hrsg. im Einvernehmen 
mit der Abt. SP vom Schulungsreferat der Abt. Ausland der RJF, 1-8. Folge 1934-1935; RJF 
Grenz- und Auslandsamt. Schulungsbriefe der Hitler-Jugend und des Bundes Deutscher Mädel, 
3. Folge: Danzig–Oberschlesien – BArch, NSD 43/149-3.
65 „Auslandsbericht”. RJP, 1936/39. sz., 1. o.



IV. 3. Az utak előkészítése 73

Hasonló módon közölt cikket az Ifjú Németország (Das Junge Deutschland) 
című folyóirat is.66

A határvidéki, néppolitikai és külföldi témák koncentrált megjelenítését látta 
el a hosszú tervezgetések után – első alkalommal – 1937-ben kiadott Informáci-
ós Szolgálat (Informationsdienst) elnevezésű, kizárólag belső használatra szánt, 
kezdetleges kéziratos formában terjesztett folyóirat. Az említett három részte-
rület egy nagy célban egyesült a lapban, mégpedig a német vér-, sors- és kultúr-
közösség erősítésének szándékában.67

A Wille und Macht különszámot jelentetett meg Az ifjúság törvénye a világ-
ban címmel, amelyben összegezték más nemzetek ifjúsági tevékenységét. Ebben 
súlypontot képezett az állam és az ifjúság viszonyának vizsgálata, a fontosabb (ál-
lami, egyházi, egyéb) ifjúsági szervezetek, az ifjúságra vonatkozó jogi szabályo-
zások, valamint a gazdasági és a szociális kérdések áttekintése. A Hitlerjugend e 
különszám összeállításához a külügyminisztérium és a diplomáciai képviseletek 
segítségét kérte, amelyek konkrét esetekben az adott állam ifjúsági vezetéséhez 
fordultak, mint például Magyarország esetében is.68

A központilag kiadott Oktatási Levelek mellett az egyes területek is kiadtak 
határvidéki és külföldi oktatásra szánt anyagokat, amelyek bizonyos időközön-
ként különféle neveken – például Munkalapok (Arbeitsblätter) vagy Határvidéki 
Lapok (Grenzlandblätter) vagy Oktatási Levelek néven – jelentek meg, s az egyes 
területek határvidéki és külügyi osztályainak és a külföldi munkaközösségeknek 
információkkal való ellátását szolgálták. Tartalmuk bizalmas volt, nem lehetett 
őket idegenek számára hozzáférhetővé tenni, s zártan kellett őrizni őket. A mun-
kalapok leginkább határpolitikai, néppolitikai és külpolitikai írásokat, helyzetje-
lentéseket és tudnivalókat tartalmaztak, adott esetben gyarmatügyi kérdéseket 
is érintettek.69 E lapok középpontjában az adott határszakaszhoz közeli, határon 

66 Vö. Schindekopp, Henning, Wir und der Osten. Wille und Macht, 1933/4. sz., 1–5.; Maßmann, 
Kurt, Geschichte und Ostpolitik. Wille und Macht, 1933/4. sz., 5-8. o.; Krause, Ilse, Die 
bevölkerungspolitische Bedeutung des Ostmarks. Wille und Macht, 1933/4. sz., 8-10. o.; Schricker, 
Rudolf, Die sudetendeutsche Frage – ein europäisches Problem? Wille und Macht, 1934/18. sz., 
11-18. o.; Die Jugend des Ostens in Europa. Wille und Macht, 1935/4. sz., 23-25. o.; Gefährdetes 
Deutschtum an den Grenzen. Wille und Macht, 1936/14-15. sz., 48-52. o.; Erber, Ludwig, 
Bilder aus auslandsdeutschen Siedlungsgebieten. Das junge Deutschland. Amtliches Organ des 
Jugendführers des Deutschen Reichs, 1934/1. sz., 8-14. o.
67 Einführung. Informationsdienst, 1937/1. sz., 15. Oktober 1937, 1-5. o. (BArch, NSD 43/21, 
112755–112756. o.); Grenzpolitischer Arbeitsbericht. Informationsdienst, 1937/1. sz., 15. 
Oktober 1937, 1-5. o. (BArch, NSD 43/21, 112756–112757. o.); Volkspolitischer Lagebericht. 
Informationsdienst, 1937/1. sz., 15. Oktober 1937, 1-5. o. (BArch, NSD 43/21, 112758-112759. ).
68 Jugendführer des Deutschen Reiches (Pressereferent) an das AA, Abschrift, 1. Oktober 1937, 
PAAA, Gesandtschaft Budapest, 19.; Der Pressereferent an die Deutsche Gesandtschaft Genf, 25. 
Mai 1938 – PAAA, R 98866, E 446100. o.; RJF Schriftleitung „Wille und Macht” an Stammführer 
Meissner, Grenz- und Auslandsamt, 20. Mai 1938 – PAAA, R 27134.
69 Arbeitsblätter. Herausgegeben von der Grenz- und Auslandsabteilung des Gebietes Westfalen, 
Folge 1, Münster, 20. November 1937. Streng vetraulich, 1-2. o.; HJ–BDM, Gebiet–Obergau 3 
Berlin, Grenz- und Auslandsabteilung. Schulungsbrief, November 1937.
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inneni és elsősorban határon túli területek álltak.70 A hivatalos sajtótermékek 
mellett számtalan olyan kiadvány jelent meg, amelyek ifjúsági regény stílusban 
lelkesítő élménybeszámolókat tartalmaztak a már megtett utakról, igyekeztek 
még közelebb hozni a HJ tevékenységét, s azt szinte észrevétlenül és a fiatalok 
számára befogadhatóbb módon, a teljes HJ-közönség számára terjeszteni a HJ-
vezetés szándékait.71

Az iskolázás három szintjét különítették el. A HJ vezetői a szokásos veze-
tőképzés keretében általános oktatásban részesültek határvidéki és külföldi té-
mákban, amely elsősorban nem arra összpontosított, hogy kimerítő tudással ren-
delkezzenek, hanem a fő vonásokat ismertették meg velük, illetve a kérdés iránti 
fogékonyságot kívánták kialakítani. A határvidéki és külügyi osztályvezetőknek 
gondoskodniuk kellett arról, hogy az alájuk tartozó HJ terület minden vezető-
képző iskolájában folyamatosan szerepeljenek ilyen témájú előadások a prog-
ramban. Mindezen túl a vezetőképző iskolákban és a HJ otthonokban lehetőség 
szerint népi német szobákat rendeztek be, amelyekben térképek, ábrák, vázla-
tok és képek segítségével tették vizuálissá a határvidéki és külföldi németséget. 
A tanfolyamok, illetve hétvégi kurzusok végén olykor-olykor határvidéki ván-
dorlást is a programba iktattak, hogy a megszerzett elméleti ismereteket a gya-
korlatban is szemléltetni lehessen. A még jobb hatás érdekében pedig a teljes 
tanfolyamot egy határvidéki út keretében volt célszerű elvégezni.72 A területi ve-
zetőképző iskolákban a következő témák jelentették a határvidéki és külügyi re-
ferensek által tartott határvidéki és külföldi előadások vázát: a német Birodalom 
határai 1918 óta és azok néppolitikai veszélyei; kik tartoznak a német néphez, s 
kik nem (nürnbergi faji törvények); a németek száma Európában és a világban; 
hol él a németség; mit tartalmaz a pártprogram első pontja; az aktuális külpoliti-
kai helyzet. Utóbbi téma esetében a Határvidéki és Külügyi Hivatal iránymuta-
tásait kellett követni, míg a többi témában öt oldalas, írásos verziót hagyott jóvá 
a hivatal, amit az egyes referensek maguk készítettek.73

Utóbbi tanfolyamok megszervezéséről a területi referensek gondoskodtak. 
1938-tól az egyes területek, illetve főkörzetek referenseit kötelezték arra, hogy 
a népi német, valamint a külpolitikai felvilágosításra és képzésre külön referen-
seket és lányreferenseket alkalmazzanak. Legcélszerűbbnek erre a feladatra a 
határvidéki és külügyi referensek helyetteseit tartották.74 A határvidéki és kül-

70 Ld. a Deutsche Bücherei gyűjteményét (DB ZA/ZB/ZC stb.).
71 Vö. Ostlandheft. Hitlerjugend. Ölsnitz i. Erzg., Unterbann I/210. (DB, ND 78/4/25); Unser ist 
dies Land. Grenzland-Fahrten Hagener Jungmädel-Führerinnen 1937/1938, Hagen 1938. (DB, 
ND 9206/5); Arbeitsblätter. Herausgegeben von der Grenz- und Auslandsabteilung des Gebietes 
Westfalen, Folge 1, Münster, 20. November 1937. Streng vetraulich, 1-2. o.; HJ–BDM, Gebiet–
Obergau 3 Berlin, Grenz- und Auslandsabteilung. Schulungsbrief, November 1937.
72 Grenz- und Auslandsarbeit. Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, 1934, II/17., 6. 
Oktober 1934, 4-7. o.
73 Vorträge der GA-Abteilungsleiter(innen) an den Gebietsführer- und Obergauführerinnen-
schulen. Reichsbefehl 35/II, 15. Oktober 1937, 977. o.
74 Arbeitstagung der GA-Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen. Reichsbefehl, 28/II, 30. Juli 
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ügyi referenseknél az ügy iránti elkötelezettséget már feltételezték, így esetük-
ben mélyreható ismeretek közvetítése folyt, illetve leginkább annak ismertetése, 
hogy miként lehet a témát megfelelően közvetíteni a HJ tagjai felé. A területi 
referenseket a Birodalmi Vezetőképző Iskola kb. egy hetes tanfolyamokon ké-
szítette fel feladataikra. Az iskolázási tanfolyamok közül 12 tanfolyamot a ha-
társzakaszokra bontottan tartottak a határvidéki és külföldi referenseknek (HJ, 
BDM közösen), évi kettőt pedig minden referensnek közösen. Ezeknek a talál-
kozóknak az anyagait később a munka elősegítése érdekében írásos formában is 
kiadták, továbbá gondoskodtak a határvidéki és külföldi könyvtárak kiépítéséről, 
különös tekintettel a térképekre, fotókra és kiállítási anyagokra. A járási referen-
sek képzése 4–10 napos speciális kurzusok keretében történt, s évente legalább 
egy ilyen kurzus elvégzése kötelező volt. Az általános ismeretek mellett, minden 
érintett területről külön előadást hallgattak a résztvevők.75

A HJ egységeinek iskolázását, amely a növekvő tagság miatt egyre inkább a 
tömegképzés jellegét öltötte, elsősorban az élményszerzés módszerére építet-
ték. A tömeges képzés minden HJ- és BDM-tagra (DJ és JM nem) kiterjedt, 
ezért legegyszerűbben a közösségi esteken volt megvalósítható, amelyet a Kül-
ügyi Részleg által kibocsátott, mindig változatos témákat kínáló Oktatási Levelek 
segítségével lehetett megoldani. Az ilyen népi német otthonestéket nem az egy-
ségvezetők vezették, hanem a határvidéki és külföldi referensek. A határvidéki 
és külföldi témákat felölelő esték programját a következő szempontok alapján 
alakították ki: Oktatási levelek feldolgozása; a határvidéki és külföldi németség 
népdalainak megtanulása, illetve közös éneklése; rövid előadások meghallgatása 
az egyes területekről; felolvasás elbeszélésekből, regényekből, amelyek tartalma 
a határvidéki és külföldi németség harcával foglalkozott; határvidéki és külföldi 
német területekről származó néptáncok és népszínművek bemutatása; határvi-
déki és külföldi utak előkészítése és azokra a résztvevők felkészítése. Különösen 
ajánlották ezen eseményeken a rádió, a film és más sajtótermékek bevonását. 
A dalok, olvasmányok, beszámolók a gyerekek érzelmeire apelláltak, s gyakran 
azután termékeny vitára ösztönöztek. E tömegképzés elsődleges szempontja a 
nagynémet gondolat gyerekekbe plántálása volt, annak tudatosítása, hogy ők egy 
100 milliós nép tagjai, amelyből a versailles-i szerződést követően viszont csak 
67 millióan élnek a birodalmi határokon belül. Természetes volt, hogy az ifjúság 
is magáévá tegye azt az ősgermán felfogást, hogy Kr. u. 300-ig Európának ez a 
része germán territórium volt a Fekete-tengerig, tehát Németország jogosan tart 
igényt erre a területre, amelyen amúgy is minden kultúra Németországtól, illet-
ve elődjeitől származik. A problémákat viszont nem karddal lehetett megolda-

1937, 755. o.; Meldung von Tagungen. Reichsbefehl, 35/II, 15. Oktober 1937, 977. o.; Volks- und 
außenpolitische Aufklärung in den Gebieten und Obergauen. Reichsbefehl 6/III, 18. Februar 
1938, 169. o.
75 M. Merzenich, Die volksdeutsche Arbeit der Hitlerjugend. Deutsche Mädchenbildung. Zeitschrift 
für das gesamte höhere Mädchenschulwesen, 1934/6. sz., 268-273. o.; Reichsjugendführung, Abteilung 
Ausland. Das Hauptreferat Schulung Etatvorschlag für 1934/35 – PAAA, R 63606.
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ni, hanem csakis teljesítménnyel, vagyis a jobb teljesítményt mutató nép tarthat 
csak igényt a területre. Ehhez pedig a külföldi németséget is erősíteni kellett, 
ami nem volt elégséges a korábbi formában, például gyűjtések és segélyek útján, 
hiszen a külföldi németeknek is szükségük van arra, hogy érezzék a népközösség 
jótékony hatását.76 Így a korábbi formákhoz képest olyan tevékenységi körök is 
kialakultak, amelyek már nemcsak a HJ, hanem a szélesebb népközösség képzé-
sét is szolgálták. Ennek egyik első formája a határvidéki és külföldi kiállítás volt, 
de később számos más forma is kialakult. Ezzel párhuzamosan a BIV Iskolázási 
Osztálya Népiség és haza néven hozott létre önálló szakcsoportot, amely a népi-
ségi tematikát 4 alrészlegre osztotta: népdal, népzene, nyelvjárás; népművészet, 
építési és települési formák; család- és nemzetségkutatás, fajkutatás és öröklés-
tan; germán ős- és korai történet.77

A legjobb iskolázás mégis a közvetlen élmény- és ismeretszerzés, vagyis az 
utak lebonyolítása volt, amelyen viszont csak kevés HJ-tag vehetett részt, ezért 
a kiválasztás egyben személyes elismerést is jelentett. A lehetőséghez nem ju-
tók például térképkészítéssel, külföldi német táncok és dalok tanulásával, a kül-
földi németség számára való gyűjtésekkel segédkeztek. A határvidéki utak és 
táborok előtt mind a HJ tagjait, mind szüleiket fel kellett világosítani a fenye-
getett határvidékek lényegéről, továbbá lelkesedést és a haza iránti büszkeséget 
kellett ébreszteni bennük. Szólni kellett az egyes területek teljes határszakasz-
ba illeszkedéséről. A táborozások alkalmával rá kellett irányítani a figyelmet a 
határvidéki szükséghelyzetre és az ott leselkedő veszélyekre, élénkíteni kellett 
a határvidéki harcban való részvételi szándékot, valamint megismerni a határ-
vidéki németséget, annak életét és megérteni sorsukat. A táborokban szerzett 
élményeket a hazatérés után otthonestéken, illetve további utak alkalmával volt 
célszerű elmélyíteni. Így lehetővé vált olyan fiúk kinevelése, akik szükség ese-
tén megállták helyüket a határvidéki küzdelemben. A táborok során rendkívüli 
fegyelmet követeltek, tartózkodást mindenféle károkozástól, hogy a HJ tekin-
télye az ott élő lakosság körében ne szenvedjen csorbát. Tudatosítani kellett a 
táborozókban, hogy senki sem figyeli jobban őket, mint az idegen nemzetiségű 
„ellenfelek”. Célszerű volt a határvidékekről származó, vagy az ott folyó harcról 
személyes információkkal rendelkező személyek meghívása is a táborokba. Óva 
intettek a határon való áttévedéstől, s felhívták a figyelmet annak súlyos követ-
kezményeire. Az utak és táborozások alkalmával a különböző ünnepségeken, 
néma meneteléseken, falusi közösségi esteken meg kellett emlékezni Versailles-
ról, beszélni kellett a határon túl élő németséggel való kapocsról, s az ilyen alkal-
makra a határvidéki lakosságot is meg kellett hívni. A határvidéki munka pedig 

76 M. Merzenich, Die volksdeutsche Arbeit der Hitlerjugend. Deutsche Mädchenbildung. 
Zeitschrift für das gesamte höhere Mädchenschulwesen, 1934/6. sz., 268-273. o.; Die Grenz- und 
Auslandschulung der Hitler–Jugend. RJP, 1935/79. sz., 1-2. o.
77 Grenz- und Auslandsarbeit. Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, 1934, II/17., 6. Oktober 
1934, 4-7. o.; Volksdeutsche Jugend in der Schulung. RJP, 1934/13. sz., 3. o.; Volkstumsarbeit in 
der HJ. RJP, 1934/39. sz., 1-2. o.
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egyúttal előfeltétele volt a külföldi utaknak, mert a harmincas évek közepétől 
már csak az mehetett külföldre, aki a határvidéki munkában is kivette részét.78

1937-től tervbe vették, hogy minden HJ területen Külföldi Munkaközös-
ségeket hoznak létre, amelyek behatóan foglalkoztak egyes népek, illetve 
országcsoportok nyelvével, kultúrájával, történelmével, gazdaságával és politi-
kai viszonyaival. A munkaközösségek száma 1937 végéig 70 volt, s segítségükkel 
kb. 1400 fő készülhetett fel a külföldi utazásokra. A munkaközösség összessé-
gében kiegészítő Hitlerjugend-szolgálat volt, amelyet a szokásos HJ-ban töl-
tött tevékenység mellett bizonyos időszakonként (általában kéthetente) önkén-
tes alapon láttak el a HJ tagok. A munkaközösségek súlypontja értelemszerűen 
azokra az országokra helyeződött, amelyek földrajzilag közel voltak az érintett 
HJ-területhez.79

A munkaközösségek legfőbb színtere is a közösségi est volt, amely a munka-
közösségekben a következő módon zajlott. Az első negyedórában megbeszélték 
a napi politikai eseményeket, majd egy óra „külföldi óra” következett, amelyen 
hosszabb időt külföldön töltő HJ-vezetők meséltek saját tapasztalataikról. Né-
hány olyan ritka nyelv számára, amelyek tanulása az iskolában nem volt lehetsé-
ges, a munkaközösségek kezdőkurzusokat is indítottak. A munkaközösség részt-
vevői féléves részvétel után oklevelet kaptak, amelyben a „kurzus” elvégzésének 
igazolása mellett feltüntették az illető nyelvismeretét és különleges érdeklődési 
területeit is. Ez az irat a tulajdonosát feljogosította arra, hogy részt vegyen kül-
földi utakon, s különösen jó nyelvismeret esetén feladatot vállalhatott a Külföldi 
Vezetőszolgálatban is (Ausländerführungsdienst).80

1937-re a külföldi utak száma olyannyira megszaporodott, hogy Baldur von 
Schirach egy olyan tudományos intézet felállítását tűzte ki célul, amely az ifjú-
sági tevékenységből fakadó teljes tudásanyaggal foglalkozott volna, hogy a ve-
zetőképzést a legmagasabb szinten biztosíthassák. Ezen belül külön ügyosztályt 
tartott szükségesnek, amely a HJ vezetőkarát látta volna el megfelelő informá-
ciókkal a külföldi ifjúsági szervezetekről és az ifjúsági cseremozgalomhoz szük-
séges ismeretekkel. Nyilván ennek az ötletnek a nyomán jött létre 1938-ban 

78 M. Merzenich, Die volksdeutsche Arbeit der Hitlerjugend. Deutsche Mädchenbildung. 
Zeitschrift für das gesamte höhere Mädchenschulwesen, 1934/6. sz., 268-273. o.; Lagerführer, 
das geht Dich an!, 3-7. o.; Grenz- und Auslandsfragen in der Erziehung des deutschen Mädels. 
Das Deutsche Mädel. Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ, 1937. September; 
Schoeneich, Hans, Der volksdeutsche Gedanke im neuen Reich. Das Junge Deutschland, 1933/7. 
sz., 176-180. o.
79 Weltaufgeschlossene Jugend. Bremer Zeitung, 15. Oktober 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 116. 
o.); „Jahr der Verständigung”, VB, 26. Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 150. o.); Für die 
Verständigung vorgesorgt. NSK, 16. Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 145. o.); Die Auslands-
Arbeitsgemeinschaften der HJ. VB, 27. April 1939 (BArch, NS 5/VI/427, 184. o.); 1937-ben Stutt-
gartban például harmadikként hozták létre a német–olasz munkaközösséget, amelynek élére a 
stuttgarti Balilla vezetőjét, Moschettit hívták meg. Vorposten der Verständigung. RJP, 19. Februar 
1938.; BArch, NS 5/VI/427, 87. o.; Auslandskundliche Arbeitsgemeinschaften im BDM. RJP, 
1937/42. sz., 3. o.
80 Die Auslands-Arbeitsgemeinschaften der HJ. VB, 27. April 1939 (BArch, NS 5/VI/427, 184.). 
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az Ifjúságvezetési Akadémia Braunschweigban. Az akadémiai képzések maguk-
ba foglalták a meglátogatandó népek életformájának, történetének, kultúrájá-
nak és nyelvének megismerését is. Baldur von Schirach 1937-ben a hazai és a 
nemzetközi sajtó előtt jelentette be, hogy a HJ jövőbeni magasabb rangú ve-
zetőjelöltjeinek legalább egy félévet kell majd külföldön tartózkodniuk, s leg-
alább egy idegen nyelvet kell ismerniük. Létrehozták tehát az ún. „külföldi fél-
évet”, amelynek során a Birodalmi Ifjúságvezetőség közvetített ifjakat, hogy az 
adott területen Németországot és a Hitlerjugendet képviseljék, illetve erősítsék 
a német tudatot. A résztvevők a kint tartózkodáshoz szükséges anyagi forrásokat 
munkavállalásból fedezték.81

IV. 4. A külkapcsolatok formái 

A 30-as évek elején a Hitlerjugendhez hasonló kaliberű szervezet az akkori Eu-
rópában a szovjet Komszomolt leszámítva csak Olaszországban és Magyaror-
szágon létezett, majd a 40-es évekre máshol is kiépült (Románia, Bulgária stb.). 
A Hitlerjugend azonban büszkén hangoztatta, hogy míg ezek a szervezetek – 
vagy is a Ballila és a Levente – kényszerszervezetek voltak, addig a Hitlerjugend 
önkéntes alapon szerveződött.82 Ez azonban csak elviekben volt így, hiszen más 
szervezetek beolvasztása már folyamatban volt, s a Hitlerjugend egyeduralmi 
igényét egyáltalán nem leplezte. Különleges volt a Hitlerjugend viszont abban a 
tekintetben, hogy szerteágazó, a társadalmi lét szinte minden területére kiterje-
dő tevékenységet látott el. A külföld irányában folytatott, szervezett tevékenysé-
ge pedig egyedülálló volt, hisz a korábbról örökölt formákon is túlmutatott, sőt 
innovatív jelleget is öltött.

1933-ban jelentős visszaesés következett be a német ifjúság külföldre irá-
nyuló tevékenységében, de egyúttal hatalmas minőségváltozást eredményezett 
a Hitlerjugend külföldi tevékenységén belül, mivel az egyéni és csoportos kap-
csolattartás és anyagi javakkal való támogatás mellett a kölcsönös munka egész 
palettája alakult ki, korábban nem alkalmazott formák is megjelentek. 1933 után 
az igazán jelentős változás az volt, hogy a Hitlerjugend a németség gondozása 
mellett fokozatosan ugyan, de óriási nyitást tett az idegen nemzetiségű ifjúságok 
megismerése, illetve önmaga megismertetése érdekében, továbbá a sokoldalú 
bi-, illetve multilaterális kapcsolatok megteremtésére. Utóbbi abban mutatko-
zott meg, hogy már nemcsak kölcsönös látogatásokról volt szó, hanem például 
gazdasági és sportegyüttműködésről is, és e kapcsolatok ápolásába és fejlesztésé-

81 Jugendführer des Deutschen Reiches (Pressereferent) an das AA, Abschrift, 1. Oktober 1937, 
PAAA, Gesandtschaft Budapest, 19.; Griesmeyr – Würschinger, i. m., 191. o.; Abschrift. Ausführungen 
des Pg. Hinnerks auf der 1. Arbeitsringtagung am 9. Dezember 1938 – PAAA, R 27134; Rüdiger, 
Selbstverständnis, i. m., 256. o.; Weltaufgeschlossene Jugend. Bremer Zeitung, 15. Oktober 1937 
(BArch, NS 5/VI/427, 116. o.); Vorposten der Verständigung. RJP, 19. Februar 1938.
82 Arbeit der Reichsjugendführung. VB, 15. August 1934 (BArch, NS 5/VI/427, 8. o.).
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be bekapcsolódott a modern média – vagyis a rádió – is. A hivatalos kapcsolato-
kat olyan pompa, ceremónia kísérte, mint ifjúsági kapcsolatokat soha korábban. 
Ez is mutatta, hogy az ifjúságin túl ezek az államközi kapcsolatok részét is képez-
ték. Bár ez által felértékelték az ifjúság szerepét, egyúttal azonban a nagypolitika 
eszközévé is degradálták a fiatalokat.

IV. 4. 1. Határvidék

„Meg kell tanítanunk nekik [határvidéki németség – V. Zs.], szükség esetén rájuk 
kell kényszerítenünk felfogásunkat és hitünket” – hangzott a Hitlerjugend 1933 
előtti legfőbb „külpolitikai” iránymutatása, s az azt követő időszak csak részben 
módosította ezt a célt. A határ menti zóna továbbra is elsődleges maradt, de 
egyre inkább előtérbe kerültek azok a távolabbi területek is, ahol a németséget 
– s főként annak ifjúságát – ugyancsak nemzetiszocialista szellemben kívánták 
egyre szorosabban a németországi ifjúsághoz kötni. A határvidék és a határvidé-
ki utak fogalma viszont szintén a német ifjúsági mozgalomtól átvett frazeológia 
volt, amit a HJ következetesen alkalmazott. Miután a HJ lassan azonossá vált a 
német ifjúsági mozgalommal, illetve csaknem a teljes német ifjúsággal, ezáltal 
figyelmét fokozatosan meg is kellett osztania, hiszen a Hitlerjugend lett az „ide-
gen” nemzetiségű ifjúsággal való kapcsolattartás első számú intézménye is.  A 
határvidéki és külföldi utakat a Hitlerjugend szolgálatnak tekintette, amelynek 
több célja is volt: egyrészt a saját hazának, különösen a határvidékeknek a meg-
ismerése, de nem a természeti szépségek, hanem a haza és az ott élő nép megis-
merése végett, a határ túloldalán lévő határvidékekkel, illetve az attól távolabbi 
területekkel való megismerkedés, és egyúttal a testi nevelés, a testi frissesség 
fejlesztése is.83

„Meg kell teremtenünk azt a politikai gondolkodást, amely a határtérségben 
államunk legexponáltabb részét látja. A múlt liberális–marxista időszakában el-
hanyagolták a határt. Mi nemzetiszocialisták a népiségi erőkifejtés falát fogjuk 
létrehozni államhatárunk azon részein, amelyek nem német államoktól válasz-
tanak el bennünket, vagyis a birodalmi területünknek ezt a részét népesség- és 
védpolitikailag, kulturálisan, szociálisan és gazdaságilag tesszük a legerősebbé, 
mert az állandóan idegen befolyásnak van kitéve. A Hitler-Jugendnek erre kell 
nevelnie az ifjú generációt. Akkor a határon teljesített szolgálatot nem büntetés-
ként, hanem becsületbeli szolgálatként fogják majd fel.”84„Nem az ádáz szom-
széd a hibás azért, mert határharcot folytatunk, nem, mert amíg léteznek népek, 
a határon folyó harc a népiségi élet folytonos és természetes jelensége lesz. […] 
Fiainkat és lányainkat el kell juttatni arra a felismerésre, hogy a nép élő orga-

83 Anweisung Nr. 1. und Rundschreiben Nr. 2 des HJ-Grenzlandamtes, August 1931 – BArch, NS 
26/364; Schirach, Die Hitler–Jugend, i. m., 162. o.; Die Fahrt. HJ-Führerdienst, April 1937.
84 Informationsdienst [des Grenz- und Auslandsamtes der RJF], 1937/3. sz., (20. November 1937), 
1. o. Idézi: Pallaske, i. m., 92. o.
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nizmus, amelynek legjobb és legegészségesebb erejét ott kell bevetnie, ahol ez az 
élő néptest egy másik, idegen néptesttel ütközik össze, és idegen agitáció és meg-
figyelés alatt áll.”85

A HJ tevékenységének elsődleges és földrajzilag legközelebbi részét tehát a 
határvidék jelentette, ahol a népi szubsztancia megtartása és erősítése volt a fel-
adata, mivel itt más népek részéről ezt „gyengítő hatások” jelentkeztek. Ráadá-
sul a Német Birodalom határai semmilyen égtáj felé sem estek egybe a német 
etnikai „néphatárokkal”, vagyis a birodalmi határokon kívül élő néprészek támo-
gatása kulcsfontosságú volt. Az egységes és összefüggő német „néptalaj” biro-
dalmi határok közötti megteremtésének azonban elsődleges feltétele volt, hogy 
a határokon belüli német „néperőt” olyan mértékűre emeljék, hogy az könnye-
dén felvegye a versenyt és a „harcot” más népeknek a németség „gyengítésé-
re” irányuló törekvései ellen, s ezáltal is biztos fogódzót jelentsen a németség 
előretolt bástyái számára. A „határok nélküli nép“ (Volk ohne Grenzen) fenn-
maradásának biztosítása végett a náci logika szerint tehát a birodalmi határokig 
terjedő terület utolsó négyzetcentiméterén is le kellett küzdeni az idegen népi-
ségi befolyást, s ez teremtette meg azt a kedvező, zárt egységet sugárzó, bioló-
giai és dinamikus alapot, ahonnan az előretolt bástyákat is védeni tudták. Vagyis 
a néphatárok eltolása, azok idegen népek számára kedvezőtlen megváltoztatá-
sa a határok tényleges megváltoztatásával szemben hosszú hatású eredménye-
ket hozhatott, de egyben örökös éberséget is igényelt. Az egységes néphatárok 
megteremtése pedig jó kiindulópontot jelenthetett a tényleges országhatárok és 
a néphatárok egybeillesztésére is.86 A „határvidéki harcot” csak a teljes német 
néppel együtt lehetett sikeresen megvívni; ha ugyanis a „néptest” gyenge volt, 
s emiatt nem adott kellő támaszt, az „előretörő idegen népiségi befolyás” akár a 
határok német szempontból kedvezőtlen megváltoztatását is előidézhette. Ez a 
harc azonban nem egy belátható időn belül megvívandó és végleges eredmény-
nyel kecsegtető folyamat volt, hanem permanens állapot, vagyis az „élettér” és a 
„néptalaj” védelme állandó jellegű kötelezettséget rótt a németségre, azon belül 
az ifjúságra. Elsőrangú feladat volt, hogy a néppolitikai nevelés során a fiatalokat 
megismertessék a „világ biológiai rendjével”, hogy végcélként megvalósulhasson 

85 Informationsdienst [des Grenz- und Auslandsamtes der RJF], 1937/4. sz. (5. Dezember 1937), 
2. o. Idézi: Pallaske, i. m., 92-93. o.
86 Arbeitsblätter. Herausgegeben von der Grenz- und Auslandsabteilung des Gebietes Westfalen, 
Folge 1, Münster, 20. November 1937. Streng vertraulich!, 3-4. o.; HJ–BDM, Gebiet–Obergau 3 
Berlin, Grenz und Auslandsabteilung. Schulungsbrief November 1937, 1. o. „Az a HJ-vezető, aki 
fiait Németországon keresztül vezeti, és hazájuk iránt lelkesíti őket, politikus a szó legnevesebb 
értelmében. A fiúk menetelése a német vidékeken szükségszerűen Adolf Hitlerhez és a nemzeti-
szocializmushoz tereli őket. A HJ soraiban ma felnővő generációnak nincs szüksége politkai fel-
világosításra, hanem csakis világnézetre nevelésre. Minél inkább megtanulják ezek a fiúk, hogy 
szemlélődjenek, annál szilárdabban ragaszkodnak a nép belső törvényéhez. Mégha kötelessége-
ik kiterjedtebbek is, mint minden más előttük élt nemzedéknek, még sincs határa annak a bel-
ső szenvedélynek, amivel népüket szolgálják.” Grenzlandmarsch durch Pommern der Banne 93 
und 411. 1000 Hitlerjungen marschieren durch Ostpommern zur Reichsgrenze (12-28. Juli 1937) 
(Deutsche Bücherei (DB) 1938 A 10569).



IV. 4. A Külkapcsolat formái 81

a 100 milliós nemzetiszocialista népközösség. A nevelés során szerencsés köny-
nyebbséget jelentett, hogy a Führer maga is határ menti német volt, így ennek 
hangoztatása a fiatalság körében még nagyobb fogékonyságot ébresztett a téma 
iránt. Mindezzel párhuzamosan a határok túloldalán élő német ifjúság esetében 
is be kellett indítani az egységesedés és a nemzetiszocialista gleichschaltung fo-
lyamatát, hiszen a határvidéki célkitűzések csak így vezethettek eredményre. 
Összességében a néppolitikai gondolat tehát a nemzetiszocialista gondolkodás 
alapját képezte: „Csak, ha a nemzet egészében helytáll létéért, akkor biztosított 
az egyes németek élete” (Rudolf Hess).87

A határvidéki munka tudatosítása a HJ elhagyása után is fontos volt az egyes 
néptársak életében. Erre már a HJ–ben felkészítették, a „népiségi harcban” való 
helytállás különböző formáival ismertették meg őket. Ilyenek voltak: német pa-
rasztok összefogása, hogy egy elárverezésre kerülő német birtok ne kerülhessen 
például lengyel tulajdonba; a német szervezetekre való szavazás; gyerekek utaz-
tatása akár három óra távolságra is, ha csak egy fő hiányzik az iskolában a német 
osztály elindításához; a párválasztás alárendelése a népiségi érdekeknek; orvos-
ként a német népiségi területekre település, hogy ne kelljen más nemzetiségű, 
illetve zsidó orvoshoz járnia a németségnek; német dalok, kultúra és beszéd vál-
lalása még ellenséges kőzápor esetén is; német szolgalányok alkalmazása. Vagyis 
a „népiségi harc” több volt, mint a nyelvért folytatott harc, az egész „élettér-
ért” harcoltak: a földért, a munkahelyért, a gazdasági felemelkedésért, a német 
nyelvért, a nevelésért, a kultúráért, az egyházért, a politikai önigazgatásért és az 
államvezetésbe történő beleszólásért. Felhívták a figyelmet arra, hogy az éber-
ség állandó követelmény, hiszen az ellenséges népiség láthatatlanul és hallha-
tatlanul, lassan előrehaladva dolgozik. Hangsúlyozták viszont: ennek nem az a 
lényege, hogy más népességeket áttérítsenek a német néphez, hogy őket ger-
manizálják, hanem csak az, hogy minden néptársban erősítsék a népiségi gon-
dolatot és értékeket, s világos döntésre kényszerítsék azokat, akik kényelemből, 
nyárspolgárságból eddig lusták vagy gyávák voltak dönteni. Ezeket az ingadozó-
kat viszont maradéktalanul meg kellett nyerni. 1933 előtt ugyanis jelentős talaj 
csúszott ki a német nép alól, s ezt a folyamatot csak a nemzetiszocializmusba és a 
birodalomba vetett bizalom fordította meg, ez adott erős támaszt a népcsoport-
oknak. Ez a hit pedig akkor lehetett igazán erős támasz, ha a német birodalmi és 
azon túli „néptársak” mindegyike egyként tisztában van a határvidék és a német 
népiség jelentőségével.88

87 Informationsdienst, 1937/1. sz., 15. Oktober 1937, 1-5. o. (BArch, NSD 43/21, 112755–112756. 
o.); Grenzpolitischer Arbeitsbericht. Informationsdienst, 1937/1. sz., 15. Oktober 1937, 1-5. o. 
(BArch, NSD 43/21, 112756-112757. o.); Volkspolitischer Lagebericht. Informationsdienst, 
1937/1. sz., 15. Oktober 1937, 1-5. o. (BArch, NSD 43/21, 112758-112759. o.); Arbeitsblätter. 
Herausgegeben von der Grenz- und Auslandsabteilung des Gebietes Westfalen, Folge 1, Münster, 
20. November 1937. Streng vertraulich!, 6. o.
88 HJ–BDM, Gebiet–Obergau 3 Berlin, Grenz- und Auslandsabteilung. Schulungsbrief April 1938, 
1-3. o.; Volkstumsarbeit im Grenzgebiet. In: Unsere Volkstumsarbeit (DB, 1938 A 10393), 18–19 
o.; Günter Kaufmann: Politische Jugend – volksdeutsche Jugend. Wille und Macht, 1934/11. sz., 
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A tervszerű határvidéki tevékenység során a következő szempontokat kellett 
figyelembe venni: a tér feltételeinek rögzítését és magyarázatát, vagyis a termé-
szeti fekvést és az ebből eredő népiséget; a történeti fejlődést; a határvidék pil-
lanatnyi helyzetét és az ott jelentkező feladatokat; a határvidéki utakat; a határvi-
déki tevékenység gyakorlati hatását és a vidékszolgálatot.89 Ezt a célt szolgálta a 
német határtól 30-50 km szélességben kialakított határsáv (Grenzgürtel), amely 
tulajdonképpen a határvidéki munka elsődleges területét jelölte ki. 1936-tól 
azonban már csak a Kelet-Poroszországba, Posen-Nyugat-Poroszországba, Fel-
ső-Sziléziába és a Bajor-erdő felé irányuló utak minősültek határvidéki útnak.90 
Ennek oka valószínűleg a nyugati hatalmakkal szembeni konfrontatívabb kül-
politikára vezethető vissza. A Határvidéki és Külföldi Hivatal minden törekvése 
ellenére sem alakult ki azonban egyensúly a határvidéki utak esetében, emiatt a 
hivatal igyekezett irányítani a választást91

Az utak száma folyamatosan emelkedett. Blohm adata szerint 1933-ban 
54 000, 1937-ben pedig már 118 000 fő látogatott ilyen körzetekbe. 1937-ben a 
határvidéki utak 23 százaléka Kelet-Poroszországot, 16 százaléka pedig Sziléziát 
tekintette célterületének. Ezeket az utakat többnyire egységvezetők és leányve-
zetők részére szervezték, s a HJ tagok többsége leginkább az ő élményeik alap-
ján juthatott ismeretekhez az ott tapasztaltakról.92

A határsáv járásaiból kijelölték az ún. bajtársi járásokat, amelyek a határvidéki 
szakasszal nem rendelkező járásokhoz kötődtek. A HJ Középföld területe szá-
mára például a Bajor Keleti vidéket jelölték ki a határvidéki utak lebonyolításá-
ra, amelyek számát 1936-ban csak a DJ részére már 75-re tervezték. A vesztfáliai 
járásoknak a sziléziai járásokat jelölték ki határövezeti gondozási, bajtársi mun-
kát igénylő területként. Ez a gyakorlatban az állandó kapcsolattartás mellett, az 
egyes járások nyári útjainak és táborainak célzottan Sziléziába helyezését jelen-
tette, s ez által a HJ hozzájárulhatott a „lengyel befolyás elleni fellépéshez”. 

A határvidékre vezető utak előtti felkészülésnél több szempont szerint jártak 
el. Foglalkoztak a helyi feltételekkel, a földrajzi fekvéssel és a népiség számára 
ebből adódó következményekkel; a történeti fejlődéssel, a határvidékek pillanat-
nyi helyzetével és a hozzáfűződő birodalmi feladatokkal, valamint a határvidéki 
tevékenység gyakorlati megnyilvánulásaival, az utakkal és a vidékszolgálattal.93

1-5. o.; So arbeitet die RJF. VI.: Das Grenz- und Auslandsamt. Die HJ, 1937/46. sz., 13. Novem-
ber 1937, 7. o.; Brehm, Bruno, Sprache der Jugend. Wille und Macht, 1938/1. sz., 5-8. o.
89 Grenzlandarbeit des BDM. In: Wir Deutschen Mädel. Jahrbuch des BDM 1935, 183. sk. 
Idézi: Miller–Kipp, Gisela (Hg.), „Auch Du gehörst dem Führer”. Die Geschichte des Bundes 
Deutscher Mädel (BDM) in Quellen und Dokumenten. Juventa, Weinheim – München 2002, 79. 
dokumentum, 208-209. o.
90 BArch, NS 26/338.
91 Grenzpolitische Planung der Ostpreußen-Fahrten. RJP, 1935/98. sz., 1-2. o.; Nach Ostland. 
RJP, 1935/102. sz., 4. o.
92 Ostpreußenwettbewerb. Reichsbefehl, 35/II, 15. Oktober 1937, 975-976. o.; So arbeitet die RJF. 
VI.: Das Grenz- und Auslandsamt. Die HJ, 1937/46. sz., 13. November 1937, 7. o.
93 Arbeitsblätter. Herausgegeben von der Grenz- und Auslandsabteilung des Gebietes Westfalen, 



IV. 4. A Külkapcsolat formái 83

A határvidékre vezető utak – mint legelterjedtebb forma – más tevékenységi 
formával egészültek ki. A határvidéki menetelések alkalmával nem mindig ke-
rült sor külföldi látogatásra, vagy külföldiek fogadására. Aachenban a HJ 1934 
júliusában 100 ezer fővel rendezett öt órán át tartó ún. határvidéki menetet 
(Grenzlandmarsch), amelyen Schirach és Lauterbacher is részt vett. Az ún. ke-
leti vidéki menetek a harmincas évekre tömeges rendezvényekké fejlődtek. A 
közép-elbai HJ területről 1937-ben már 6000 fő vett részt ilyen túrákon, 1938-
ban számuk 10 ezerre emelkedett, 1939-ben pedig már a 12 ezer főt is elérte. 
Ilyen esetekben többféle útvonalat, illetve végállomást jelöltek ki, a csapatot 
menetblokkokra osztották, amelyek különböző útvonalon jutottak el a célhelyre, 
így az egész határvidéket bejárták.94

A bajor-osztrák határvidéken határvidéki táborok egész sora működött 1935 
augusztusában. A járások számának megfelelően összesen 14 tábor volt, ame-
lyekben egységes terv alapján összesen 8000 HJ- és DJ-tag kapott szellemi és 
testi felkészítést. Hasonlóan grandiózus formában zajlott a nyugati határvidéki 
tevékenység is. A Nyugati vidék HJ terület nyári táboraiban 1935. július végétől 
augusztus végéig több mint 10 ezer gyerek iskolázását látták el.95

A tervszerűség megmutatkozott a korábbinál színesebb és összetettebb prog-
ramban, amelynek során népdalok, néptáncok és népszínművek kerültek be-
mutatásra, és egyéb fellépések is voltak. A Hitlerjugend rendelkezett ún. ha-
tárvidéki színjátszó csoportokkal (Grenzlandspielschar) is, amelyek egyike főleg 
Felső-Sziléziában fejtett ki kiemelkedő munkát. Tervezték két további ilyen 
jellegű csoport felállítását Kelet-Poroszországban is az észak-keleti területek, 
valamint a délkelet-európai térség gondozására. Emellett a speciális színjátszó 
csoportok mellett az egyes HJ területek színjátszó csoportjait is fokozottabb tá-
mogatásban kívánták részesíteni, hogy ezek is kivehessék részüket ezen a téren. 
Hofban – és valószínűleg más településen is – létezett úgynevezett határvidéki 
színház (Grenzlandtheater), amely a HJ és a BDM egységeinek szereplésével a 
határ közeli településeken határvidéki tematikájú darabokat mutatott be. Ha-
sonló csapattal rendelkezett a Lipcsei Birodalmi Adó is, amely ugyancsak rend-

Folge 1, Münster, 20. November 1937. Streng vertraulich!, 3-4. o.; Grenzpolitischer Lagebericht. 
Informationsdienst, 1937/4. sz., 5. Dezember 1937, 1-2. o. (BArch, NSD 43/21, 112662-112663. 
o.).; Jugend im Grenzraum des Reiches. Das Junge Deutschland, 1941/2. sz., 47–62. o.; 75 
Grenzlandfahrten des Jungvolks im Gebiet Mittelland. RJP, 1936/ 45. sz., 2. o.; Grenzlandarbeit 
des BDM 1935. In: Miller–Kipp, i. m., 79. dokumentum, 208-209. o.; Kaufmann, Das kommende 
Deutschland, i. m., 165. o.; Blohm, i. m., 275. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 258. o.; 
Pallaske, i. m., 93. o.
94 BArch, NS 5/VI/427, 62. o.; Grenzlandtreffen der Hunderttausend. RJP, 1934/117. sz., 3. o.; 
Bekenntnis der Jugend zum deutschen Osten. Ostlandmärsche, Großfahrten und Zeltburgen 
des HJ-Gebietes Mittelelbe (23) – Juli/August 1939 (DB, 1940 A 7979); Grenzpolitischer 
Arbeitsbericht. Informationsdienst, 1937/5. sz., 5. Dezember 1937, 1-2. o. (BArch, NSD 43/21, 
112627–112628. o.)
95 Ostmärkische Grenzlager. RJP 1935/121. sz., 2. o.; Eröffnung des ostmärkischen Grenzlagers. 
RJP, 1935/177. sz., 2. o.; Das ostmärkische Grenzlager 1935 beendet. RJP, 1935/189. sz., 2. o.; Die 
Grenzlager im Westen des Reiches beendet. RJP, 1935/205. sz., 2. o.
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szerességgel utazott határ közeli területekre, s műsorait a rádió is közvetítette. A 
BIV rádiós színjátszó csapata Wolfgang Stumme vezényletével 1935-ben össze-
sen három határvidéki utat tett: a poseni-nyugat-poroszországi határvidékre, a 
Bajor Keleti vidékre és szeptemberben egy hétre Pomerániába utazott.96

A HJ által végzett népiségi munkának viszont nemcsak a HJ-ra kellett kiter-
jednie, hanem a környező népességre is. Így ahol még nem volt elég magától 
értetődő és szilárd a népközösség, ott vidám rendezvények keretében próbál-
tak ilyen érzéseket ébreszteni. Tanácsokat adtak a tér kialakításához, az egyes 
estek megkomponálásához, amelyeken az ének, a játék és a tánc kapott nagy 
szerepet. Az ilyesfajta rendezvények eredményes lebonyolításához számos tánc 
biztos ismeretére volt szükség, hogy a faluközösségek szellemi állapotához, ak-
tuális kedélyállapotához mérten válogathassanak belőlük. E műsorelemeknek 
meg kellett érinteniük a lakosságot. Hasonlóképpen célszerű volt beépíteni a 
programba egyéb, a HJ vezetése által elhanyagoltnak minősített lehetőségeket 
is, mint például a bábozást, a gúnydalokat, a rögtönzött játékokat, a népszínmű-
veket. Mindez persze alapos felkészültséget igényelt.97

A Birodalmi Ifjúságvezetőség Rádióhivatalának vezetője, Karl Cerff a téli 
programok keretében Éneklő Határ (Grenzlandsingen) címmel a Hitlerjugend 
zenei tevékenységét is a határvidéki munka szolgálatába kívánta állítani, amely-
ben részt vehettek a HJ színjátszó csoportjai és a HJ zenekarok. A határvidéki 
rádióadók Ének a határon (Lied an der Grenze) címmel rendszeresen sugároz-
tak műsorokat az itt lakók részére. A határvidéki tevékenység újabb eleme volt, 
hogy a BDM önállóan is készített rádiós műsorokat, amelyekben nagy szerepet 
kapott a népdalok és a népi szokások ápolása. 1935 végétől vagy 1936 elejétől 
a BDM már Németország egész területén készített határvidéki rádióadásokat 
(Grenzlandsendungen), amelyek a határvidéken élő ifjúság hazájáról és mun-
kájáról tudósítottak. Az adásokat minden német adó átvette és közvetítette. Az 
adások leginkább a birodalom olyan területein élő ifjúságnak válhatott ideoló-
giai szempontból „hasznára”, amely nem érintkezett a határ menti területekkel, 
így vajmi kevés információja volt a határ két oldalán fennálló körülményekről. 
Az adások sorát a mazúri határvidék (Grenzgau Masuren) nyitotta meg, majd 
1935 márciusában került sor a második adásra az északi határ mellől, amely a 
Schleswig. A mi hazánk címet viselte.98

96 Reichsjugendführung, Abteilung Ausland. Das Hauptreferat II benötigt für das Etatjahr 
1934/35 folgende Mittel – PAAA, R 63606. Schirach, Die Hitler–Jugend, i. m., 157-158. o.; 
Cerff an das Grenz- und Auslandsamt (Günter Blum), 9. August 1938 – BArch, NS 28/105, 49. 
o.; Spiel an der Grenze. Die HJ, 1937/12. sz., 1937. március 20., 6. o. (BArch, NSD 43/256); 
HJ-Sonderveranstaltung im Grenzlandtheater. RJP, 1936/9. sz., 2. o.; Vö. HJ-Spielfahrten ins 
Grenzland. RJP, 1936/109. sz., 2. o.; Lied und Musik der Hitler–Jugend im Grenzland. RJP, 
1935/217. sz., 2. o.
97 Volkstumsarbeit der Hitler–Jugend. In: Unsere Volkstumsarbeit, 5-17. o. (DB 1938 A 10393).
98 Grenzlandsingen der Hitler–Jugend. RJP, 1935/80. sz., 2. o.; Das Lied an der Grenze. RJP, 
1937/245. sz., 3. o.; Grenzlandsendungen des BDM. RJP, 1936/13. sz., 4. o.; Wir senden aus 
dem Grenzland. Das Deutsche Mädel, 1935/4. sz.; Wie unsere Masuren-Sendung entstand. Das 
Deutsche Mädel, 1935/4. sz.
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Cerff azt is javasolta, hogy a határvidéki gyűléseken és táborokon is kapjon 
szerepet a zene, hozzanak létre egy határvidéki zenei tábort, ahol az énekve-
zetőket és a színjátszó csoportok vezetőit képezhették volna tovább, valamint 
énekes könyveket és zenei lapokat adhattak volna ki. A gyermekdalok, gyer-
mekjátékok, mesék és mondák gyűjtése már régóta a HJ szokásos tevékenysé-
gei közé tartozott. Cerff azt is felajánlotta, hogy hivatala szívesen részt venne a 
határvidéki rendezvények színesebbé tételében, amelyek között nagy szerepet 
kaphattak a falusi ünnepségek.99 Létezett önálló határvidéki könyvszolgálat is 
(Grenzlandbücherdienst), amellyel Cerff és hivatala is együttműködött. Cerff 
javaslatot tett a vándorkönyvtárak létrehozására is. Lehetségesnek tartotta, hogy 
a határvidéki munkában költőket, mesélőket, írókat is alkalmazzanak, amire kü-
lönösen nagy hajlandóságot mutattak az ifjú művészek.100

A Hitlerjugend kiemelt helyen kezelte, hogy a határvidékeken még gyorsabb 
ütemben létesüljenek HJ otthonok. A Határvidéki Építkezési Program, ame-
lyet Wilhelm Frick birodalmi belügyminiszter és Schirach nyitott meg 1938-
ban Schlochauban, azt tűzte ki célul, hogy a határokon átívelő munkát a határok 
közelében nagy számban épített HJ otthonokkal és HJ szállókkal segítse elő (pl. 
Határvidéki ifjúsági szálló Sulauban, Sziléziában). Ennél is fontosabb volt, hogy 
gyors ütemben minél több HJ iskola létesüljön ezekben a régiókban, amelyek a 
határvidéki munka koordinálását és a képzés fejlesztését is szolgálták. 1938-tól 
a HJ Otthonteremtési Munkabizottság és a BIV Határvidéki és Külügyi Hivatal 
közötti megállapodás értelmében a HJ törekedett arra, hogy az otthonok beren-
dezésénél növekvő számban hasznosítsák a határvidékről származó kézműves 
vagy művészeti alkotásokat. Az otthonokban kívánatos volt, hogy az egyik he-
lyiséget határvidéki szobának rendezzék be, amely belső kialakításában megfe-
lelt azon határvidék jellegének, amellyel az érintett terület bajtársi viszonyban 
(Kameradschaftsgebiet) volt.101

1937. szeptember 18-án birodalom szerte iskolai ünnepségek közepette ren-
dezték meg a német népiség napját. Az akció a VDA, a HJ és az iskolák együtt-
működéseként valósult meg. Mindenhol ünnepségek, gyűlések, szónoklatok és 
menetelések zajlottak. A rendezvény a korábbi A német iskola ünnepét (Fest der 
deutschen Schule) váltotta fel, s a népi összefonódás érzésének növelését és a 
világ németjeire való odafigyelést szolgálta.102

99 Cerff an das Grenz- und Auslandsamt (Günter Blum), 9. August 1938 – BArch, NS 28/105, 49.
100 Reichsjugendführung, Abteilung Ausland. Das Hauptreferat II benötigt für das Etatjahr 
1934/35 folgende Mittel – PAAA, R 63606; Cerff an das Grenz- und Auslandsamt (Günter Blum), 
9. August 1938 – BArch, NS 28/105, 49. o.
101 „Grenzland-Jugendherberge” in Sulau. RJP, 1934/160. sz., 3. o.; Sieben neue HJ-Heime im 
Grenzland. RJP, 1936/197. sz., 2. o.; Presseauszüge und Informationen. Heimbeschaffung in den 
Grenzgebieten, 13. November 1936 – BArch, NS 28/104, 86. o.; Grenzlandschule des Gebietes 
Nordmark, RJP, 1937/10. sz., 2. o.; Grenzlandfürsorge. Reichsbefehl, 14/III, 14. April 1938, 413. 
o.; Kaufmann, Das kommende Deutschland, i. m., 165. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 258. 
102 Die HJ am „Tag des deutschen Volkstums”. RJP, 1937/214. sz., 1. o. 



IV. A Hitlerjugend külföldre irányuló tevékenységének kiteljesedése 1933-193986

A külföldi fillérhez hasonlóan és vele egy időben vezették be a HJ határvidé-
ki fillérét (Grenzlandpfennig), amelyet szintén 1933 februárjában kellett először 
megfizetni. Télen, amikor nem voltak utak a határvidékre, a BDM különböző játé-
kokat, bábjátékokat, barkács munkákat és egyéb hasznos dolgot készített, gyűjtött 
és küldött a határ közeli HJ csapatoknak, melyek szintén a határvidék iránti ér-
zület ébren tartását szolgálták és az otthonok berendezésére is alkalmasak voltak. 

A határvidéki gondozási rendszer kiépülése után a határvidéki birodalmi te-
rületek rendszeresen rendeztek gyűjtéseket a határ túloldalán élő németség ré-
szére. 1935 januárjában a thüringiai HJ és BDM például kb. 100 rászoruló német 
ifjúnak elegendő ruhát és játékot gyűjtött össze, amit a felső-sziléziai németség-
nek adtak át.103 A lányok részére a kötelező év (Pflichtjahr) 1938-as bevezetése 
után előtérbe került, hogy azt súlyozottan határvidéki területeken tölthessék el 
a BDM tagjai. Erre vonatkozóan a BIV Szociális Hivatala és a Munkaközvetítés 
Birodalmi Intézete megállapodást is kötött.104

„Különlegesen szívünkön viseljük a birodalmi határokon kívül élő németek 
sorsát, akik nyelvük, kultúrájuk és szokásaik révén kötődnek hozzánk, s ezekért a 
javakért súlyos harcot vívnak. A nemzeti kormány eltökélt abban, hogy minden 
rendelkezésre álló eszközzel fellépjen a német kisebbségek számára nemzetközi 
szinten garantált jogokért” (A Führer beszéde 1933. március 23-án a Birodalmi 
Gyűlés megnyitóján).105 „A határ törvénye a nemzet törvénye“106 volt Adolf Hit-
ler szerint, s az olyan szólamokkal, metaforikus szlogenekkel mint a „vérző ha-
tár” (blutende Grenze), „halott határ” (mint például a Memel-vidék esetében) 
az ifjakat érzelmi alapon lehetett elvezetni ehhez a stratégiai kérdéshez. „Rabolt 
föld, amerre a szem ellát“, a határ túl oldalán is német föld van, s rajta német em-
berek dolgoznak, hiába vágta el az utat egy sorompó Az azonos vér, azonos nyelv, 
a városok és tájak azonos arca határon innen és túl jelmondatok csak fokozták az 
érzelmi töltöttséget. A németség földrajzi tagoltsága a HJ akarata és szándéka 
szerint eltörpült a két jóval erősebb kötelék – a közös németség és a világnézet – 
mögött, amely összetartotta a birodalmon belüli és kívüli németséget.107 

103 Ausführungsbestiummungen zur Verodnung des Reichsjugendführers vom 31. Januar 
1933 betr. Grenzlandpfennig der Hitler-Jugend. NSDAP Amtliches Verordnungsblatt der 
Reichsjugendführung, 1933/2. sz., 28. o. (BArch, NSD 43/15); BDM in der praktischen 
Grenzarbeit. RJP, 1936/280. sz., 4. o.; Grenzpolitischer Arbeitsbericht. Informationsdienst, 
1937/2. sz., 5. November 1937, 4. o. (BArch, NSD 43/21, 112735); Thüringens Hitler-Jugend 
opfert fürs Grenzland. RJP, 1935/6. sz., 3. o.
104 Hauswirtschaftliches Pflichtjahr an der Grenze. Informationsdienst, 1939/2. sz., dátum nékül, 
17. o. (BArch, NSD 43/21, 112575. o.).
105 Der Führer am 23. März 1933 bei der Eröffnung des Reichstages; „Wir Deutschen sind ein 
Volk von 100 Millionen, von denen aber jeder Dritte, also 35 Millionen Auslandsdeutscher ist”. 
Deutscher Ostraum (DB 1938 A 13154), Heft 1.
106 Unser ist dies Land. Grenzland-Fahrten Hagener Jungmädel-Führerinnen 1937/1938, Hagen 
1938, 5. o. (DB 1938 A 17350)
107 Tote Grenze. Das Deutsche Mädel, 1936/2. sz.; Unser ist dies Land. Grenzland-Fahrten 
Hagener Jungmädel-Führerinnen 1937/1938, Hagen 1938, 12, 19. o. (DB 1938 A 17350); Blutende 
Grenzen. HJ-Führerdienst, Oktober 1937; Schirach, Revolution der Erziehung, i. m., 141.
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A határon túli németségnek a birodalmi németek számára viszonylagos gya-
korlati értékét – a fenti elméleti megközelítések ellenére – jól mutatta azonban, 
hogy amikor az egyes területek birodalomba tagolásáról volt szó, az ottani német-
ség gyakran kegyvesztetté vált. Ausztriában az Anschluss után például csakhamar 
birodalmi németek kerültek a HJ kulcspozícióiba. Brandenburg ezekből az ese-
tekből joggal azt a következtetést vonja le, hogy a Birodalmi Ifjúságvezetőség 
egyik legszégyenteljesebb cselekedete volt, ahogy kihasználta a határon túliak 
lelkesedését és vonzódását Németországhoz. A határ menti területek birodalmi 
HJ-ba való integrálása egyúttal viszont azzal a kedvező fordulattal is együtt járt, 
hogy a korábban határon túli német ifjúság minden tapasztalatát most már „há-
zon belül” lehetett hasznosítani a távolabb fekvő német ifjúság gondozásában.108

IV. 4. 2. Külföldi németség – a Hitlerjugend külföldön

A külföldi németség, a külföldi német ifjúság megnevezések többrétű jelentéssel 
bírtak, értelmezésük már a korabeli szóhasználatban is bizonytalanságra adott 
okot. A HJ hivatalos használatában leginkább azokat a birodalmi német állam-
polgársággal rendelkezőket értették külföldi német ifjúságon, akik leginkább a 
szülők külföldi munkavállalása nyomán éltek külföldön. A BIV a harmincas évek 
első felében azonban kifejezetten törekedett a fogalom tisztázására, és ezeket az 
ifjakat birodalmi német ifjúság külföldön elnevezéssel kívánta megjelölni. Kül-
földi német ifjúságon pedig azokat az ifjakat értette, akik ugyan német néptársak 
voltak, de kivándorlás révén vagy az országterület szerződéses újrarendezésével 
(pl. Versailles) más államok fennhatósága alá kerültek, s így már nem voltak a 
német állampolgárok. Őket viszont egyértelműen külön lehetett választani azok-
tól a német csoportoktól, amelyek már esetleg több évszázada nem Németor-
szág területén éltek, de továbbra is a német népközösség részének tekintették 
őket. Őket köztudottan népi németeknek nevezték.109 A BIV törekvéseit azon-
ban nem koronázta siker, mivel a külföldi német elnevezést nem tudta kiszoríta-
ni a sokkal bonyolultabb birodalmi németek külföldön megjelölés.110

A külföldi németség esetében az elsődlegesen illetékes birodalmi szervezet 
az NSDAP Külföldi Szervezete (Auslandsorganisation, AO) volt, amely mind a 
közel 500 külföldi német csoporttal kapcsolatban állt. 1939-ben az NSDAP AO 

108 Brandenburg, i. m., 177. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 258. o.
109 „Ki tekinthető külföldi németnek? Külföldi német minden olyan német, aki a birodalmi határokon 
kívül él, már nem német állampolgár, de a vér, a faj, a nyelv és hagyományok alapján az anyanemzet-
hez tartozónak érzi magát. Az állampolgárság, amelyet egyesek felvettek vagy fel kellett venniük, sem-
milyen szerepet nem játszik ebben. Mi a különbség a külföldi birodalmi németek és a külföldi németek 
között? A külföldi birodalmi németek német állampolgárok, s őket a párt Külföldi Szervezete (ún. AO) 
gondozza Bohle körzetvezető irányításával, és a Német Birodalom diplomáciai képviseletének védelme 
alatt állnak. A külföldi németek viszont idegen államok polgárai. Őket a Külföldi Németek Egyesülete 
gondozza.” – Auslandsdeutsches Schicksal im Banat. RJP, 1935/53. sz., 4. o.
110 Reichsdeutsche Jugend im Auslande – auslandsdeutsche Jugend. RJP, 21. Januar 1935, 4. o. 
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pedig már 600 helyi csoportot és támaszpontot tartott fenn külföldön, amelyek 
leszámítva a nagyszámú önálló helyi csoportokat és támaszpontokat 44 országos 
(Landesgruppe) vagy járási (Landeskreis) csoportba tömörültek, s ehhez jött 
még a német hajózás 1100 csoportja.111

A jó szervezettség ellenére az NSDAP AO-t azonban sok esetben joggal vá-
dolták meg azzal, hogy szétzilálta a külföldön élő birodalmi németséget. Ennek 
hátterében viszont a szervezet azon egyértelmű törekvése állt, hogy minden kül-
földi németet elkötelezzen a nemzetiszocializmus iránt. Ezzel együtt vitatta azt 
is, hogy a külföldi németség csoportjaiban a nemzetiszocializmus előtt bármifé-
le egység alakult volna ki, ezt ugyanis csak a nácizmus teljes elfogadásával vélte 
kialakíthatónak („külföldön is a legutolsó németnek is nemzetiszocialistának kell 
lennie”). E szellemiség előfeltétele volt azonban, hogy minden polgári gondo-
lattal és érzülettel szakítani kellett. Ezzel együtt azt is hangsúlyozták, hogy nem 
cél a nemzetiszocializmus exportja, s a vele való hivalkodás, és a hivatalos szóla-
mok szintjén kifejezetten megértést tanúsítottak, ha valamely más nemzetiségű 
egyén ugyanolyan elkötelezettséget mutatott saját hazája iránt.112

A külföldön élő birodalmi német ifjakat összefogó Hitlerjugend-csoportok a 
németség megtartása és erősítése, illetve a vendégországokkal való kapcsolatok 
elősegítése miatt mindvégig kitüntetett helyzetben voltak. Róluk a Birodalmi 
Ifjúságvezetőség az NSDAP AO-val, a VDA-val és a Német Külföldi Intézet-
tel (Deutsches Auslands-Institut, DAI) karöltve gondoskodott. Bár az NSDAP 
AO és vele együttműködésben, de félig-meddig konkurenciában a Hitlerjugend 
egyértelműnek tekintették, hogy a külföldi németség és ifjúságának összefogása 
csakis a HJ-ban történhet, voltak olyan gondolatok is, melyek szerint a német-
ség összefogása szerte Európában és a világban csakis egy német cserkészszö-
vetség megteremtésével mehetett végbe. Ez azért is tűnt jó kiindulási pontnak, 
mert számtalan országban az ifjúság jelentős része már amúgy is a cserkész-
ség kötelékében állt. Ezt az álláspontot támasztotta alá, hogy azokat a külföl-
di német ifjúsági szervezeteket, amelyek kapcsolatban álltak a Hitlerjugenddel, 
illetve ilyen kapcsolatokat feltételeztek róluk, gyakran feloszlatták.113 Emellett 
arra is akadt példa, hogy a külföldi németséget idegen nemzetiségű szervezetek-

111 Die Auslandsorganisation der NSDAP. Deutsche Nachrichten, 27. November 1942, 4. o.; 
NSDAP AO-hoz lásd részletesen: Jacobsen, Hans–Adolf, Nationalsozialistische Außenpolitik 
1933–1938. Frank, Berlin 1968; Müller, Jürgen, Nationalsozialismus in Lateinamerika. Die 
Auslandsorganisation der NSDAP in Argentinien, Brasilien, Chile und Mexiko, 1931–1945. 
Verlag Hans–Dieter Heinz – Akademischer Verlag, Stutgart 1997, 21-93. o.; Bendersky, Joseph 
W.,The Myth of the German Fifth Column. A Study of the Auslandsorgansiation of the NSDAP 
1931–1945. Michigan State University 1972.
112 Rede des Gauleiters Bohle auf der Sondertagung der Auslandsorganisation in Nürnberg vor 
den Reichsdeutschen des Auslandes über die Grundsätze und Ziele der Auslandsorganisation. 
Sonderbeilage zu „Idee und Wille”. Führer zum Nationalsozialismus. Hrsg. von der Landesgruppe 
Polen der NSDAP, Heft 8, Jg. 1. [1933]. (PAAA, R 99266).
113 Ennek kapcsán Litvániát, Lengyelországot, Romániát és Délnyugat-Afrikát említi egy emlék-
irat szerzője. Notwendigkeit einder deutschen Pfadfinderei als Waffe im aussenpolitischen Kampf 
des Führers [1935 körül] – PAAA, R 98893.
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be kényszerítették (pl. Scouts, Sokol). A harmincas évek közepén az is a cser-
készség mellett szólt, hogy a cserkészmozgalom adhatott volna csupán lehetősé-
get arra, hogy az ausztriai német ifjúságot is megnyerjék, mégha ők formálisan 
nem is estek a birodalmi németek kategóriájába.114 A BIV azonban ragaszko-
dott hozzá, hogy a külföldön élő német ifjakat mindenhol a teljesség igényével a 
Hitlerjugend fogja össze.

Ebben a szellemben a Hitlerjugend már nagyon korán hozzákezdett a kül-
földi birodalmi német kolóniák ifjúságának megszervezéséhez is. 1934 ápri-
lisában az AO vezetője Nabersberget nevezte ki az AO-ban az ifjúsági ügyek 
előadójává. 1935 elején már 19 925 fiatalt tömörítettek a HJ Országos Vezető-
ségei (Landesführungen), később már 52 (Rüdiger szerint 55) országra terjedt 
ki a HJ hálózata, melyekben a HJ-nak összesen 312 állomáshelye volt. Az or-
szágos vezetőségek állomáshelyekre (Standort), utóbbiak pedig támaszpontok-
ra (Stützpunkt) oszlottak. HJ- és BDM-vezetők gondosan kiválasztott csoportja 
vette fel a kezdeményezést, látogatott el az egyes országokba, és segített kiépíte-
ni a birodalmi minták alapján az ottani HJ-struktúrát.115

A külföldön munkát vállaló HJ-tagokra is kiterjedt a HJ szolgálati kötelezett-
sége, s mivel minden országban jelen volt az NSDAP, elvárták a kiutazóktól és 
a bizonyos időt külföldön töltő HJ-tagoktól, hogy megérkezésük után azonnal 
bejelentkezzenek az NSDAP tisztségviselőjénél, illetve az országos ifjúságveze-
tőnél és a Német Birodalom külképviseletén. A birodalomban szolgálatot tel-
jesítő HJ-tagoknak kötelességük volt ugyanis, hogy külföldön is rendelkezésre 
álljanak, semmilyen esetben sem volt szabad elmulasztani a népért és a mozga-
lomért vállalt kötelezettséget. Ennek ellenőrzésére a területek Határvidéki és 
Külügyi Osztályait arra kötelezték, hogy a hosszabb, vagy csak átmeneti időre, 
külföldre települő HJ tagokról jelentést készítsenek a Határvidéki és Külügyi 
Hivatal megfelelő részlegének, a hivatal személyzeti szakcsoportja pedig értesí-
tette az érintett országos ifjúságvezetőségeket.116

A körülmények szűkössége azonban nem tette lehetővé, hogy a külföldi HJ 
csoportok is élvezhessék annak a programnak a teljességét, amelyet a birodalmi 
csoportok. Ennek ellenére a becsvágytól vezérelve törekedtek arra, hogy köze-
lítsenek a birodalmi nívóhoz, igyekeztek mind a közösségi estéket, mind a sport-
órákat végrehajtani, megszerezni a teljesítményjelvényeket, s részt venni a biro-
dalmi szakmai versenyen (Reichsberufswettkampf) is.117

A külföldi HJ-ot külsőségekben megkülönböztették a birodalmi csapatoktól. 
Vállpántjukat kontinensek szerint az olimpiai karikák színeire színezték. Az eu-

114 Uo.
115 Bekanntmachung. Mitteilungsblatt der Leitung der AO der NSDAP, 1934/3. sz., April 1934, 2. 
o. (NSD, 8/6); Kaufmann, Das kommende Deutschland, i. m., 225-226. o.; Brandenburg, i. m., 
175. o.; Blohm, i. m., 275. o.; Griesmeyr – Würschinger, i. m., 180. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, 
i. m., 257.o.
116 Meldepflicht für Angehörige der HJ im Ausland. Reichsbefehl, 6/III, 18. Februar 1938, 169-170. o. 
117 Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 256-257. o.; HJ Athen sammelt für das Winterhilswerk. RJP, 
1935/26. sz., 3. o. 
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rópai csoportok vörös, az amerikaiak sárga, az ázsiaiak zöld, az afrikaiak kék, az 
ausztrál csoportok pedig fehér jelzéssel rendelkeztek. Kifejezetten ügyelni kel-
lett arra, hogy a Hitlerjugend alapítása ne váltson ki politikai ellenállást a helyi 
kormányok részéről.118

A HJ országos vezetőségei patronálási viszonyban álltak a Hitlerjugend biro-
dalmi területeivel. Minden HJ-területhez, illetve BDM-főkörzethez 1-2 külföldi 
ország HJ csapatait rendelték, mint bajtársi országok (Kameradschaftsländer). 
Az illető HJ területek és BDM-főkörzetek Határvidéki és Külügyi Osztályai a szo-
ros kapcsolattartás mellett a kapcsolatok fejlesztésére motiválták az adott terület 
HJ-tagjait. Így ösztönözték őket például a levélbarátságok létesítésére, könyv- és 
folyóirat-küldeményekre. A BIV maga is naponta 40-50 összeállítást (havonta 
10 000 folyóiratpéldány) postázott a különböző nyomtatott termékekből. A Bi-
rodalmi Ifjúságvezetőség közösségi estekhez szükséges tananyaggal, újságokkal, 
évente pedig kb. 5000 könyvvel látta el a külföldi HJ-ot. Ez egyben folytatása 
volt annak az 1933 előtti akciónak, amelynek során a birodalmi HJ minden év 
karácsonyára bőséges könyvadománnyal látta el a külföldi Hitlerjugend tagjait. 
Hans Lauterbacher felhívására 1935-től a gyűjtött könyvekbe a HJ tagjai ajánlást 
is mellékeltek.119 Mindazonáltal a birodalmi HJ is rendszeresen értesült a hatá-
ron túli németség ifjúságának fontosabb eseményeiről és fejlődéséről.120

A külföldi HJ-ot belső életének szervezése mellett élénk kapcsolatok fűzték a 
birodalmi HJ-hoz. A munkakedv erősítése érdekében a külföldi HJ-ot gyakran lá-
togatták birodalmi vezetők és csoportok, ének- és színjátszó együttesek. Schirach 
és a HJ külföldi útjai a külföldi HJ felépítésében is ösztönzőleg hatottak, s ezáltal 
nagyobb garancia mutatkozott arra, hogy a külföldi németség ne forduljon el a 
nemzetiszocialista ideológiától. 1938. március 1-től a BIV – mint ahogy az egy-
kor egységes hivatal kettéválasztása is mutatta – jól észlelhető különbséget kívánt 
tenni a néppolitikai célzatú külföldi utak és a külföldi tanulmányutak között. A 
néppolitikai utak a jövőben ugyanis nem szolgálhatták azt a célt, hogy a kiutazók 
idegen nemzetiségű ifjúságokkal is kapcsolatot ápoljanak, kizárólag a néppoliti-
kai érdekeket képviselhették, míg fordított esetben az egyszerű külföldi utak so-
rán a kiutazó HJ-csoportok nem léphettek kapcsolatba a külföldi németséggel.121 
A gyakorlat azonban éppen ennek ellenkezőjéről tanúskodott.

Az utak során létrejövő kapcsolatok kiváló alkalmat adtak arra, hogy kiválasz-
szák azokat a külföldi német fiatalokat, akiket aztán a birodalomban ifjúsági ve-

118 Ilyesfajta súrlódásokra mégis sor került például Délnyugat-Afrikában, Mexikóban és Gua-
temalában is. Argentínában a problémákat egy német cserkészcsapat alapításával előzték meg. 
Abschrift VI S 2553, 16. März 1934 – PAAA, R 63606; Griesmeyr – Würschinger, i. m., 180. o.; 
Klose, Generation im Gleichschritt, i. m., 243. o.
119 Weihnachtsbücher für die Auslands-HJ. RJP, 1935/274. sz., 1–2. o.
120 So arbeitet die RJF. VI: Das Grenz- und Auslandsamt. Die HJ, 1937/46. sz., 13. November 
1937, 7. o.; Schirach, Die Hitler-Jugend, i. m., 158-159. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 256. 
o.; Kaufmann, Das kommende Deutschland, i. m., 226. o.
121 Trennung zwischen volkspolitischen und außenpolitischen Auslandsfahrten. Reichsbefehl 6/
III, 18. Februar 1938, 169. o.
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zetőnek képezhettek ki, hogy hazatérésük után kézbe vegyék az ottani ifjúsági 
munkát, hiszen magas szintű képzésre a vendégországokban nem volt lehetőség. 
A BIV számtalan tanfolyammal, iskolázási hetekkel (Schulungswochen) segítet-
te képzésüket, erősítette nemzetiszocialista meggyőződésüket, s ez által ápolta 
a németség összetartozás-tudatát. Utóbbit leginkább a birodalmi tanfolyamok-
hoz és táborozásokhoz kötődő németországi kirándulások révén kívánták elér-
ni.122 A BIV már 1934-től lehetővé tette, hogy 12 európai országból érkező kül-
földi német gyerekek több hetes németországi nyaraláson vehessenek részt.123 
A birodalmi HJ és a külföldi HJ kapcsolatainak csúcsát olyan grandiózus ren-
dezvények fémjelezték, mint az 1935-ös Németország-tábor, illetve az 1939-es 
Wilhem Gustloff tábor.124

A Hitlerjugend és a külföldi németség kapcsolattartásának legnagyobb propa-
gandaértékkel bíró rendezvénye az 1935. július 13. és 31. között, Kuhlmühlében 
megrendezett „Németország–tábor” (Deutschlandlager) volt, amellyel a Biro-
dalmi Ifjúságvezetőség nem titkoltan a cserkész világjamboreekkal szemben 
kívánt még reprezentatívabb rendezvényt létrehozni, és amely deklaráltan 
a Hitlerjugend világtalálkozója volt. A tábor helyszíne a brandenburgi Kelet-
Prignitzben, a Zechlini-tó közelében, a Rheinsberg mellett fekvő Kuhlmühlében 
volt, amely egyúttal egy HJ-vezetőiskola központja is volt. Összesen 46 ország 
képviseltette magát. 1200 külföldi német, más források szerint 1300 vagy 1500 
fő vett részt, akikhez kísérőként ugyanennyi birodalmi HJ-tag csatlakozott.125

A külföldi német gyerekek számára létesült intézmény volt az 1937 
óta a Rheinsbergi-tó partjainál működő Hohenelse Ifjúsági Udvar 
(Reichsjugendheimstätte (Jugendhof). A több épületet magába foglaló intéz-
mény a kisgyerekektől kezdve az iskolát elhagyó ifjúsággal bezárólag kínált szál-
lást, valamint gazdag tevékenységi és szabadidős programot. Az ifjúsági ud-

122 Reichsjugendführung, Abteilung Ausland. Das Hauptreferat II benötigt für das Etatjahr 
1934/35 folgende Mittel – PAAA, R 63606; Schirach, Die Hitler-Jugend, i. m., 157. o.
123 Auslandsdeutsche Kinder besuchen Deutschland. RJP, 1934/93. sz., Schnelldienst; 
Auslandsdeutsche als Gäste der Hitlerjugend. RJP, 1934/62. sz., 1. o.
124 Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 256-257. o.; HJ Athen sammelt für das Winterhilfswerk. RJP, 
1935/26. sz., 3. o. A két táborról részltesen ld. Vitári, A Hitlerjugend és Délkelet-Európa, i. m., 
140-148. o.
125 Aufmarsch einer Generation. NSK, 28. Mai 1928, 3. o. – BArch, NS 5/VI/427, 16. o.; 
Deutschlandlager 1935 (Abteilung Ausland der Reichsjugendführung) – PAAA, R 63609; Rüdiger, 
Selbstverständnis, i. m., 257. o.; Reichsdeutsche Jungen kommen aus 49 Staaten. RJP, 1935/131. 
sz., 4. o.; PAAA, R 63610; Liste der Ursprungsländer der am Deutschlandlager teilnehmenden 
Kameraden – PAAA, R 63609; Telegramm an das AA, Moskau, 6. Juli 1935 – PAAA, R 63610; VB, 
8. Juni 1935 (BArch, NS 5/VI/427, 15. o.); Die ersten Teilnehmer am Deutschlandlager treffen 
ein. RJP, 1935/137. sz., 2. o.; Ein Vorlager für das Deutschlandlager der HJ. RJP, 1935/151. sz., 
2. o.; Deutsche Jugend in Peru. RJP, 1935/206. sz., 4. o.; Aufmarsch einer Generation. NSK, 28. 
Mai 1928, 3. o. – BArch, NS 5/VI/427, 16. o.; HJ aus Ungarn. RJP, 1935/131. sz., 5. o.; Deutsche 
Gesandtschaft Budapest an das AA, Budapest, 13. Mai 1935 – PAAA, R 63610; Aufmarsch einer 
Generation. NSK, 28. Mai 1928, 3. o.; 1300, die Deutschland nicht vergessen wollen. Berliner 
Börsen–Zeitung, 1. August 1935 – BArch, NS 5/VI/427, 16. o.; Auslandsdeutsche Jugend in Mün-
chen. VB, 17. August 1935 – BArch, NS 5/VI/427, 22. o.
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varban egy kisgyermekotthon, egy-egy otthon az iskolás fiúknak és lányoknak, 
továbbá egy-egy külön ház a fiú és lány ifjaknak, illetve tanoncoknak állt rendel-
kezésre, amelyek összesen 275 fő elhelyezésére voltak alkalmasak. A közelben 
fekvő Schlabornban – ahol annak idején Nagy Frigyes is nevelkedett – olyan 
mintagazdaságot hoztak létre, amelyben a fiatalok dolgoztak. A felvétel kizárólag 
az NSDAP országos csoportjainak delegálásával történt, működtetését pedig a 
Nemzetiszocialista Népjóléti Szervezet (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, 
NSV) látta el a HJ-tal és a Német Munkafronttal (Deutsche Arbeitsfront, DAF) 
való együttműködésben. A gondozást, ellátást, nevelést, iskolázást és képzést 
óvók, tanárok, sport- és zenetanárok, népgondozók, valamint egyéb személy-
zet látta el. A nemzetiszocialista nevelést követően a jellembeli, egészségügyi és 
képzettségi előfeltételek teljesítése után a fiúkat és lányokat innen a birodalom 
különböző szakmai kiképző helyeire közvetítették. 1939-ig az intézmény össze-
sen 868 főt fogadott a világ 44 országából, akik közül addigra 262-en már visz-
szatértek hazájukba, vagy kiváltak, köztük 56 egykori osztrák menekült térhetett 
vissza az Anschluss után hazájába.126

A birodalmi Hitlerjugend rendszeresen rendezett a Németország-táborhoz 
hasonló, de annál jóval kisebb táborokat a külföldi német ifjúsági vezetők számá-
ra, amelyek a birodalmi HJ területi vagy birodalmi vezetőképző iskoláiban zaj-
lottak. Az ifjak ilyen jellegű területi elosztása a logisztikai egyszerűsödés mellett 
a propaganda szempontjából kifejezetten előnyösnek tűnt.

A külföldi németek képzése céljából a Németország-tábort követően a HJ 
Külföld Területe 1936-ban négy 50 fős nyári tábort tartott. A táborok 1936. júli-
us 13-án kezdődtek, és röviddel a birodalmi pártnapok előtt értek véget. Az eze-
ken résztvevő 200 ifjúsági vezető 36 országból (köztük Brazíliából, Argentínából, 
Chiléből, Paraguayból és Uruguayból) érkezett. A fiúk a Keleti vidék területi 
iskolájában, Romottenben (Kelet-Poroszország) és a weyarni területi iskolában 
(Bajorország) kaptak képzést, míg a lányok a boydeni (Kelet-Poroszország) és 
a potsdami birodalmi iskolában. Míg a potsdami csoport elsősorban közösségi 
estek és ünnepségek alkalmával a világnézeti neveléssel ismerkedett, a boydeni 
csoport a sportképzést állította munkája középpontjába. Összességében azon-
ban mind a négy tábor célja az volt, hogy minden résztvevő megszerezze a telje-
sítményjelvényt. A táborok zárasként németországi túrákat rendeztek.127

1936 júniusában a Burg Nattersbergen a fő téma az ifjúsági, leány- és szak-
mai nevelés helyzete, illetve a nyári munkák előkészítése volt. Különös gondot 
fordítottak a küldő országokban folyó ifjúsági szervezkedés áttekintésére, ami 
1936-ban még a három legfontosabbnak ítélt délkeleti országban (Magyaror-

126 Reichsjugendheimstätte der NSV für Auslandsdeutsche. Deutsche Nachrichten, 30. Januar 1942, 
6. o.; Betreuung auslandsdeutscher Jugend. In: Jahrbuch der AO der NSDAP 1939, 230-231.
127 Feierstunde mit auslandsdeutschen Mädeln. RJP, 1936/152. sz., 2. o.; Ankunft deutscher 
Jugendführer aus dem Ausland. RJP, 1936/151. sz., 2. o.; Die Reichsreferentin des BDM vor 
auslandsdeutschen BDM-Führerinnen. RJP, 1936/199. sz., 2. o.; Ein Schulungslager des Gebietes 
Ausland der HJ. RJP, 1936/125. sz., 1. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 257. o.; Deutsche 
Mädelführerinnen aus 38 Staaten im Reich. RJP, 1936/130. sz., 1. o.
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szág, Jugoszlávia, Románia) is gyermekcipőben járt. Így a birodalmi HJ csopor-
tok településterületekre való kiküldését, a népcsoportok egymás közötti beve-
tését, illetve a birodalmi vezetőképző tanfolyamok feltöltését is folyamatosan 
napirenden tartották. A kiutazó birodalmi német csoportvezetőket külön tábor-
ban fogták össze, hogy a délkeleti népcsoportok speciális kéréseit is figyelembe 
vegyék. A felkészítő táborban egy 6 fős leány csoportot külön bevetéssel bíztak 
meg Magyarország területén.128

1936 szeptemberében a külföldi németség immár negyedik világkongresz-
szusát tartotta, amelyen, Erlangenben, a külföldi német ifjúság is képviseltette 
magát. A kongresszuson részt vett az a kétszáz külföldi HJ vezető is, akik éppen 
elvégezték a HJ négy nyári tanfolyamát, illetve további 100 külföldi HJ és BDM-
vezető.129 Egy évvel később, 1937 szeptemberében az ötödik világkongresszuson 
Stuttgartban 400 külföldi német fiú és 250 lány vett részt.130 1938. augusztus 26. 
és szeptember 4. között a Külföldi Németek VI. Birodalmi találkozóján (világ-
kongresszusán) egy napot teljesen az ifjúságnak szenteltek. A találkozón ismét 
400 külföldi HJ-, illetve BDM-vezető képviseltette magát, vagyis szinte a teljes 
európai vezetőréteg jelen volt.131

A kifejezetten a külföldi németség számára létesített, általános jellegű tan-
folyamok mellett a Hitlerjugend szakirányú tanfolyamai és táborai is várták a 
külföldi német ifjakat. Az 1936 októberében a HJ Középföld területe által meg-
rendezett 5. zenei tábor (Musikschulungslager) Camburgban (Saale) 120 részt-
vevővel indult, akik közül tízen a külföldi németségből érkeztek.132 1935 óta sor 
került az európai birodalmi német vezetők és vezetőnők sítáboraira is, melyek 
közül az 1938-ast a vesztfáliai Haldemban, míg az 1939-est Ausztriában tartot-
ták, a tíz napos táborozásokat pedig németországi körút követte. 1939 januárjá-
ban a stájerországi Niederertauerben a külföldi német ifjúsági vezetők gyűltek 
össze egy sítáborra.133

128 Bericht über die Tätigkeit des Auslandsdeutschen Jugendreferates im Sommer 1936 – PAAA, 
R 60020, K 636318-636324. o.
129 Die HJ auf dem 4. Weltkongress der Auslandsdeutschen. RJP, 1936/197. sz., 2. o.; Das 
Gebiet „Ausland” der HJ. RJP, 14. September 1936, 1-2. o.; Arbeitstagung auslandsdeutscher 
Jugendführer. RJP, 1936/203. sz., 2. o.; Auslandsdeutsche Mädel beim Reichsparteitag. RJP, 
1936/204. sz., 2. o.
130 Der Reichsjugendführer im Lager der auslandsdeutschen Jugend. RJP, 1937/200. sz., 1. o.; 
Deutsche Jugend aus aller Welt. Der Auslandsdeutsche, 1937/10., 337. o.; Auslandsdeutsche 
Jugend in Stuttgart. In: V. Reichstagung der Auslandsdeutschen, Stuttgart 1937. Hrsg. von der 
AO der NSDAP – BArch, NSD 8/2; Baldur von Schirach vor den Auslandsdeutschen in Stuttgart. 
RJP, 1937/200. sz., 3. o.; V. Reichstagung der Auslandsdeutschen. Der Auslandsdeutsche, 1937/10, 
338-343. o.
131 Tag der auslandsdeutschen Jugend. RJP, 1938/1. o.; Zeltlager der auslandsdeutschen Jugend 
eröffnet. RJP, 1938/200. sz., 3. o.
132 Auslandsdeutsche im HJ-Musikschulungslager. RJP, 1936/233. sz., 2. o.
133 Auslandsdeutsche Jugendführer im Ostmark-Skilager. RJP, 14. Januar 1939, 3. o.; Rüdiger, 
Selbstverständnis, i. m., 257. o.; Kaufmann, Das kommende Deutschland, i. m., 227. o.; 
Auslandsdeutsche erleben die Ostmark. RJP, 1939. január 17. 4. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, 
i. m., 257. o.
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Schirach legalább évente egyszer rádióüzenetben fordult a Hitlerjugend kül-
földi tagjaihoz. 1937 tavaszán tartott beszédét a technika révén Afrikába és az 
amerikai kontinensre is sugározták. A műsor a HJ dalaival kezdődött és végző-
dött. Üzenetében Schirach a megszokott magasztalás, a külföldi német ifjúság 
áldozatos munkájának elismerése mellett felhívta az ifjak figyelmét arra, hogy 
fokozottan vannak kitéve az idegen eszméknek, s fokozottan fennáll a veszélye 
annak, hogy „olcsó ígéretekkel” távolítják el a faji meggyőződésüktől, a német 
birodalomhoz és a német néphez való kötődéstől őket. Eltántoríthatatlan kiállá-
suk, nemzetiszocialista meggyőződésük mellett e tanok legjobb tolmácsa lehet a 
külföld felé. Jelenlétük biztosíthatja a német békegondolat terjesztését, amely a 
népek egyenrangúságának alapját képezi.134

Az időről-időre megrendezett nyári táborokon és vezetőképző iskolákon kívül 
az Adolf Hitler Iskolák is lehetőséget kínáltak németországi tartózkodásra a kül-
földi németség számára. Az alkalmas személyek kiválasztása a külföldi németség 
soraiból azonban nem ment mindig zökkenőmentesen, hiszen a gyér jelentkező 
miatt – legalábbis sejthetően emiatt – a külföldi HJ-csoportok vezetői nem min-
dig tartották szem előtt az AHS-be való bekerülés szigorú feltételeit. Ezt a HJ és 
az AO vezetése viszont a külföldi HJ vezetők hanyagságának tudta be. 1938-ban 
még csak 10 helyet biztosítottak a külföldi HJ szervezetek részére az AHS-ken, 
1939-re már a helyek számának növelése szerepelt a tervek között. A külföldi 
németség esetén a felterjesztés joga az országos csoport vezetőjének kezében 
volt. Az 1938-as válogatásra csak az európai országok jöttek számításba – nyilván 
a korlátozott hely miatt –, szükség esetén azonban Törökországból, Szíriából és 
Palesztinából is elfogadtak előterjesztéseket. 1939 tavaszán egy Tübingenben 
megtartott külföldi DJ-tagoknak rendezett táborból 10 személyt választottak ki, 
akik a crössinseei AHS-ben kezdhették meg tanulmányaikat.135

A külföldi német ifjúság Wilhelm Gustloff táborát Baldur von Schirach és 
Ernst Bohle védnöksége mellett 1939 júliusában nyitották meg, amely az 1935-
ös Németország-tábor folytatását jelentette. Ezúttal azonban még több külföldi 
német fiatalt vártak, összesen majdnem 2000 főt – köztük 750 leányt. Olaszor-
szág képviseltette magát a legnagyobb kontingenssel, összesen 450 fővel – 150 
fiúval és 300 lánnyal –, s küldöttsége volt Japánnak is. Az 1939. évi táborozás 
azonban alapvetően különbözött a Németország-tábortól, ugyanis most a tábo-
rok térben és időben különválasztva, külön csoportok számára kerültek megren-
dezésre. A korábbi egységes központi tábor helyett ezúttal három tábort rendez-
tek be a fiúk, és négyet a lányok számára.136

134 Baldur von Schirach spricht zur reichsdeutschen Jugend im Ausland. RJP, 1937/55. sz., 1. o.; 
Baldur von Schirachs Botschaft an die reichsdeusche Jugend im Ausland. RJP, 1937/59. sz., 1-3. 
135 Adolf–Hitler–Schulen. Mitteilungsblatt der Leitung der AO der NSDAP, 1938/8. sz., 6. August 
1938, 5. o. (NSD, 8/6, 0152872. o.); Einstellung in die Adolf–Hitler–Schulen. Mitteilungsblatt 
der Leitung der AO der NSDAP, 1937/52. sz., Oktober 1937, 4. o. (NSD, 8/6); Auslandsdeutsche 
Pimpfe wurden AHS. RJP, 1939/95. sz., 3. o.
136 Wilhelm Gustloff az NSDAP AO svájci országos csoportjának volt a vezetője, s egyben országos 
ifjúságvezető is, akit 1936-ban egy zsidó származású jugoszláv férfi (?), David Frankfurter lelőtt, 
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IV. 4. 3. Népi német ifjúság

A külföldi birodalmi németségnél lényegesen nagyobb súllyal rendelkezett a 
több milliós népi németség. A nemzetiszocializmusnak az ő esetükben is általá-
nos törekvése volt, hogy megszüntesse a német népcsoportok „szétziláltságát”, 
amely leginkább a vallási, társadalmi és politikai megosztottságból fakadt. En-
nek kapcsán különösen az idősebb, mérsékelt erők harca mutatkozott meg a fel-
törekvő, a nemzetiszocializmust sem megvető, fiatalabb generációval szemben, 
amelyben a Hitlerjugend minden esetben az utóbbi felet támogatta. Magasztal-
ta is őket, hiszen „harcuk” minden egyéb körülményt figyelembe véve is sokkal 
nehezebb volt, mint a birodalmi HJ-é.137 A népi németség ifjúsági szervezetei 
az egyes országokban más-más elnevezésekkel működtek, s az egységesítés után 
birodalmi megfontolásból tudatosan kerülték a Hitlerjugend elnevezést. 

Miután minden német számára sorsközösségben gondolkodtak, úgy vélték, 
hogy minden német számára – éljen bárhol is – egyetlen szellemi-lelki maga-
tartás létezhet. Vagyis elképzelhetetlen volt, hogy a birodalmi németség nem-
zetiszocialista elvek szerint él, míg a külföldi és népi németség nem, hiszen ez 
„óriási veszélyeket” rejthetett magában. Világos volt, hogy a német népcsopor-
tok más feltételek között élnek, s nem adaptálhatják egy az egyben a birodalmi 
formákat, de az eszme tekintetében nem vallhattak mást mint a nemzetiszocia-
lizmust. A Führer a következőképpen fejezte ezt ki: „az országhatárok sohasem 
eszmehatárok”.138„A népi németek támogatása harcukban az egész német nép 
feladata, az ifjúság teljes készültséggel a feladat mögött áll.“139

Erősödött tehát az ösztönzés, hogy a népi német ifjúságok foglalják maguk-
ba az országukban élő teljes német ifjúságot, és ezen túlmenően kötelezzék el 
magukat a Hitlerjugend szellemisége és partnersége mellett. Mindezek ellenére 
mégis óvatosan kezelték a kérdést, s nem tanácsolták – főleg egyéni, nem a HJ 
által szervezett utak esetén –, hogy népi német területeket keressenek fel a HJ 
tagjai, mert leginkább a népi németeket féltették a következményektől.140 A bi-
rodalmi HJ biztató, kapcsolattartó, enyhébb formában nyomást gyakorló maga-
tartása azonban nem minden esetben maradt meg ezen a szinten. A Szudéta–vi-
déken a Szudétanémet Népi Ifjúság (Sudetendeutsche Volksjugend) vezetősége 

és személye a külföldi németség szimbólumává vált. Die Auslandsdeutsche Jugend. In: Jahrbuch 
der AO der NSDAP 1942, 149. o.; Wilhelm–Gustloff–Lager der auslandsdeutschen Jugend 1939. 
RJP, 1939/156. sz., 1. o.; Eröffnung der Wilhelm–Gustloff–Lager 1939. RJP, 1939/158. sz., 4. 
o.; Aufnahmeanträge von fremdvölkischen Jugendlichen in die Sommerlager der HJ – PAAA, R 
98921; Wilhelm–Gustloff–Lager der auslandsdeutschen Jugend 1939. RJP, 12. Juli 1939; Rüdiger, 
Selbstverständnis, i. m., 256-257. o.; HJ Athen sammelt für das Winterhilfswerk. RJP, 1935/26. 
sz., 3. 
137 Jugend trägt die auslandsdeutsche Zukunft. RJP, 1935/200. sz., 3. o.
138 Gedanken zur volksdeutschen Arbeit. RJP, 1935/226. sz., 3. o.
139 VB, 13. Juni 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 173. o.)
140 Die Kameradschaft, 1936/14. sz., idézi: Blohm, i. m., 184. o.; Aus der Auslandsarbeit der 
Abteilung Ausland der Reichsjugendführung, 9. Januar 1935, 1. o.
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csak Csehszlovákia fennállásig volt elfogadható partner a HJ vezetése számára, 
a területcsatolás után már nem kaptak megbízást, sőt üldözték, adott esetben 
börtönbe vetették tagjait.141 A HJ-ba való betagolás után pedig ott sem igen szá-
mítottak rájuk vezetőként. 

A Birodalmi Ifjúságvezetőség 1934. január 1-jén felállította ún. Kül-
földi Német Népcsoportok birodalmi határokon belüli megfigyelőhelyeit 
(Beobachtungsstellen für die deutschen Volksgruppen im Ausland innerhalb 
der Reichsgrenzen). E szerv felállítása a VDA és a Hitlerjugend közötti megál-
lapodás eredménye volt, amely a külföldi német népcsoportokon belül minden 
gyakorlati munkát a VDA tevékenységi körébe utalt, így az ifjúsági munkát a 
VDA Külföldi Német Ifjúsági Munka Részlege (Abteilung für auslandsdeutsche 
Jugendarbeit) vette át. A HJ által létrehozott megfigyelő helyek feladatköre ezért 
csakis a birodalmi határokon belül érvényesült, ami tulajdonképpen a „fából vas-
karika” tipikus esete volt. Az alájuk tartozó HJ területeken közreműködtek a 
Hitlerjugend iskolázásában, és a néppolitikai kérdésekben, valamint a külföldi 
utak engedélyezési folyamatában kaptak szerepet. Igazán fontos jelentősége a 
szervnek a különféle okokból a birodalomban tartózkodó német ifjak nevelé-
sében volt. A Birodalmi Ifjúságvezetőség 8 hónap leforgása alatt teljesen ered-
ményesnek ítélte meg a megfigyelőhelyek tevékenységét, amelyek álláspontja 
szerint a VDA kötelezettségei miatti – amúgy nem létező – hiátust is betöltöt-
tek. A Birodalmi Ifjúságvezetőség határozottan elutasította, hogy ezek a szervek 
bárminemű titkos tevékenységet folytatnának.142 Lényegében véve azonban leg-
inkább arról volt szó, hogy a Hitlerjugend a VDA-val kötött egyezmény ellené-
re miként próbált mégis részesedést szerezni annak tevékenységi köréből. Más 
helyütt a megfigyelő helyek saját feladatként definiálták, hogy – annak ellenére, 
hogy nem adhattak utasításokat, nem avatkozhattak be a VDA ügyeibe –, kérés-
re tanácsokat adjanak a külföldi szervezeteknek.143

A megfigyelőhelyeket égtájak szerint állították fel. Keleten a Memel-vidék, 
a Baltikum és Finnország megfigyelése volt a feladat, amelyet a königsbergi 
munkarészleg (Arbeitsstelle) látott el, amely a Memel-terület megfigyelésére 
alrészleget (Unterstelle) működtetett Tilsitben. A keleti megfigyelést végezte 
a danzigi munkarészleg is, amely egész Lengyelországért és a Korridorért fele-
lős volt, s kirendeltséggel (Zweigstelle) rendelkezett Beuthenban, kifejezetten 
Kelet-Felső-Szilézia megfigyelésére. A közép-keleti területekért a drezdai fő-
részleg (Hauptstelle) volt felelős, melynek hatáskörébe Csehszlovákia tartozott. 
A breslaui kirendeltség Szlovákia és a hulcsini terület megfigyelését látta el, a 

141 Brandenburg, i. m., 176-177. o.
142 RJF Gebiet Ausland. Abschrift, 27. August 1934 – PAAA, R 63610.
143 Vermerk. Vertraulich! 12. Februar 1936 – PAAA, R 98894. Ráadásul e megfigyelőhelyek mű-
ködésére a Birodalmi Ifjúságvezetőség 126 480 birodalmi márkát irányzott elő, ami közel négy-
szerese volt a külügyminisztérium által a külföldi ifjúsági kapcsolatok ápolására biztosított támo-
gatásnak. Das AA an Reichsminister Hess, 31. Juli 1934 – PAAA, R 63607. Vermerk. Vertraulich! 
12. Februar 1936 – PAAA, R 98894; Das AA an Reichsminister Hess, 31. Juli 1934 – PAAA, R 
63607. 
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regensburgi pedig a Bajor- és a Cseh-erdőét és az itt elhelyezkedő határterüle-
tét. A délkeleti területek központja Berlinben volt, amely Lipcsében működte-
tett kirendeltséget. A déli terület – főleg Dél-Tirol – ugyancsak egy Berlinben 
székelő munkarészleg alá tartozott (nem azonos az előzővel). Nyugaton a düs-
seldorfi munkarészleg végezte Elzász-Lotaringia, Luxemburg, Eupen-Malmedy 
megfigyelését, a neckarbischofsheimi kirendeltség pedig speciálisan Elzász-Lo-
taringiára koncentrált. Északon (Skandinávia, Dánia) egy lipcsei munkarészleg 
volt illetékes, amelynek Flensburgban volt a kirendeltsége.144

A külügyminisztérium gyorsan átlátta e megfigyelőhelyek önhatalmúan ki-
terjesztett tevékenységét, amely nem maradt meg végül a birodalmi határokon 
belül, hanem fiatalokat, illetve hallgatókat küldött például a határ túloldalára, 
hogy ott kapcsolatba lépjenek az ottani német kisebbséggel. Főleg Csehszlo-
vákia, Lengyelország és Dél-Tirol álltak e tevékenység középpontjában. Ezt a 
külügyminisztérium nagyon veszélyesnek minősítette, amire a legfőbb bizonyí-
tékot a kémkedésnek minősülő Reustle-ügyben látta.145 Franciaország mellett 
Csehszlovákiában és Magyarországon is voltak tiltakozások a Birodalmi Ifjúság-
vezetőség efféle (kém)-akciója ellen, ami Magyarországon ráadásul ellentétben 
állt Hitler Gömbösnek tett ígéretével is. A helyzet megoldására a külügy minden 
fontosabb minisztériummal megbeszélést javasolt.146

1935 júniusában sor is került a megbeszélésre, amelyen részt vettek a külügy-, 
a hadügy-, a belügy- és a kultuszminisztérium küldöttei. Megállapították, hogy 
a megfigyelőhelyek tevékenysége nem korlátozódott a határokon belülre. Ezért 
szükségesnek tartották, hogy a Birodalmi Ifjúságvezetőség Határvidéki és Külügyi 
Hivatala és a VDA külföldi ifjúsági munkájának központi szerve (Zentralstelle der 
Auslandsjugendarbeit des VDA) tevékenységét szigorúan különválasszák, s a ha-
táron túlra ívelő ifjúsági munka csakis kultúrpolitikai szempontokat kövessen. Ja-
vasolták a megfigyelőhelyek VDA-finanszírozásának megszüntetését, valamint a 
VDA és a HJ külföldre irányuló tevékenységének világos elhatárolását egymástól. 
További lépésként a kultuszminiszter a birodalmi kincstárnokkal folytatott tárgya-
lásokat, hogy miként lehet megakadályozni a Birodalmi Ifjúságvezetőség költség-
vetésében, hogy ilyen tevékenységre pénzt fordítsanak, s ennek tisztázása után 
újabb megbeszélést helyeztek kilátásba, valamint Rust és Neurath személyes ta-

144 Reichsjugendführung, Abteilung Ausland. Das Hauptreferat Verwaltung Etatvorschlag für 
1934/35 – PAAA, R 63606.
145 Reustle a Hitlerjugend-tagjaként egy franciaországi út során eltévedt, majd őrizetbe vették a 
francia hatóságok. Reustle feladata az út során ráadásul az volt, hogy információkat gyűjtsön az 
Elzászban működő egyházi ifjúsági szervezetekről. A külügyminisztérium kész szerencsének tar-
totta, hogy a számára papíron kiadott instrukciókat a francia rendőrség nem találta meg. Annak 
ellenére, hogy a Birodalmi Ifjúságvezetőség joggal kifogásolta azt az általánosítást, miszerint ezen 
egy eset miatt a Hitlerjugend munkáját negatívan ítéljék meg, az ügy fényt derített arra, hogy a HJ 
titkos megbízottakat küldött ki felderítőként, s ez nyilvánvalóan nemcsak Franciaországban volt 
így. Ezek az akciók nemcsak a kiküldötteket sodorták veszélybe, hanem a külföldi németséget is. 
Das AA an Hess, 31. Juli 1934 – PAAA, 63607. 1934-ben állítólag tömeges volt ez a jelenség, Bel-
giumból például 125 főt utasítottak ki. Auslandsreisen – BArch, NS 28/111, 35. o.
146 Das AA an Hess, 31. Juli 1934 – PAAA, 63607.
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lálkozóját. A Rust–Neurath komplott tehát folytatódott Schirach ellen, s a meg-
figyelőhelyeket nem sokkal később valószínűleg felszámolták, mert később nem 
bukkan elő semmilyen információ róluk. Schirach szeme előtt viszont már egy 
olyan intézet létrehozása lebegett, amely többek között elláthatta volna a külföldi 
ifjúsági szervezetek tartós megfigyelését, s ezáltal információval szolgálhatott vol-
na a HJ vezetőségének. A kezdeményezés végül azonban nem valósult meg.147

A megfigyelésen túl számos alkalom nyílt a közvetlen kapcsolttartásra is, ami-
re nem véletlenül elsősorban a harmincas évek közepétől került sor. A Kursell 
Iroda (Büro Kursell) létrehozásával megkezdődött a népiségi politika centrali-
zációja, belőle alakult ki azután a népiségi politika új, teljes mértékben nemze-
tiszocialista szellemiségű, egyébként az SS befolyása alatt álló fóruma, a Népi 
Német Közvetítő Szerv (Volksdeutsche Mittelstelle, VoMi).148 Így ettől kezdve 
rendezvények sora jelezte a megnövekedett, s most már a nemzetközi politika 
színterén is felvállalt elkötelezettséget a népi németség iránt. A találkozók rend-
szerint különböző témákat állítottak középpontba, általában több országból ér-
kező népi német fiatalnak adtak rövid időre otthon, s gyakorta az állam és a párt 
nagyságai is megjelentek rajtuk

1936-ban a Kurmark terület július 16. és augusztus 12. között 500 külföldi 
HJ-tagot fogadott sátortáborában, akik mellett kb. 700 birodalmi német HJ-tag 
is részt vett a táborozáson.149 Az olimpiai játékokra szép számban érkeztek ifjú 
külföldi németek is, akik „maguk követelték joggal”, hogy iskolázáson vehesse-
nek részt. Az Olimpia előtt két tábort rendeztek a Hubertushöhén, augusztus 
10. és 20., valamint 20. és 30. között, amelyek minden német népcsoport szá-
mára rendelkezésre álltak. A tábor során 4 napot a Harmadik Birodalom prob-
lémáira, három napot a népcsoportok kérdéseire, két napot pedig országnézésre 
(munkatábor, kaszárnya, Potsdam történelmi helyei, Tempelhof reptér, stadi-
on, rádió háza, Németország-kiállítás, őrségváltás, birodalmi pártnapról készült 
film) szántak. Az első táborban 33, a másodikban 82 fő vett részt.150

Ezen kívül számos regionális tábort is rendeztek: 1936. július 28. és augusztus 
3. között a Burg Nattersbergen 28 szlavóniai és zágrábi ifjú részére, amely az SA 
bajtársi estjével és biciklitúrával zárult a Regensburg, Koburg, Weimar, Berlin, 
Leipzig, Hof, Passau útvonalon. Csoportok indultak Bukovinába, Besszarábiába, 
illetve szlovéniai vidékszolgálatban való részvételre. Így 1936 folyamán összesen 
323 főt iskoláztak háromhetes, tíz, hat és háromnapos táborokban, s további 129 
bajtársat vezettek körbe Németország egyes pontjain, valamint 44 csoportveze-
tőt készítettek fel a határon túli munkára. Ez összességében majd 500 embert 
jelentett.151

147 Niederschrift über die am 13. Juni 1935 im Auswärtigen Amt abgehaltene Besprechung über 
die „Beobachtungsstellen” der Reichsjugendführung – PAAA, R 63610; Tiemann, i. m., 350. o.
148 Vö. Spannenberger, Der Volksbund, i. m., 117-129. o.
149 BArch, NS 5/VI/427, 21. o.
150 Bericht über die Tätigkeit des Auslandsdeutschen Jugendreferates im Sommer 1936 – PAAA, 
R 60020, K 636318-636324. o.
151 Uo.
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A munka a későbbi időszakban is töretlenül folyt tovább. 1938 ezen a terüle-
ten is a csúcspontot jelentette. A HJ évente megrendezésre kerülő breslaui nyári 
játékai után a fiatalok egész Németországot érintő utakra indultak. Csak a szu-
détanémet ifjúság 1500 fő érkezését jelentette be a német ifjúsági szállóknak. A 
kelet-poroszországi táborok (Neukuhren, Tolkemit, Mohrungen, Danzkehmen) 
leginkább baltikumi németeket fogadtak. A táborok után túrákra is sor került Ke-
let-Poroszországban, többek között Marienburgba, s a birodalmi emlékműhöz 
Hohensteinba.152 A lendület 1939-re már látványosan megtorpant, és nem igen 
találjuk nyomát a korábbi évek ütemes kapcsolatainak.153

A birodalmi határokon kívül élő németség gondozásában a Hitlerjugend a 
VDA-val szemben is egyre inkább felülkerekedett, s az 1930-as évek közepére az 
ifjúsági ügyek szinte teljesen a kezében kerültek, majd a népiségi politika teljes 
gleichschaltolásával 1936-37-től teljesen megszabadult ettől a vetélytárstól.154

IV. 4. 4. Külföld

Az 1920-as évek végére felvirágzó külföldi utak száma részben a gazdasági vi-
lágválság, részben pedig a náci hatalomátvétel miatt jelentősen csökkent. A Bi-
rodalmi Ifjúságvezetőség ugyanis nagy gondot fordított arra, hogy erősen meg-
szűrje a kiutazó csoportokat, s ifjúsági csoportként Németország képviseletében 
csak a megfelelő szellemiségű csapatokat engedje külföldre. Mindez viszont 
felerősítette a német ifjúságnak azt az elszigeteltségét, amely a náci párt hata-
lomátvétele miatt amúgy is bekövetkezett, s 1937-ig, bár csökkenő mértékben, 
de megfigyelhető volt. Ezt Schirach maga is beismerte, amikor 1936-ra nézve 
így összegezte a HJ és a német ifjúság külföldi tevékenységét: „Az 1936-os év-
ben 224 000 ifjú külföldi szállt meg egyénileg vagy csoportosan német ifjúsági 
szállókban, vett részt a HJ sátortáboraiban és keresett fel cserediákként német 
családokat. De csak 3400 Hitlerjugend tag tett külföldi utat ebben az időszak-
ban. Gyakorlatilag Olaszország az egyetlen ország, ahova Hitlerjugend tagok 
utazhattak, anélkül, hogy egyenruhájukkal és lobogóikkal megbotránkozást kel-
tettek volna. Tenni kellett valamit, hogy áttörhessük a német ifjúságnak ezt az 
izoláltságát.”155 Az izoláltság feloldása azonban nem elsősorban e törekvések 
eredménye volt, még akkor sem, ha Schirach az ifjúságot a legjobb nagykövet-
nek tekintette, és a HJ teljességgel adaptálhatta a már a weimari mozgalom által 
kiépített kapcsolatokat. Csakis Németország külpolitikai mozgásterének bővü-

152 Auslandsdeutsche Jugend fährt durchs Reich. RJP, 1938/176. sz., 1. o.; Abschied der 
sudetendeutschen Turner-Jugend vom Reich. RJP, 1938/186. sz., 3. o.; Auslandsdeutsche Jugend 
im Reich. Die HJ, 1938/32. sz., 6. August 1938, 1. o.; Auslandsdeutsche Jugend in den Lagern der 
Hitler–Jugend. RJP, 1938/174. sz., 4. o.
153 Volksdeutsche Jugendführer tagten in Stuttgart. RJP, 1939. június 11., 4. o.
154 Részletesebben ld. Vitári, A Hitlerjugend és Délkelet-Európa, i. m., 152-155. o.
155 Schirach, Ich glaubte an Hitler, i. m., 235. o.
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lése teremthetett alkalmat az ifjúság kapcsolatainak bővülése számára is. Nem 
a Hitlerjugend segítette elő a diplomáciai enyhülést – „Népek közötti megértés 
fürdőnadrágban”, amit Schirach szívesen vindikálta volna magának –, de annak 
bekövetkezése után a Hitlerjugend is profitált belőle. Schirach – a német ifjúság 
utazó követeként – maga is leginkább a harmincas évek második felében fejtett 
ki erőteljes tevékenységet, ami egyúttal a HJ egyre inkább megmutatkozó mo-
nopolhelyzetével is összefüggésben állt. Ennek legjelentősebb megnyilvánulása 
balkáni és keleti útja volt 1937 végén, amihez a Führer személyes engedélyével 
rendelkezett.156

1935-ben 186 csoport 2790 résztvevővel, 1936-ban 226 csoport 3390 résztve-
vővel indult külföldre, 1937-ben pedig már 340 (vagy 370) csoportos útra került 
sor 5500 fiatallal. Ez azonban csak a HJ által megtett utakat jelentette. Minden 
olyan út, ami amúgy a Birodalmi Ifjúságvezetőség engedélyéhez volt kötve, nem 
szerepelt ezekben a statisztikákban. A BIV Útszervezési Hivatalában 1933-ban 
300 és 400 közötti útitervet jelentettek be, míg 1934-re már legalább háromszo-
rosával számoltak, s a későbbi években is több ezer útbejelentésnek van nyoma. 
A kiadott engedélyek számából azonban kitűnik, hogy a harmincas évek máso-
dik felében egyéni és csoportos utak esetében több mint kétezer esetben adtak 
ki engedélyt külföldi útra. A HJ teljesítménye 1937-ig tehát még mindig hagyott 
kívánni valót maga után, hiszen a világválság előtt csak a Német Szabadcsapat 
kb. fele ennyi ifjú (1600 fő) megmozgatására volt képes. Arról nem rendelke-
zünk statisztikával, hogy minden ifjúsági utat összeszámolva hány fő mehetett 
külföldre. Csak sejteni lehet, hogy több ezer főről lehetett szó. Ezzel szemben a 
kiutazó HJ tagok száma még 1935-ben sem érte el a 3000 főt – 1933-34-ben pe-
dig minden bizonnyal még kétezren sem látogattak külföldre157 –, aminek nyil-
vánvaló oka volt, hogy a korábbi, a HJ-ba még be nem tagolt csoportokat már 
nem engedték külföldre, a HJ pedig még nem volt eléggé felkészülve arra, hogy 
mindjárt a kezdetek-kezdetén tömeges utakat tehessen.

A kifelé mutatkozó elszigeteltségen némileg enyhített, hogy sokkal többen 
érkeztek Németországba, mint ahány német fiatal külföldre ment. Míg a külügy-
minisztérium – mint már láthattuk – kifejezetten eltanácsolta a Hitlerjugendet, 

156 Völkerverständigung in der Badehose. Die HJ, 1937/24. sz., 1937. június 12., 7. o. (BArch, 
NSD 43/256).; Kivéve Athént, ahol csak privát jellegű látogatásra kerülhetett sor. Lammers an 
Schirach, 24. November 1937 – PAAA, R 98908. A Führer helyettesének 1933. június 5-én életbe 
lépő rendelete értelmében pártelvtársak a Führer és helyettesének engedélyével léphettek fel hi-
vatalosan külfödön, illetve tarthattak előadásokat. Ebbe beletartozott idegen államok államfőinek, 
politikusainak, újságíróinak felkeresése. E személyek meghívásának is csak engedély birtokában 
lehetett eleget tenni. A kiadott engedély birtokában csak az illetékes birodalmi szerv egyetérté-
sével lehetett kiutazni.; Auslandsaufenthalt von Parteigenossen. Reichsbefehl, 30/II, 13. August 
1937, 783. o.
157 „Jahr der Verständigung”, VB, 26. Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 150. o.); Für die 
Verständigung vorgesorgt. NSK, 16. Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 145. o.); HJ-Fahrten 
in alle Welt. RJP, 1938/185. sz., 2. o.; Griesmeyr – Würschinger, i. m., 191. o.; Kaufmann, Das 
kommende Deutschland, i. m., 222. o.
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egyes országok meglátogatásától, addig más országok kifejezetten megértőek 
voltak a német változásokkal szemben, s ez az ifjúság németországi látogatása-
iban is kifejezésre jutott. A Hitlerjugend sátortáboraiban is több ezer külföldi 
töltött több-kevesebb időt. Egy nem túlságosan megbízható sajtójelentés sze-
rint az 1933-as tartózkodás és a Hitlerjugend belső felépítése miatti pangás után 
már 1934-ben ismét emelkedett a látogatók száma. 1934-ben 85 000, 1935-ben 
összesen 106 400, 1936-ban 196 000 külföldi fiatal kereste fel a német ifjúsági 
szállókat, legtöbben a Rajna-vidéket, mivel a legtöbben Angliából, illetve Hol-
landiából érkeztek. Kedvelt úti cél volt még Baden, a Rajna-majnai körzet, az 
északi partvidék és Berlin-Brandenburg is. 1937-ben állítólag már 216 ezer kül-
földi fiatal vette igénybe a német ifjúsági szállókat, s 1938-ra további emelkedést 
vártak. 1935 és 1938 között a német ifjúsági szállókban (összesen 1754-ben) így 
828 717 külföldi fiatal fordult meg hosszabb-rövidebb időre.158 A statisztikákat 
némileg torzítja az a tény, hogy a külföldi állampolgárságú németek arányát nem 
mutatták ki külön. (3–4. ábra)

A látogatók összetételét a nemzetiszocialista Németországhoz való viszony 
mellett az országok anyagi helyzete is megszabta. 1938-ban a német ifjúsági szál-
lókban nyolcszor akkora volt az eltöltött éjszakák száma, mint a világban létező 
22 másik ifjúsági szálló-szervezetben együttesen. 1938-ban a német ifjúsági szál-
lókban eltöltött éjszakák száma alapján a külföldi országok közül Dánia, Anglia, 
Észak-Amerika és Hollandia jártak élen.159

A külföldi fiatalok németországi útjait elősegítette az is, hogy a Német Ifjúsá-
gi Szállók Szövetsége 1934 júniusáig 6 országgal (Franciaország, Belgium, Hol-
landia, Dánia, Írország, majd 1934 közepén Skócia is) és a szudétanémet ifjú-
sági szállókkal írt alá olyan megállapodást, hogy fiatal polgáraik a saját országuk 
által kiállított ifjúsági szálló igazolvánnyal igénybe vehették a német szállókat is. 
1934 májusában eltörölték a külföldiek által fizetendő felárat is. A megállapodás 
persze kölcsönösségi alapon ugyanezeket az előnyöket biztosította a külföldre 
látogató német fiatalok részére is. Azoknak az országoknak a fiataljai számára, 
ahol nem létezett ifjúsági szállók szövetsége, a német szövetség berlini központ-
ja adott ki igazolványokat. Az intézkedés eredményének tekintették, hogy már 

158 1937-ben a Rajna–vidéken például 32 294 fő, Badenban 16 086, a Rajna-Majna-vidéken 
8831, az északi vidéken 7482, Berlinben és Brandenburgban 6553 fő tett látogatást. – BArch, 
NS 28/104.; Für die Verständigung vorgesorgt. NSK, 16. Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 
145. o.); Vorposten der Verständigung. RJP, 19. Februar 1938. „Verstehenlernen – jenseits der 
Streitfragen”. Frankfurter Zeitung, 13. Februar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 160. o.). Kaufmann 
szerint 1935-ben 178 000, 1936-ban 224 000, 1937-ben 235 000 külföldi ifjú látogatott csoporto-
san, iskolai csoporttal vagy egyénileg Németországba. Kaufmann, Das kommende Deutschland, i. 
m., 225. o.; Deutschland auf der internationalen Jugendherbergstagung. RJP, 1938/198. sz., 4. o.; 
RJP, 30 Mai 1935, 28-29. Juni 1936, 12-13. Juli 1936; Griesmayr – Würschinger, 1919. o.; Schaar, 
i. m., 314. o.
159 Dánia 44 319 éjszaka, Csehszlovákia 43 410, Anglia 25 914, Svédország 13 463, Észak-Amerika 
12 500 és Hollandia 11 526 éjszaka. – Kaufmann, Das kommende Deutschland, i. m., 156. o.; Jahr 
der Verständigung. RJP, 1938/2. sz., 1-2. o.
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1934 nyarán nagyobb számban érkeztek fiatalok Angliából, Svédországból, Lett-
országból és Franciaországból.160

1935-ben Hess adta át a német ifjúság világifjúsági szállóját a Burg Altenában. 
Ez annak az Ifjúsági Szállók Nemzetközi Munkaközösségének programjában va-
lósult meg, amely célként tűzte maga elé, hogy mind a 22 tagországában létesül-
jön egy-egy olyan ifjúsági szálló, amely kifejezetten az ifjúság nemzetközi kap-
csolatait segíti elő. Németország elsőként hajtotta végre ezt a tervet. Az átadáson 
Schirach is jelen volt.161

Az ifjúság mellett a Németországba látogatók közül a német sajtó szerint 
1936-ban több mint 50 ezer fő tekintette meg a Hitlerjugend létesítményeit. 
1937-ben hasonló számú érdeklődővel számoltak.162 A látogatók közül a legtöb-
ben az ifjúságnevelésben érdekelt személyek, újságírók, államférfiak és politi-
kusok voltak. Bár a Hitlerjugend valóban minél több külföldinek kívánta be-
mutatni a „népek kölcsönös megértését és békéjét szolgáló tevékenységét”, a 
külföldiek látogatását azonban csakis szervezett és előre bejelentett formában 
várta. Ennek értelmében a terület- és főjárásvezetőknek gondoskodniuk kellett 
arról, hogy a vezetőképző iskolákon, sátortáborokon, utakon, illetve más rendez-
vényeken való részvételt a bejelentés nélkül érkező, idegen nemzetiségű külföl-
diektől megtagadják.163 (5-6. ábra) 1936 folyamán két nagyszabású rendezvény 
is lehetővé tette a Hitlerjugend számára, hogy még inkább megismertesse ma-
gát, s még több külföldről érkező fiatallal kerüljön kapcsolatba. Az egyik az 1936 
nyarán a berlini olimpiai játékok kísérő rendezvényeként megrendezett olimpiai 
ifjúsági találkozó volt, a másik – szintén 1936-ban – a Népszövetségi Világifjúsá-
gi Találkozó.164

A Hitlerjugend egyes országokban olyan hírnévre tett szert, hogy az ott élő 
más nemzetiségű ifjak nem csak a HJ külföldre irányuló tevékenységéből akar-
tak részesedni. Kérvények érkeztek személyesen a Führerhez, hogy engedélyez-
zen a külföldi fiatalok számára ingyenes németországi tartózkodást. A BIV sze-
rint ezek között nyilván voltak olyanok, akik csak ingyen akartak nyaralni, de a 
többség ténylegesen meg akarta ismerni a nemzetiszocialista Németországot és 

160 Der deutsche Jugendherbergsausweis gilt in der ganzen Welt. RJP, 1934/86. sz., 1-2. o.; 
Großer Erfolg des Abkommens des deutschen Jugendherbergsverbandes mit den ausländischen 
Verbänden. RJP, 1934/110. sz., 1. o.; Ausländer besuchen Deutschland. RJP, 1934/89. sz., 2. o.
161 Rudolf Heß übergibt die deutsche Weltjugendherberge ihrer Bestimmung. RJP, 1935/116. 
sz., 1. o.
162 A látogatók megoszlása 1936-ban: Anglia és domíniumai 22 848 fő, Svédország 3673 fő, USA 
3609, Olaszország 2544, Belgium és Luxemburg 2498, Norvégia 2457, Franciaország 2370, Hol-
landia 2116, Finnország 1983, Svájc 1431, Dánia 1226, Magyarország 822, Lengyelország 781, 
Csehszlovákia 581, Portugália 291, Bulgária 298, Jugoszlávia 263, Spanyolország 259, Japán 243, 
Dél–Amerika 240, Kelet 224, Kína 202, Egyiptom 147, Görögország 136, Baltikum 119, Románia 
87, Közép-Amerika 16, Albánia 14. Összesen 51 178 főt számoltak össze. 50 000 Ausländer Gäste 
der HJ. Die HJ, 1937/8. sz., 1937. február 20, 1. o. (BArch, NSD 43/256).
163 Das Ausland lernt die HJ verstehen. NSK, 17. Juli 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 93. o.); Ausländer 
in Zeltlagern. Reichsbefehl, 27/II, 23. Juli 1937, 706. o.
164 Ezekről bővebben ld. Vitári, A Hitlerjugend és Délkelet-Európa, i. m., 162-165. o.
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az ott folyó munkát. Voltak olyanok, akik közvetlenül a Hitlerjugend szokásos 
belföldi nyári táborozásain akartak részt venni. Számuk összességében azonban 
nem volt számottevő. Az ilyen személyek meghívása a BIV szerint még inkább 
erősíthette a HJ barátkozó munkáját. Ezek végrehajtásához a BIV azonban nem 
rendelkezett elég anyagi eszközzel. Célként fogalmazódott meg, hogy a Külügyi 
Hivatal mellett más BIV-részleg is létesítsen Külföldi Vezetőszolgálatot, ugyan-
is a HJ Berlini területének Határvidéki- és Külügyi Osztálya 1938-ban példá-
ul 1800 vezetést hajtott végre külföldiek számára, amelyben 80-90 HJ-tag vett 
részt. Főleg angolok, olaszok, skandinávok és japánok érkeztek ezekre a vezeté-
sekre. A szolgálat szoros kapcsolatban állt az ifjúsági szállókkal is.165

1938-ra a HJ által külföldre tett utak száma elérte csúcspontját. Az összesen 
tervezett 452 út (30 ország jött szóba, s átlag 2-3 hetes utakról volt szó) olyan 
mérvű növekedésnek tűnt, amely a külügyminisztériumot már aggályokkal töl-
tötte el. Ezért 1938 májusában ülést hívott össze a kultusz- és a propagandami-
nisztérium, Hess törzskara, az NSDAP Külföldi Szervezete (AO), a Külpolitikai 
Hivatal (APA), a Népi Német Közvetítőszerv (VoMi) és a Birodalmi Ifjúságve-
zetőség képviselőinek részvételével. A külügyminisztérium kifejtette, hogy az 
ellenséges propagandának az utak – főleg a HJ- és hallgatói utak – elszaporodá-
sa okot adhat arra, hogy azokat politikai célzatúnak (például pángermanizmus, 
nemzetiszocialista propaganda) ítéljék meg. A külügyminisztérium leginkább 
Svédország és a Balkán irányában látott drasztikus növekedést, s elkerülhetet-
lennek tartotta az utak számának korlátozását, mert ilyen méretekben már kul-
túrpolitikai hatásuk is romlott volna. Románia és Bulgária tekintetében rámu-
tattak arra is, hogy más jellegű (gazdasági utak, professzori látogatások) is olyan 
nagyszámúak voltak, hogy ezeken felül az ifjúsági utak száma már tarthatatlan 
volt. Az AO képviselője egyetértett ezen észrevételekkel, s a külföldi németség 
növekvő igénybevételét kifogásolta. Wessely, a Birodalmi Ifjúságvezetőség fő-
referense, a problémák elkerülésére egy külön felügyelőbizottság létrehozását 
javasolta, amely az utakat felügyelte volna, s segédkezett volna azok megfelelő 
elosztásában. Mindez azonban csak álcát jelenthetett, hiszen a BIV Külügyi Hi-
vatalának amúgyis feladata volt az utak felügyelete. Ezt azonban az ülés résztve-
vői elutasították, s inkább a külügyminisztérium időben való értesítését tartották 
fontosnak, annak érdekében, hogy a külképviseleteket időben be lehessen vonni 
a tervezésbe. Az utak számát mégis sikerült csökkenteni, mert Blohm szerint 
1938-ban 355 határvidéki és külföldi útra került sor. Kaufmann szerint 375 cso-
port tett 12 590 fős létszámmal látogatást külföldi országokban.166 (7-8. ábra)

165 Aufnahmeanträge von fremdvölkischen Jugendlichen in die Sommerlager der HJ – PAAA, R 
98921; JfdDR an Lammers, 10. Dezember 1938; Lammers an Schirach, 11. Dezember 1938 – 
BArch, R 43 II/512, 221-223. o.; Das Ausland lernt die HJ verstehen. NSK, 17. Juli 1937 (BArch, 
NS 5/VI/427, 93. o.); Ausländerinnen erleben den BDM. Das Deutsche Mädel, 1937. September; 
Die Auslands-Arbeitsgemeinschaften der HJ. VB, 27. April 1939 (BArch, NS 5/VI/427, 184. o.); 
Abschrift. Ausführungen des Pg. Hinnerks auf der 1. Arbeitsringtagung am 9. Dezember 1938 – 
PAAA, R 27134.
166 Protokoll der Sitzung in der Kulturpolitischen Abteilung des Auswärtigen Amts vom 24. Mai 1938 
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1939-ben, a háború kitöréséig még 206 csoportos utat bonyolítottak 5230 
résztvevővel. 1939 nyarán tehát már a közelgő háború is éreztette hatását. A 
VoMi a külügyminisztériummal egyetértésben tisztázott bizonyos népiségi 
kérdéseket, amelyek alapján a VoMi kezdeményezte a BIV-nél, hogy a HJ-és 
a BDM-csoportok útjait korlátozza, egyes területekre lehetőség szerint pedig 
teljesen szüntesse be azokat. Utóbbiakhoz sorolták Lettországot, Észtországot, 
Dániát, Magyarországot (népi német területei miatt), Jugoszláviát (szlovén és 
horvát területei miatt), Romániát (Dobrudzsa és Besszarábia miatt) és Szlováki-
át. Szlovákia esetében esetenkénti elbírálás és a VoMi egyetértése mellett enge-
délyezhetőnek tartották az utakat, ha kellőképpen felkészült vezető állt rendel-
kezésre. Ez alapján a külügy azokat az utakat is törölni akarta, amelyeket még 
nem kezdtek meg. 1939. augusztus elején a Birodalmi Ifjúságvezetőség – to-
vábbi intézkedésig – megtiltotta, hogy a Hitlerjugend tagjai Lengyelországba, 
Angliába, Franciaországba, a három balti államba, Romániába, Görögországba 
és Törökországba utazzanak, s egyelőre nyilván a Protektorátus is kiesett a lehet-
séges célországok sorából az ottani konszolidáció miatt. 1939 szeptemberétől a 
Ribbentrop-ügyosztály pedig minden külföldre irányuló utat betiltott.167

1939-től ráadásul már egyre nagyobb nehézségeket okozott a deviza-helyzet 
súlyosbodása is, amit nemcsak a háborúra való felkészülés idézett elő, hanem az 
is, hogy a HJ az előző két évben igen nagyszabásúra növelte külföldi tevékenysé-
gét. Ezt 1939-ben még tovább kívánta fokozni. Ezért új szabály volt készülőben, 
de már 1939 januárjában tudták, hogy Olaszország, Magyarország, Jugoszlávia, 
Bulgária, Románia, Csehszlovákia, Belgium, Hollandia és Svájc irányában kel-
lő mennyiségű külföldi fizetőeszköz fog rendelkezésre állni, de más országokba 
csak különösen indokolt esetben adtak ki fizetőeszközt.168 Ezen országok listája 
nemcsak a német márka értékét mutatta, hanem egyben továbbra is szem előtt 
tartotta a legfőbb prioritásokat.

A már 1933 előtt meghonosodott nyári túrák és találkozók mellett egyre fon-
tosabbakká váltak, és propaganda szempontból az újdonság miatt is jelentősek 
voltak a Hitlerjugend táborai, amelyek bár bilaterális vagy multilaterális alapon 
jöttek létre, legfőbb színterük a kooperáció ellenére mégis Németország volt. A 
HJ egyszerű gyermeküdültetési céljain túlmutató, tágabb szemléletét mutatták 
a gazdasági referensek harmincas évek közepétől meghonosodó útjai, amelyek 
főleg Angliát és Délkelet-Európát érintették. A birodalmi pártnapokra évente 
több ország ifjúságának képviselőit hívták meg. 1938-ban a birodalmi pártna-

betreffend der Häufung von Studienreisen ins Ausland – PAAA, R 60451; HJ-Fahrten in alle Welt. 
RJP, 1938/185. sz., 2. o.; Blohm, i. m., 198. o. Másutt Blohm 400 útról és 14 000 HJ-tag részvételéről 
beszél. Blohm, i. m., 278. o.; Kaufmann, Das kommende Deutschland, i. m., 222. o.; Veranstaltungen 
des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur für den Dienst.
167 Kaufmann, Das kommende Deutschland, i. m., 222. o.; RJF Stabsführer, Geheim, 4. August 
1939 – BArch, NS 28/31, 18. o.; Zu Partei 5812, 4. September 1939 – PAAA, R 27135; Ref.: Ges. 
Rat Hammer, zu Referat Partei 4374, 15. Juli 1939 – PAAA, R 98919.
168 RJF Auslandsamt an die Dienststelle, 20. März 1939 – PAAA, R 98919; Auslandsfahrten 1939. 
Reichsbefehl, 2/IV, 20. Januar 1939, 43. o.
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pokra a BIV minden korábbinál több olyan vendéget hívott meg, akik külföldi 
ifjúságokat képviseletek.169

A Hitlerjugend szorgalmazta a levélbarátságok kialakítását is, amely amúgy is 
nagy népszerűségnek örvendett. A levelezés azonban korlátozás alá is esett, hi-
szen a népi németséggel tilos volt levelezni, mivel az komoly veszélyeket rejtett 
magában, amely például egyrészt a szándékosság nélküli árulást is jelenthette, 
ugyanis a leveleket szigorúan ellenőrizte ezeknek az országoknak a rendőrsége. 
A BIV felhívta a járásvezetők és a velük azonos szinten álló más vezetők figyel-
mét, hogy az efféle levelezés leállítására fordítsanak komoly gondot, mert már 
eddig is súlyos problémák származtak belőle.170

A kapcsolattartás új formái között a leglátványosabbak az új technika igény-
bevételét jelentő rádiós műsorok voltak, amelyeket a Hitlerjugend nemcsak bel-
földön alkalmazott nagy sikerrel, hanem a külföldi ifjúsággal való kapcsolattartás-
ban is. Cerff szerint az éter hullámainak kihasználása, „azon keresztül szellemi és 
kulturális hidak verése” sokkal inkább hozzájárulhatott a békéhez, mint számos 
konferencia. Ennek érdekében a BIV ifjúsági adások egész hálózatát álmodta 
meg. Ennek volt egyik példája a Birodalmi Ifjúságvezetőség Rádió Hivatalának 
(Rundfunkamt) „világkörkapcsolása” (Weltringsendung), amelynek keretében 
1935 októberében 32 ország ifjai, több mint 1000 (1300) rádióadón fakadtak 
dalra a „világ békéjének fenntartása érdekében”. A körkapcsolás a német-lengyel 
rádiócsere jó tapasztalatai nyomán jött létre, Cerff és csapatának ötlete nyomán. 
A projekt az Ifjúság áténekel a határon (Jugend singt über die Grenzen) elneve-
zést viselte, s anyagát a résztvevő országok népdalkincséből állították össze. Né-
met részről a berlini rádiós színjátszó csoport lépett fel, amely 1935-re már 100 
tagú volt. Az egyes országok egyenként 2 és fél percben mutatkozhattak be. Az 
adást, melyre végül 1935. október 27-én 18 és 20 óra között került sor, 200 rá-
dióállomás sugározta egyszerre, köztük a dél-amerikai államok rádiói is. Az adást 
felvételről sugárzó adók száma elérte a 700-at.171 A világkörkapcsolás sikere után 

169 Az 1938. évi pártnapokon kb. tíz nemzet ifjúsága képviseltette magát, köztük első helyen 
Olaszország, Japán és Spanyolország, majd Portugália, Románia, Irak és Anglia. Ausländische 
Jugendführer auf dem Reichsparteitag. Die Zeit, 4. September 1938 (BArch, NS 43/440, 43. o.); 
Ausländische Mädelführerinnen auf dem Reichsparteitag. RJP, 1938/201. sz., 3. o.; Ausländische 
Jugendführer auf dem Parteitag. RJP, 1938/204. sz. 1. o.
170 Die Auslands-Arbeitsgemeinschaften der HJ. VB, 27. April 1939 (BArch, NS 5/VI/427, 184. 
o.); Briefwechsel mit volksdeutschen Jugendlichen. Reichsbefehl, 7/IV, 24. Februar 1939, 153. o.
171 Cerff, Karl, An die Jugend der Welt! In: Jugend singt über die Grenzen. Hrsg. vom RJF 
Rundfunkamt (BArch, NSD 43/139); Eine Weltringsendung der Jugend. RJP, 1935/208. sz., 
1-2. o.; Die Weltringsendung der Jugend – eine technische Meisterleistung. RJP, 1935/214. sz., 
1-2. o.; Blohm, i. m., 279. o. A 32 résztvevő ország/város a következő volt: Németország, Ang-
lia, Ausztrália, Varsó, Párizs, USA, Hawaii, Madrid, Milánó, Amszterdam, Zürich, Bécs, Brüsz-
szel, Oslo, Prága, Argentína, Brazília, Belgrád, Stockholm, Budapest, Riga, Afrika, Holland-India, 
Koppenhága, Bukarest, Helsinki, Kowno, Uruguay, Paraguay, Thaiföld, Tokió és Mexikó. – Die 
Durchführung der Weltringsendung. RJP, 1935/239. sz., 1-2. o.; Glückwünsche des Auslandes 
zur Weltringsendung. RJP, 1935/250. sz., 2. o.; Wir rufen den Frieden der Welt. In: Jugend singt 
über die Grenzen. Hrsg. vom RJF Rundfunkamt (BArch, NSD 43/139); Jugend singt über die 
Grenzen. In: Jugend singt über die Grenzen. Hrsg. vom RJF Rundfunkamt (BArch, NSD 43/139); 
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sorra jöttek létre további bilaterális csereadások például Finnországgal, Svéd-
országgal, Angliával és Franciaországgal, később pedig már az Amerikai Egye-
sült Államokkal és Japánnal is, vagyis kontinenseken átívelően. A nemzetközi 
rádiócserék egyúttal a hasonló jellegű belföldi adásokra is ösztönzőleg hatottak, 
amelyek célja a birodalom más, adott esetben nagyon távoli vidékeinek rádión 
keresztüli megismerése volt. 1936. szeptember 4-én a Nagy Rádió Kiállításon 
került sor a két újabb csereadásra egy-egy osztrák és francia csoport közreműkö-
désével. A Hitlerjugend szokásos, heti Az ifjú nemzet órája (Stunde der jungen 
Nation) című műsora is érintette a határvidékkel vagy külfölddel kapcsolatos 
témákat.172

Miután a Hitlerjugend minden olyan szervezetnél magának szerezte meg az 
ifjúsági referensi posztokat, amelyek akár érintőlegesen is, de foglalkoztak ifjú-
sági ügyekkel (DAF, Birodalmi Parasztság, DAI-ban 1936-tól stb.), így a HJ az e 
szervezetek által bonyolított ifjúsági tevékenységekben is közreműködött. Erre 
volt jó példa a Birodalmi Parasztság (Reichsnährstand) vidéki ifjúsági cseréje. 
Az 1935-ös felvezetés után 1936 tavaszán-nyarán 14 – többnyire szomszédos – 
országgal alakítottak ki cserekapcsolatot, főleg az északi országokból, valamint 
Morvaországból, Jugoszláviából és Erdélyből érkeztek fiatalok. Egyedül Dáni-
ából 17 fő képviseltette magát, Magyarországról pedig húszan érkeztek, akik 
több hónapot töltöttek a birodalomban. A jelentkezőktől általában hat hónapos 
csereidőt vártak el, de adott esetben három hónapos turnus is lehetséges volt. 
1937-ben a vidéki ifjúság államközi cseréje már harmadik évébe érkezett, ez-
úttal nyolc ország kapcsolódott be a programba, s közöttük Svédország, Norvé-
gia, Dánia, Finnország, Magyarország küldte a legtöbb fiatalt. 1937 augusztusáig 
összesen 317 csere bonyolódott le.173

Ez a kapcsolatrendszer a háború idején is folytatódott. 1942-ben norvég, hor-
vát, magyar, szlovák és török mezőgazdaságban dolgozó fiúk és lányok, agrár-
hallgatók és gyakornokok látogattak a birodalomba, hogy a népek közötti vidéki 
ifjúsági csereprogram és a vendégálláshely-közvetítés keretében a birodalomban 
képezzék tovább magukat. 1942 első félévében 400 fő érkezett a program kereté-

Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 117-118. o.
172 Erste deutsche–japanische Jugendaustauschsendung. RJP, 1938/23. sz., 1. o.; Blohm, i. 
m., 279. o.; Austauschsendungen der HJ. RJP, 1936/112. sz., 4. o.; Jugend aus Österreich und 
Frankreich im deutschen Rundfunk. RJP, 1936/199. sz., 2. o.; Vö. Die Befreiung der Saar – Eine 
Reichssendung der HJ – BArch, NS 28/104, 61. o.
173 Belgium 4 fő, Dánia 81, Anglia 1, Franciaország 1, Hollandia 2, Jugoszlávia 2, Lettország 
1, Norvégia 25, Ausztria 1, Románia 2, Svédország 12, Svájc 5, Csehszlovákia 3, Magyaror-
szág 54 fő. Der Landjugendaustausch – ein Mittel zur beruflichen Fortbildung. RJP, 1937/289. 
sz., 1-2. o.; Jugendreferat. Der Auslandsdeutsche, 1936/10. sz., 742. o.; Der zwischenvölkische 
Landjugendaustausch. RJP, 1936/119. sz., 2. o.; Deutsche Landmädel im Ausland. RJP, 1936/234. 
sz., 4. o.; Zwischenvölkischer Landjugendaustausch. RJP, 1936/173. sz., 2. o.; Landjugendaustausch 
mit skandinavischen Staaten. RJP, 1937/115. sz., 2. o.; Ungarische Landjugend in Deutschland. 
RJP, 1937/119. sz., 2. o.; Lehrfahrt deutscher Jungbauern nach Finnland. RJP, 1937/148. sz., 1. o.; 
Jungbauern in Suomi. Die HJ. 1937/31. sz., 31. Juli 1937, 7. o.; Vier Jahre Landjugendaustausch. 
RJP, 1938/73. sz., 1. o.
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ben Németországba, s számuk hónapról-hónapra emelkedett.174 Ez így nemcsak 
arra adott lehetőséget, hogy Németország ezen a területen is mintát adjon és 
befolyást gyakoroljon az érintett országokra, hanem közvetve elősegítette, hogy 
a megszerzett ismeretek és azok anyagországi hasznosítása révén az egyes orszá-
gok gazdasága és termelékenysége jobban fejlődjön. Így ezek az országok hosszú 
távon jobban szolgálhatták a háborús erőfeszítéseket, ráadásul a megismert né-
met gyártású mezőgazdasági eszközök számára felvásárlóként is jelentkeztek.

IV. 4. 5. A HJ külföldi tevékenységének egyéb formái

1938 februárjában tartották meg Schirach jelenlétében a Hitlerjugend épülő 
Külföldi Házának (Auslandshaus) bokrétaünnepségét. A ház Potsdamtól nem 
messze, a Havel folyó partján, Gatow és Kladow között helyezkedett el. A 
stranddal, csónakházzal, kertiházzal és terasszal rendelkező épület találkozóhe-
lyet kínált a Hitlerjugend és más pártszervezetek külföldi munkában résztvevő 
vezetőinek, legfőbb funkciója pedig az volt, hogy a HJ-vezetői itt találkozhattak 
más népek ifjúsági vezetőivel, így „Németország ifjú generációja külföldi tevé-
kenységének központjául” is szolgált.175

A korábbi ifjúsági szervezetek egyes köreit – különösen a külföldre mene-
külőket – előszeretettel vádolták meg azzal, hogy a Hitlerjugenddel szemben 
megmutatkozó tartózkodás vagy adott esetben manifesztálódó ellenérzés ezen 
szervezetek negatív propagandatevékenységére vezethető vissza. A német ifjú-
ság militarizálása, újpogányság, kultúrától és civilizációtól való elidegenítés vol-
tak azok a vádak, amelyeket a HJ szerint ezek a körök terjesztettek. 1935-ben 
azonban a szavak szintjén már nem tartották szükségesnek ezek cáfolatát, hiszen 
az új német ifjúság ereje és egysége a német vezetés számára a HJ jövőjének bi-
zonyosságát jelentette.176 Az ifjúsági kapcsolatok jelentős részét tették ki az egy-
másnak küldött információs anyagok, amelyek egyrészt lehetőséget biztosítottak 
arra, hogy a világ ifjúsági szervezetei megismerjék egymás működését, másrészt 
ezen anyagok révén a saját szervezetről kialakuló képet is befolyásolhatták. A 
Hitlerjugend – mint az akkori Európa egyik legjobban szervezett és legnagyobb 
ifjúsági szervezete – rendszeresen az érdeklődés középpontjában állt, és nem 
csak a baráti, hasonló szellemiségű országok voltak érdekeltek abban, hogy mi-
nél több információs anyaghoz jussanak róla. Az információs anyagok révén a 

174 Europas Landjugend lernt im Reich. DZ, 18. Juli 1942, 7. o.
175 A földszinten helyezkedtek el a társalgó és szórakozást biztosító szobák, így az étkező, a nap-
pali, zene- és játszószoba, egy előadó- és egy olvasóterem, könyvtár, az emeleten pedig 2–4 ágyas 
hálószobák és nappalik voltak. Mindegyik szoba a folyóra nézett. Az udvaron volt a sorakozó-
hely. Auslandshaus der Hitler–Jugend. Berliner Börsen–Zeitung, 12. Februar 1938 (BArch, NS 5/
VI/427, 158. o.); Richtfest des Auslandshauses der HJ. RJP, 1938/36. sz., 1. o.; Das Auslandshaus 
der Hitler–Jugend bei Berlin an der Havel, h. n., é. n., 2-3., 5-7., 18., 20. o.; Das Auslandshaus der 
HJ. Wille und Macht, 1938/22. sz., 37-38. o.
176 Vgl. Auslandshetze gegen die HJ. RJP, 1935/293. sz., 1-2. o.
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HJ ráadásul további befolyást is szerezhetett az egyes országok ifjúsági szer-
vezeteiben, különösen azokban, amelyek éppen kialakulóban voltak. Nemcsak 
külföldi ifjúsági szervezetek érdeklődtek a HJ felől és kértek anyagokat, hanem 
adott esetben állami szervek is. Az eféle csere a legtöbb esetben kölcsönös volt.177

A HJ imázsának alakítását és propagandáját szolgálták az információs anyagok 
terjesztése mellett egyéb kiadványok és könyvek is. Az ifjú Németország munkát 
és békét akar című kiadvány a Führer legfontosabb, ifjúsághoz intézett beszéde-
it tartalmazta 1933-ból, s különböző nyelveken világszerte megrendelték. A saját 
anyagok és imázs terjesztése mellett a Hiterjugend sajtója szinte minden part-
nerország ifjúsági szervezeteiről és a bennük folyó munkáról rendszeres tudósí-
tásokat közölt. A Birodalmi Ifjúsági Sajtószolgálat (Reichsjugendpressedienst), 
amely – más HJ-orgánumokhoz hasonlóan – nagy hangsúlyt fektetett a határvi-
déki és a külföldi tevékenység népszerűsítésére, illetve magára a tájékoztatás-
ra, a külföldi németség ifjúsági munkájáról és a külföldi ifjúsági szervezetekről 
is tájékoztatni kívánta olvasóit.178 A Hitlerjugend sajtója mellett szinte minden 
fontosabb országos és regionális lap előszeretettel foglalkozott az ifjúsági kap-
csolatokkal.

A Birodalmi Ifjúságvezetőség 1939 elején tervbe vette egy olyan vándorkiál-
lítás összeállítását is, amely a Modern német ifjúságot mutatta volna be külföldön 
annak minden munkaterületén. A Ribbentrop-ügyosztály az adott pillanatban 
azonban a nyugati demokráciákban, az északi országokban, a balti államokban, 
Észak-, Közép- és Dél-Amerikában nem tartotta kívánatosnak a kiállítást. Üdvö-
zölte viszont a bemutatást Spanyolországban és Portugáliában, hiszen ott éppen 
kiépülőben volt az államifjúság. Szívesen fogadták volna a kiállítást a diplomácia 
szerint Olaszországban, Görögországban, Albániában, Bulgáriában, a keleti or-
szágokban, például Szíriában és Szaud-Arábiában, Japánban és Mandzsukuóban, 
továbbá Lengyelországban, Holland-Indiában és Sziámban. További országok 
tekintetében a külügyminisztérium állásfoglalására volt szükség.179

Felmerült egy nemzetközi kulturális folyóirat német részről való alapítása is 
Az ifjú Európa kultúrája címmel, amely a külföldi propagandalehetőség mellett 
publicisztikai orgánumként tükrözhette volna az ifjú Európa „kulturális akara-
tát”. Ebben a folyóiratban az „új Európa szellemi erői” működtek volna közre, 
hogy az európai bajtársiasságot német vezetés alatt biztosítsák. A megvalósítás-

177 Mint például a brazil oktatási minisztériummal, a riói egyetem pszichológiai intézetével, a Sao 
Paolo-i egyetem jogi karával. – PAAA, R 98918. Anyagokat kért a portugál államifjúság, a haiti 
német követség, a Finn Cserkészszövetség, a spanyol Falange, a belga cserkészek, Kína, a jugo-
szláv állam, Chile, flamand körök, a román államifjúság és a dán ifjúság. Szlovákia és Belgium havi 
hírszolgálatot is kért. Deutsche Gesandtschaft Lissabon an das AA, Liassabon, 23. April 1934; 
Verbindungsstab der NSDAP. Der Stabsleiter an das AA, 8. Mai 1934 – PAAA, R 99246; Referat 
Partei, 20. Januar 1939 – PAAA, R 98918; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Helsingfors, 21. 
Januar 1939 – PAAA, R 98918; PAAA, R 98410.
178 Reichsjugendpressedienst. Mitteilungsblatt der Leitung der AO der NSDAP, 1935/31. sz., 
Anfang Oktober 1935, 3. o. (NSD, 8/6)
179 Aktennotiz für Pg. Luther, 4. Februar 1939 – PAAA, R 98920.
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hoz a német külügyminisztérium és a Német Akadémia együttműködésére szá-
mítottak, amelyek a leginkább alkalmasak lehettek, hogy „az ifjú politikai, mű-
vészi és tudományos erőket aktív bajtársiasságra hívják össze”. Az új folyóiratot 
átfogóbbnak szánták, mint a korábbi államközi folyóiratokat, s a politikai jelleg 
mellett kulturális és társadalmi szempontot is érvényesítenie kellett.180

IV. 4. 6. Idegen nemzetiségű ifjúság Németországban

A Hitlerjugend idegen nemzetiségű és birodalmi állampolgársággal nem rendel-
kező fiatalokat nem vehetett fel tagjai közé. Egyedi esetként a szülők kérelmeit 
csak a BIV Külügyi Hivatala bírálhatta el.181 A Hitlerjugend viszonyát a Német-
országban élő kisebbségekkel a Hitlerjugend-törvényhez 1939 tavaszán kiadott, 
második végrehajtási rendelet szabályozta. Mivel addig a tagság nem volt kö-
telező, a kérdés jogi szabályozása valószínűleg nem merült fel. A Hitlerjugend 
ezt az ún. népcsoportparagrafust az európai térségben élő kisebbségek „népi-
ségi életjoga” első elismerésének tekintette, és így példának állította az európai 
népcsoportok ifjúságnevelése számára. A valóságban azonban szimpla diszkri-
minációról volt szó, hiszen a paragrafus nem a HJ-szolgálat alóli felmentés le-
hetőségét biztosította számukra, hanem minden egyéni igény figyelmen kívül 
hagyásával kollektívan rekesztette ki a nemzetiségi ifjúságot a Hitlerjugend so-
raiból. Itt nyilvánvalóan elsősorban a lengyel kisebbség jelenléte ösztönözte ezt 
a szabályozást, az amúgy is rokon, minimális dán népcsoport ezt nem tette volna 
szükségessé. Vegyes nemzetiségű családokban a „német vérség” alapján a gyer-
mekek felét felmentették, a másik felét kötelezték a HJ-szolgálatra, „hogy sem a 
német, sem a nem német népiséget ne részesítsék előnyben ezzel a határozattal”. 
Elvált családoknál az apa nemzetiségét tartották mérvadónak.182 A felmentési 
kérelmeket nem a HJ bírálta el, hanem azokat a közigazgatás alsóbb szintjeihez 
kellett benyújtani, így a járási hatósághoz vagy a polgármesteri hivatalokhoz, de 
a döntés a magasabb igazgatási szervek kezében volt. A rendelet a felelősséget 
pedig egyértelműen a szülőkre hárította, akiknek nyilatkozniuk kellett népiségi 
hovatartozásukról.183

1936-ban a HJ adatai szerint 721 dán nemzetiségű fiatal volt dán ifjúsági 
egyesületek tagja, amiből arra következtettek, hogy HJ-korban kb. 1000 fős le-
hetett a dán ifjúság. Ez a szám a sokmilliós német ifjúsághoz képest valóban ele-
nyésző volt, ezért látott a HJ kiváló propaganda lehetőséget abban, hogy ennek 
ellenére külön rendelkezésben részesítse a dán ifjúságot. A dán ifjúság viselhet-

180 Gründung einer internationalen Kulturzeitschrift „Kultur des jungen Europa”, é. n. – PAAA, 
R 98958.
181 Ausländer HJ. Reichsbefehl, 29/II, 6. August 1937, 777. o.
182 Ld. a HJ-törvény második végrehajtási utasításának 6. paragrafusát és Kaufmann, Das 
kommende Deutschland, i. m., 10–11. o.
183 HJ und Volksgruppenjugend. RJP, 1939/141. sz., 1-2. o.
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te egyenruháját, Flensburgban és Schleswigben saját ifjúsági szállója volt. A dán 
sajtó már 1937 márciusában úgy tudósított, hogy a BIV világnézeti okokból el-
zárkózik a nem német fiatalok felvételétől, de cserébe elvárja, hogy külföldön is 
hasonló módon kezeljék a német kisebbségeket.184

A két érintett kisebbség, de különösen a lengyel már közvetlenül a törvény 
kiadása után munkához látott, hogy elérje a kötelezettség alóli felmentést a len-
gyel fiatalok számára. Beadványukat a sziléziai pártkörzetvezető szerint a tör-
vény ama rendelkezéseire alapozták, miszerint a szervezet a jövendő állami ve-
zetőket képezi, illetve hogy nem cél a nem germán elemek germanizálása. A 
körzetvezető a korábbi viszony alakulása alapján viszont attól tartott, hogy a fel-
mentés megadása esetén lényegesen több ember fogja magát lengyelnek vallani, 
mint ténylegesen, emiatt leginkább az ún. köztes – félig lengyel, félig német – 
rétegben akarta megnehezíteni a felmentés elérését. Ezt úgy kívánta megtenni, 
hogy csakis a lengyel iskolák diákjait és a németországi lengyel szervezetek tag-
jait mentette volna fel. Egy kötelező lengyel ifjúsági szervezet felállítását viszont 
veszélyesnek tartotta a határvidéken, mert az nagyon felélénkíthette a lengyelsé-
get. Ha pedig ez mégis elkerülhetetlenné vált, akkor az államnak, illetve magá-
nak a HJ-nak kellett volna nagy nyomást gyakorolnia e szervezet vezetőire.185

A Németországban élő, nem történelmi kisebbségként kezelt nemzetek ifjai 
szintén nem estek ki a HJ látóköréből, de itt a saját országban honos szervezetek 
foghatták össze az ifjakat, amelyekkel azután a Hitlerjugend kapcsolatba lépett.

IV. 4. 7. A gyarmati szellem ébren tartása

 A gyarmati kérdés felújítása együtt járt annak a „humánus” német gondolatnak 
a terjesztésével, hogy a nemzetiszocializmus – világnézeti okokból – fakadóan 
elutasítja a más népek kárára való hatalomnövelést – vagyis európai forrásból 
Németország szükségletei nem voltak fedezhetőek –, de fenntartotta annak a jo-
gát, hogy egy olyan ország, amely a saját területén nem rendelkezik kellő nyers-
anyagbázissal, gyarmatokat követelhessen magának. A náci álláspont szerint a 
gyarmati nyersanyagok nélkül a német nép létének teljes biztosítása a jövőben 
ugyanis nem biztosítható. A gazdasági okok mellett további más okok is szerepet 
játszottak a gyarmatok visszakövetelésében: így a „gyarmati bűnökről szóló ha-
zugságok” következtében megrendült nemzeti becsület; Németország gyarmati 
egyenjogúsága; jogi igény az egykori gyarmatokra; a németek önrendelkezési 
joga, valamint kulturális és etnikai okok, ugyanis Németország kulturális szín-
vonalához mérten kívánt részt venni – úgy, ahogyan a többi gyarmattartó – a 

184 Die dänische Volksgruppen-Jugend im Reich. RJP, 1939/197. sz., 1-2. o.; Korrespondens 
„Nordschleswig”, Flensburg, den 9. März 1937, 2. o. (BArch, R 43 II/512, 115. o.); Nationale 
Volksgruppen und Hitlerjugend. Deutsche Tageszeitung. Das Blatt der Deutschen in Rumänien, 
13. März 1937 (BArch, R 43 II/512, 117. o.)
185 Gauleiter Wagner an Hitler, 24. Februar 1937 – BArch, R 43 II/512., 110-113. o.
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„visszamaradt népek” nevelésében. A német gyarmati birtok ezen kívül hozzá-
járulhatott a világbéke helyreállításához (amit úgy is értelmezhetünk, hogy amíg 
nem teljesülnek ezek a követelések, addig nem lesz béke), illetve a világgazda-
ság rendbetételéhez is. A német gyarmati birtok a világbékét azáltal is szolgál-
hatta, hogy Németország nagyobb bázissal rendelkezett a bolsevizmus támadá-
sainak visszaverésében a gyarmati országokban, s Európában is.186

A BIV Gyarmatügyi Szakcsoportnak legfőbb feladata abban állt, hogy éb-
ren tartsa az emlékezetet az egykori német gyarmatok kulturális, tudományos, 
gazdasági és katonai teljesítményei iránt, emellett ismereteket közvetített arról, 
hogy miért fontosak a gyarmatok az ellátás és a hazai gazdaság számára. Tovább-
ra is éberséget követelt az ifjúságtól, hisz a német nép egyenjogúsága csak akkor 
lehetett teljes, ha a versailles-i békeszerződés német gyarmatokat érintő pontjait 
is hatályon kívül helyezik. 

A HJ kezdetben gyarmati ifjúsági szervezeteknek ismerte el az Ifjú Gyar-
mati Körben (Jung-Kolonilaring) összefogott szervezeteket: így a Német 
Gyarmati Cserkészszövetséget (Deutscher Kolonialpfadfinderbund), a Né-
met Gyarmati Ifjúság Szövetségét (Bund deutscher Kolonialjugend), a Német 
Gyarmati Harcosszövetség Gyarmati Ifjúsági Osztagát (Kolonial-Jugend-Korps 
des Deutschen Kolonial-Kriegerbundes), a Hedwig von Wissmann Ifjúságot 
(Hedwig von Wissmann-Jugend)187 és a Német Gyarmati Társaság (Deutsche 
Kolonialgesellschaft) nőszövetségének lánycsoportjait. Később a HJ gyarmati 
tevékenysége kifejlődésének kapcsán e koloniális ifjúság HJ-ba való átvételé-
vel teremtette meg az alapot ez irányú munkájához. A csoportok átvétele azon-
ban minden bizonnyal nem ment teljesen zökkenőmentesen, így annak lezárását 
1933. július közepéről 1933. november 1-re halasztották. Ha nem szólt ellene 
érv, a csoportokat a korábbi vezetőik meghagyása mellett integrálták a HJ-ba. 
Egyenruhájukon továbbra is viselhették korábbi jelképüket, a Dél keresztjét, de 
nem hordhattak gyarmati kalapot.188

A Hitlerjugend átvette ezeknek a szervezeteknek azt a törekvését is, hogy el-
oszlassa a német gyarmatokkal és az ottani gyarmattartással kapcsolatos negatív 
tévképzeteket. Élénkebb kapcsolatokat ápoltak az egykori koloniális német te-
lepülésterület, Afrika déli felének német ifjúsági csoportjaival, azaz a kölcsönös 
látogatások és küldemények itt ugyanúgy napirenden voltak, mint más területe-

186 HJ–BDM, Gebiet–Obergau 3 Berlin, Grenz- und Auslandsabteilung. Schulungsbrief Februar 
1938, 1-3., 10. o.; Richtlinien für die Schulung. Hrsg. vom Referat IV. Schulung des Kolonialpolitischen 
Amtes der NSDAP (Reichsleitung) und der Abteilung Koloniale Schulung der Bundesführung des 
Reichskolonialbundes. Nur für den Dienstgebrauch.
187 Hermann von Wissmann, Afrika-kutató, Német Kelet-Afrika birodalmi biztosa felesége nevéből, 
akiről egy hajót neveztek el, amely a Tanganyika-tavon közlekedett.
188 Anordnung 8 vom 23. Juli 1933. Das Junge Deutschland, 1933/8. sz., 224-225. o.; Nr. 180. Betr. 
Kolonialjugend. Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, 1933/39. sz., 2. Oktober 1933, 1. o. A 
Dél keresztje egy déli féltekén látható csillagkép, amelynek szimnbolikus jelntőséget is tulajdonítot-
tak, számos mai ország zászlajában is megtalálható.
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ken. Igény szerint segítették elő az afrikai kontinens déli részére települni szán-
dékozókat is.189

A szakcsoportnak a HJ nagyobb egységeiben is megvoltak a helyi gyarmat-
ügyi referensei. Beiktatásuk 1935 márciusáig mindenhol megtörtént, s 1935. 
március 27. és 29. között Adolf Friedrich Oertzen irányításával megrendezték 
számukra az első tanfolyamot is a HJ potsdami Birodalmi Vezetőképző Iskolájá-
ban. A szakcsoport adta ki az e témához szükséges oktató és egyéb segédanya-
gokat is. E kérdésben együttműködés alakult a Német Gyarmati Társasággal is, 
amely ugyancsak tanácsokkal és anyagokkal látta el a HJ-ot. Célként jelentkezett 
a referensek kiküldése ezekre a területekre, hogy helyben szerezzenek tapaszta-
latokat, megismerjék a viszonyokat és az ott élő embereket.190

A gyarmatügyi referenseknek a határvidéki és külügyi referensekhez hason-
lóan két tekintetben jelentkezett képzési feladatuk. Egyrészt a HJ vezetőit kel-
lett időről-időre továbbképezniük, másrészt a HJ teljes tagságát be kellett ve-
zetniük a gyarmati kérdés problémakörébe. Ennek kapcsán 1933 októberétől a 
BIV rendelete alapján a területi és főkörzeti vezetőképző iskolák mindegyikében 
gyarmatügyi előadásokat kellett tartani. Az érzelmi kötődés mind erőteljesebb 
kialakításának érdekében a HJ otthonainak, illetve vezetőképző iskoláinak népi 
német termében pedig olyan ábrákat, képeket, térképeket is el kellett helyezni, 
amelyek az „elrabolt” gyarmatokra utaltak. Törekedtek továbbá arra, hogy a rá-
dióban is megjelenjen ez a téma, s három-négyhetente egy-egy gyarmati témájú 
közösségi estet is tartsanak.191 A teljes munka során a következő vezérelvek érvé-
nyesültek: „A gyarmati bűnösségről szóló hazugság (Kolonialschuldlüge) olyan 
folt a német tisztességen, amely ellen az ifjúságnak fel kell lépnie; a gyarmatokon 
élő testvérek tettei a népiségi erő és a nemzeti áldozatkészség bizonyítékai vol-
tak; a német ifjúságnak meg kell ezeket ismernie, s büszkének kell lennie rájuk; 
jelenlegi gazdasági helyzetünk mutatja a gyarmati nyersanyagok fontosságát a 
jelen és a jövő számára, ez nem maradhat ismeretlen a német ifjúság előtt, amely 
egykor Németországot vezeti majd; a tengeren túli német ifjúságnak abban a tu-
datban kell felnőnie, hogy a hazában élő bajtársak és bajtársnők nem feledkez-
nek meg róluk; népességi politikánk állandó céljaként kell hangsúlyozni a német 
ember otthoni rögökön való összefogását és meggyökereztetését – különösen ke-
leten, a tengerentúli gyarmati birtok ezzel szemben nyersanyagforrásként, a vi-
lágtapasztalat megszerzésére irányuló iskolázási területként, a világban meglévő 
egyenjogúságunk jeleként fontos.”192 Bitterfeldben a Leuna-művek egyik mér-

189 Koloniale Jugendarbeit. Reichsbefehl, II/28, 22. Dezember 1934, 5. o.; Griesmeyr – Würschinger, 
i. m., 189. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 259. o.
190 Schulungslehrgang für die Referenten und Refentinnen für koloniale Jugendarbeit. 
Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, III/10, 14. März 1935, 7. o.; Schirach, Die Hitler–
Jugend, i. m., 160-161. o.
191 Kolonialschulung von BDM-Führerin. RJP, 1936/22. sz., 3. o.
192 Koloniale Jugendarbeit. Reichsbefehl, II/28, 22. Dezember 1934, 5. o.; ld. még: Oertzen, Adolf 
Friedrich von, Koloniales Wollen einst und jetzt. Saarbrücker Druckerei und Verlag, Saarbrücken 
1939. 
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nökének vezetésével olyan átképző műhely működött, amely a fiatalokat a gyar-
mati tevékenységre képezte át, majd minimum egy év elteltével szabad munka-
helyekre közvetítette őket Német-Kelet-Afrikába.193

A gyarmatügyi munkát szolgálta a „Gyarmatügyi Szolgálat. Az NSDAP Gyar-
matpolitikai Hivatalának Munkalapja” (Kolonialdienst. Ausbildunsgblätter des 
Kolonialpolitischen Amtes der NSDAP), valamint további kijelölt könyvek, il-
letve egy újonnan összeállított falitérkép „Németország gyarmatai” címmel. A 
felerősödött képzés mögött az húzódott meg, hogy a harmincas évek utolsó har-
madában a Führer már nyíltan gyarmatokat követelt Németországnak. Ezt tá-
masztotta alá a megnevezésre való kínos ügyelés is, ugyanis 1938-tól kerülni kel-
lett ez egykori gyarmatok, illetve elveszett gyarmataink megjelölést, mivel azok 
jogilag tévesnek minősültek, mert nem juttatták kifejezésre a német követelé-
seket. A következő időszakban a következő megnevezéseket tartottak célszerű-
nek: „A jelenleg mandátumigazgatás alatt álló német gyarmatok”, vagy nemes 
egyszerűséggel csupán német gyarmatok.194

IV. 5. A Hitlerjugend bilaterális kapcsolatai

A Hitlerjugend külföldre irányuló tevékenységének eszenciáját az előző feje-
zetek felfedték, a következőkben az eddig tárgyalt formák gyakorlati megvaló-
sulását, egyedi jellegzetességeit vizsgáljuk az egyes országok esetében. Ezek az 
esettanulmányok a forrásadottságok miatt nélkülözni kényszerülnek az egységes 
szempontrendszert, s így meglehetősen mozaikosnak hatnak, mégis elsőként kö-
zölnek információkat a kapcsolatok tényleges alakulásáról.

A Hitlerjugend az 1933 utáni időszakban a bilaterális kapcsolatok terén rend-
kívül szerteágazó, nagyon is különböző intenzitású kontaktusokat ápolt. Miköz-
ben e kapcsolatok a dél-amerikai térségtől egészen Japánig megtalálhatóak vol-
tak, s gyakorlatilag körbehálózták az egész glóbuszt, addig a HJ külkapcsolatainak 
fő színtere mégis csak Európa maradt. 1939-ig megfigyelhető volt, hogy a HJ-ot 
különösen szoros – még ha nem is őszintén baráti – szálak fűzték egyes kiemelt 
partnereihez, így Ausztriához, Olaszországhoz, Japánhoz, Nagy-Britanniához és 
Franciaországhoz, keleti szomszédjaihoz és a délkelet-európai térséghez.195

193 Kolonialarbeit. Reichsbfehl, 11/III, 25. März 1938, 331–332. o.
194 Uo., Kolonialarbeit. Reichsbefehl, 35/II, 15. Oktober 1937, 978. o.
195 Mivel e munka nem tárgyalja a HJ délkelet-európai kapcsolatait, a kiemelt partnerek közül 
Ausztriára nem terjed ki figyelmünk.
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IV. 5. 1. A Hitlerjugend kiemelt partnerei

IV. 5. 1. 1. Olaszország

A Hitlerjugend 1933. január utáni nyitásának egyik lehetséges iránya a világné-
zeti rokonság miatt nem lehetett más, mint Olaszország, bár a két ország viszo-
nya a dél-tiroli németség és az Anschluss kérdése miatt egyelőre feszült volt.196 
1933 nyarán az ifjúsági kapcsolatok felvételére Németország tette meg az első 
lépést. A propagandaügyi minisztérium referense, Schmolz által vezetett kül-
döttségben a római német követség, Hitler kancelláriája, a birodalmi sportve-
zető képviselője mellett ott volt Schirach megbízottja, zu Klampen is. A német 
küldöttség tárgyalópartnerei a Német-olasz Ifjúság Munkaközösségének két 
megbízottja (Sella, Czaran), az Olasz Olimpiai Bizottság elnöke és titkára, a fa-
siszta párt titkára, Achille Starace, valamint az olasz fasiszta hallgatószervezet és 
az olasz „SA“ (Fasci Giovanili di Combattimento) képviselői voltak. A tárgyalás 
egyetlen témája a német-olasz fiúifjúság cserelehetőségeinek megvitatása volt, 
amelyre – a követség értékelése szerint – az olasz fél – beleértve Mussolinit is – 
nagy hangsúlyt helyezett.197 Így már a felütés is arról tanúskodott, hogy itt nem 
„szimpla” ifjúsági kapcsolatokról volt szó csupán.

A tárgyalások csakhamar arra engedtek következtetni, hogy a rokon vonások 
alapján, és nem az aktuális külpolitikai nézeteltérések mentén építsék ki a kap-
csolatokat. A megvalósítandó csere kapcsán globális megoldás körvonalazódott, 
ami sokrétű kapcsolatokat tett lehetővé. Német részről a cserét illetően csak a 
szűkebb értelemben vett Hitlerjugend, azaz a 18-24 éves sporthallgatók, a 18-25 
éves korú sportegyesületi tagok, a rohamosztagok tagjai (18-25 év) és a német 
hallgatók (25 éves korig) jöhettek szóba. Az olasz fél az ifjúsági szervezet és test-
nevelési főiskolája hallgatóinak, a sportegyesületek tagjainak, az ifjú fasiszták-
nak, valamint a magasabb iskolák és a főiskolák ifjainak részvételével számolt 18 
és 25 éves kor között. Renato Ricci,198 az Ifjúságnevelési Minisztérium helyettes 
államtitkára, az olasz ifjúság vezetője mindkét fél esetében az első két csoport 
cseréjének kiépítésével értett egyet. A tervek szerint mindkét fél egyenként 30 
fős csoportokat hozott volna létre, amelyek egy hónapot töltöttek volna a part-
nerországban. Lehetőség szerint havi rendszerességgel új csoportok cseréjét he-

196 Blohm, i. m., 278-279. o.
197 Deutsche Botschaft an das AA, Rom, 31. August 1933 – PAAA, R 63605; Communiqué – PAAA, 
R 63605.
198 Ricci első világháborús veterán volt, majd 1919-ben részt vett a D’Annunzio féle fiumei kalandban. 
1921-ben csatlakozott Mussolini fasiszta pártjához, melyben több funkciót is betöltött, 1925 és 1929 
között a párt titkárhelyettese volt. 1927-ben került a Nemzeti Olasz Nevelés Szervezete élére, 1929-
től egyben a kormány tagja is volt mint az ifjúság testi neveléséért felelős államtitkár-helyettes. Mind-
két pozíciójától 1937-ben vált meg. A második világháborúban harcolt Albániában. A fasizmus bukása 
után rövid időre Németországba menekült, majd a Saloi Köztársaság államminisztere és a Nemzeti 
Gárda vezetője lett. A háború végén partizánok fogták el, majd bebörtönözték. 1950-ben az általános 
amnesztia során szabadult.
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lyezték kilátásba. A programot igyekeztek úgy összeállítani, hogy egyszerre szol-
gálja a kulturális és turisztikai, valamint a testi nevelés céljait.199

Végül 1933 augusztusában megkötötték a kétoldalú egyezményt. Német rész-
ről azonban leginkább a finanszírozás kérdésében merültek fel aggályok.200 A 
megállapodásból valószínűleg nem lett semmi, mert a havonkénti csere túl nagy 
terhet jelentett volna mindkét fél számára, ami az anyagiakon túl leginkább a 
csere megszervezésében és lebonyolításában mutatkozott volna meg. S egyelőre 
nyilván a két ország közötti külpolitika alakulása sem késztetett gyors lépésekre.

Mindazonáltal 1933-ban a lehetséges partnerek nem igen ismerték még egy-
mást. Olaszországban az ifjúsági mozgalomnak ráadásul nem volt olyan hagyo-
mánya, mint Németországban. Az ifjúság nevelésének monopóliuma a fasiszta 
párt kezében volt, s az 1926-ban alapított Nemzeti Olasz Nevelés Szervezetében 
(Opera Nazionale Balilla, ONB) valósult meg. Minden korábbi nem fasiszta ifjú-
sági szervezetet feloszlattak, az újjáalapításokat megtiltották. Az ONB kezdetben 
az iskolán kívüli ifjúság testi és erkölcsi nevelését kapta feladatul, de nemsokára, 
1927-től átvette az iskolai ifjúság testi nevelését is, így megtette az első lépést az 
államifjúsággá fejlődés útján. A tanároknak kötelezővé tették a belépésre való 
buzdítást, a gyerekeket különböző kedvezményeket ígérve (versenyek, baleset-
biztosítás, könnyebbség a katonai szolgálatnál stb.) csalogatták a szervezetbe. A 
„Hinni, engedelmeskedni, harcolni” jelszó mentén az ONB legfőbb célja az ifjak 
összefogása volt a fasiszta állam számára és a katonai nevelésük megvalósítása.201

A 8–14 éves fiúkat a Balilla, a 14–18 éves korosztályt az Avangardisták csoport-
ja fogta össze. A lányoknál 6–12 éves kor között a Kis Olaszok (Piccolo Italiane), 
12 év felett az Ifjú Olaszok (Giovane Italiane) volt a szervezet neve, majd 21 
éves kortól az olasz nőszervezet teljes jogú tagjaivá váltak. A fiúk esetében 18 és 
22 éves kor között az 1930-ban alapított Fasci Giovanili di Combattimento vet-
te át az ifjakat, ahol az erkölcsi, testi és szellemi képzés mellett a Fasiszta Párt 
és a Fasiszta Milícia leendő embereit képezték. Ez a szerv összességében az 
előkatonai képzést állította feladatköre középpontjába, s a náci SA-hoz hasonló 
félkatonai szervezetnek minősült. 1934 őszétől a 6-8 éves fiúk részére felállí-
tották a Farkasanya balillái (Balilla della Lupa) nevű szervezetet. A szerveze-
ti felépítés terén a hármas rendszer volt érvényben, vagyis minden következő 

199 A megállapodást ld. PAAA, R 63605.
200 Zu VI S 6224, 2. Oktober 1933; AA an den Leiter der Arbeitsgemeinschaft deutsch–italienischer 
Jugend, 12. Oktober 1933 – PAAA, R 63605; Deutsche Botschaft an das AA, Rom, 24. Oktober 
1933; Deutsche Botschaft an das AA, dátum olvashatatlan [1933. november] – PAAA, R 63605.
201 Credere, obedire, combattere! VB, 17. Oktober 1940 (BArch, NS 43/384, 206. o.). Heymann, 
Gerhard, Italienische Jugend. Akademische Blätter, 1936/9. sz., 265. o. (BArch, NS 43/384, 217. 
o.); Deutsche Botschaft an das AA, Rom, 20. Oktober 1933 – PAAA, R 63605; Deutsche Botschaft 
an das AA, Rom, 20. Oktober 1933 – PAAA, R 63605; Italienische Jugend im 13. Jahre des 
Faschismus. Pressestimmen über Jugendbewegung des In- und Auslandes. I. Jugendbewegung 
im Ausland. B) Ausländische Presse. Bericht Nr. 24., 1. Februar 1936, 197. o. (BArch, NSD 43/8-
2).; La Donna fascista. Das Deutsche Mädel, 1935/3. sz.; Europa. Kontinent der Jugend. Festliche 
Veröffentlichung zur Begründung des Europäischen Jugendverbandes in Wien 1942. Verlag „Die 
Pause.” Wien, é. n., 66. o.
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magasabb egység három alsóbb egységből tevődött össze. A legalsóbb egységek 
a squadrok voltak, majd a manipuluszok, centuriák, kohorszok, legiók, körzet-
vezetőségek és tartományi vezetőségek következtek, vagyis a felépítés erősen 
hasonlított az ókori Római Birodalom hadseregében érvényes elnevezésekre. 
Tartományi egységből összesen 90 létezett. A szervezet élére, amely a kormány-
fő ellenőrzése alatt állt, egy központi és egy végrehajtó tanácsot helyeztek, ame-
lyek alá provinciális és kommunális bizottságokat rendeltek. A legfelsőbb veze-
tés Renato Ricci államtitkár kezében összpontosult.202

A szervezet taglétszáma folyamatos emelkedést mutatott (1928: 1.236.204 fő, 
1930: 1.700.459 fő, 1932: 3.149.125 fő). 1934-re már a négymilliós határt is elér-
te (4.327.231 fő), vagyis ekkor még a HJ-nál is nagyobb szervezet volt. A Balilla 
méretét tekintve tehát megfelelő partnernek mutatkozott. 1936-ra, a szervezet 
tíz éves évfordulójára a tejes létszám már az 5 millió főt is meghaladta. A belépés 
az ONB-be elvileg önkéntes volt. A szolgálati kötelezettség 10 éves korig mind-
össze néhány vasárnapi órára terjedt ki, amelyek leginkább játékot és kirándulást 
jelentettek, 10 éves kor felett viszont egyértelműen a katonai képzés dominált, 
ráadásul az iskolán kívüli időszak, illetve a vasárnapok java része is a Balilla bir-
tokában volt. A lányok nevelése hasonló volt a BDM-hez mind a célok, mind az 
eszközök tekintetében.203

A nyolc évesen a Balillába belépő ifjakat már bevezették a jövő katonai fela-
dataiba és a sportkiképzésbe. Az Avanguardisták szervezete már kifejezetten 
militáns jellegű szervezet volt, tagjait megtanították bánni a fegyverrel, sőt gép-

202 Balilla egy 18. század közepén élő genovai fiú beceneve volt, aki 1746. december 5-én az-
zal adta meg a felkelésre és az osztrákok Genovából való elűzésére a jelet, hogy egy kővel meg-
dobott egy osztrák tisztet és ez által példás erényeket villogtatott meg: bátorságot, vakmerőség 
és hazaszeretet, melyek a később róla elnevezett ifjúsági szervezet számára is példaként szolgál-
tak. Heymann, i. m., 265. o. (BArch, NS 43/384, 217. o.). Az olasz ifjúság december 5-ét így sa-
ját ünnepeként tartotta számon. Credere, obedire, combattere! VB, 17. Oktober 1940 (BArch, 
NS 43/384, 206. o.); Deutsche Botschaft an das AA, Rom, 20. Oktober 1933 – PAAA, R 63605; 
Italienische Jugend im 13. Jahre des Faschismus. Pressestimmen über Jugendbewegung des 
In- und Auslandes. I. Jugendbewegung im Ausland. B) Ausländische Presse. Bericht Nr. 24., 
1. Februar 1936, 197-198. o. (BArch, NSD 43/8-2).; La Donna fascista. Das Deutsche Mädel, 
1935/3. sz.; Die Jugendverbände des Auslandes. Führerblätter der Hitler–Jugend. Ausgabe DJ, 
Juni 1936, 16-17. o.; Komsomol, Balilla – und Hitler–Jugend. Führerblätter der DJ, 1936. febru-
ár, 10-13. o.; A Farkasanya balillái a normál fekete balilla-egyenruhán a római farkasanyát viselték 
jelvényként. Egész Olaszországban egymillió fős tagsággal számoltak. Deutsche Botschaft Rom 
an das AA, 31. Oktober 1934 – PAAA, R 63608; „Opera nazionale Balilla”. RJP, 1936/11. sz., 5. o.; 
Ricci, Renato, der Führer der Balilla. RJP, 1936/127. sz., 5. o.
203 1934-ben a Balilla 1.952.597, az Avanguardisták 535.974, Kis Olaszok 1.637.689, az Ifjú Ola-
szok 200.971 fővel rendelkezett. Italienische Jugend im 13. Jahre des Faschismus. Pressestimmen 
über Jugendbewegung des In- und Auslandes. I. Jugendbewegung im Ausland. B) Ausländische 
Presse. Bericht Nr. 24., 1. Februar 1936, 199. o. (BArch, NSD 43/8-2); „Opera Nazionale Balil-
la”. RJP, 1936/19. sz, 4. o.; 1936-ban Balilla: 2.332.284; Kis Olaszok: 2.007.710; Avanguardisták: 
788.896; Ifjú Olaszok: 381.925. Deutsche Botschaft an das AA, Rom, 1. Oktober 1936 – PAAA, 
R 98859; Italienische Jugend. RJP, 1935/102. sz., 3. o.; Nach dem Zehnjahrestag der Balilla. RJP, 
1936/91. sz., 4. o.; Renato Ricci, Die Opera Balilla. Wille und Macht, 1937/9. sz., 5-10. o.; „Opera 
Nazionale Balilla”. RJP, 1936/17. sz., 4. o.; „Opera Nazionale Balilla”. RJP, 1936/19. sz, 4. o.
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fegyverekkel és lövegekkel is. A 18. életévvel kezdődött meg a tulajdonképpeni 
előkatonai kiképzés az ifjúfasiszták szervezetében, amely az aktív katonai szolgá-
lat kezdetéig tartott, s amelyet a hadseregből való kiválás után a milícia kereté-
ben a 32. életévig folytattak. A hadsereg vezetésének igen nagy befolyása volt az 
ifjúsági szervezetekre, így a nevelés egyértelműen a katonai jellegre fókuszált.204

1935-től kezdett az olasz ifjúsági szervezet nagyobb hangsúlyt fektetni a világ-
nézeti és politikai iskolázásra. Ezt bizonyította az is, hogy a harmincas évek má-
sodik felére 3800 könyvtár, 400 mozgóképszínház és rendszeres kulturális tanfo-
lyamok működtek. Utóbbiak elmélyültebb ismereteket nyújtottak a történelem, 
az irodalom és a vallás terén. Számtalan esti kurzussal vették fel a harcot az 
analfabétizmussal. A lányok képzése inkább a gyakorlati ismeretek közvetítésére 
szorítkozott a háztartásban és az anyai teendők ellátásában. A vallásos nevelés 
1500 pap kezében összpontosult, akik élén egy Mussolini egyetértésével kineve-
zett káplán állt. A Balilla rendkívül nagy hangsúlyt fektetett a színház- és a zene-
művészet meghonosítására és gyakorlására, ami szintén elsősorban az ideológia 
hatékonyabb közvetítését segíthette. 1936-ban az 1361 énekkórusnak majdnem 
85 000 tagja volt, akik a zenekarokkal együtt több mint 3000 koncertet tartottak. 
S a Balilla életéhez ugyanúgy hozzátartoztak a túrák, a kirándulások és az uta-
zások – külföldre is –, ahol leginkább az ottani fasisztákat keresték fel. Az ONB 
mind kulturális, mind technikai téren felállította a maga különleges alakulatait. 
Az egyik legnépszerűbb itt is a tízéves kortól megengedett motorozás volt.205

Rómától nem messze létrehozták az ifjúság külön sportvárosát, a Forum 
Mussolinit, amely már a nevében is az antik hagyományokat kívánta folytatni. A 
létesítmény-komplexum része volt egy uszoda, egy vívócsarnok, a „Ciprusfa Sta-
dion“, illetve a Márványstadion. Utóbbi befogadó képessége 100 000 fő volt, s 
az 1944-es római olimpiai játékok fő színteréül szolgált volna. Ezen kívül itt állt 
egy márványszobrokkal díszített teniszstadion, egy sportakadémia és Mussolini 
aranyozott márványobeliszkje. Így a Forum Mussolini egyben a fasiszta ifjúsági 
képzés fellegvára is volt. Az ifjúsági otthon 800 főnek nyújtott helyet, akik az ifjú 
fasiszta generáció testi és szellemi elitjét képezték.206

1937-ben az összes addig létező ifjúsági szervezetet feloszlatták, köztük a 
több mint 10 éve működő Balillát is. Egyesítve az ONB-t és a párt ifjúságát lét-
rejött az immár ténylegesen államifjúságként szolgáló Liktorium Olasz Ifjúsági 
Szövetsége (Gioventù Italiana del Littorio, GIL), amely kb. 8 millió fiatalt fogott 

204 Wieder in den Standorten. VB, 30. September 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 113. o.). Heymann, i. m., 
265. o. (BArch, NS 43/384, 217. o.). Die italienische Jugend. Pressestimmen über Jugendbewegung 
des In- und Auslandes. I. Jugendbewegung im Ausland. B) Ausländische Presse. Bericht Nr. 8., 15. 
April 1935, 52. o. (BArch, NSD 43/8-2).
205 Politische Schulung der italienischen Jugend. RJP, 1937/44. sz., 6. o.; Jugend und Faschismus. 
Germania, 10. April 1937 (BArch, NS 43/384, 215. o.); Opera Balilla und Fasci Giovanili di 
Combattimento. RJP, 1937/94. sz., 2. o.; Die Opera Nazionale Balilla. RJP, 1937/136. sz., 1-2. o.; 
„Opera Nazionale Balilla”. RJP, 1936/19. sz, 4. o.; Italiens Jugend fliegt. RJP, 1936/181. sz., 6. o.
206 Die 800 der Farnesina. Zeitungsdienst– Auslandsdienst, Berlin, 25. Februar 1937 – BArch, NS 
43/384, 219. o.
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össze az ifjúsági szolgálati kötelezettség teljesítésére. Főparancsnoka a fasiszta 
párt főtitkára, Starace volt. A korábbinál jóval tagoltabb szervezet a 6-8 éves fi-
úkat és lányokat a Farkasanya gyermekei (Tigli della lupa) soraiba, a 8-11 éves 
fiúkat a Balillába, a 11-13 éves fiúkat a Muskétás Balillák (Balilla Moschettieri) 
közé, a 13 és 15 éves fiúkat az Avanguardisták (Avanguardia) soraiba, a 16-17 
éves fiúkat pedig a Muskétás Avanguardisták (Avanguardia Moschettieri) közé 
várta. A 17-21 éves fiúk az Ifjú Fasiszták (Fascio Giovanili di Commbattimento) 
szervezetében teljesítettek szolgálatot. A lányok számára a Kis Olaszok, az Ifjú 
Olaszok és az Ifjú Fasisztanők szervezetei kínáltak lehetőséget.207

A GIL teljes egészében militáns szervezet volt, s ez a jelleg az idősebb korcso-
portokban egyre inkább erősödött. A 8-11 éves balillák még csak zárt rendgya-
korlatokat végeztek, a 11-13 éves Balilla-muskétások már a hadseregben rend-
szeresített fegyverek egyikének miniatűr másával gyakorlatoztak. A 13-15 éves 
avangárdisták már rendes fegyverekkel ismerkedtek, és kisebb taktikai gyakorla-
tokat is végrehajtottak. A 15-17 éves avangárdista muskétások és a 17-21 éves ifjú 
fasiszták már rendszeres előkatonai kiképzést kaptak. Ez összességében tehát sok-
kal erőteljesebb katonai képzést jelentett, mint a Hitlerjugendben ugyanebben 
az időben. Az előkatonai képzéshez társult a GIL-ben folyó különleges képzés is, 
amely gyalogos képzésre, légi kiképzésre és haditengerészeti képzésre bomlott. A 
gyalogos osztagokon belül gépfegyveres osztagok, lovasság, lövegirányzó csoport, 
mérőőrs, jelzőosztagok, telefonosok, távírók, rádiótávírók, gépkocsivezetők, mo-
torosok, színjátszó csoportok (Spielleute), szanitécek és hordárok működtek. A 
haditengerészeti és légierő-csoportokon belül is további alcsoportok léteztek.208

A Hitlerjugend deklaráltan elvetette, hogy a két nagy szervezet, az olasz és a 
német ifjúság versenyezzen egymással, egymásnak konkurenciát jelentsen. A hi-
vatalos álláspont szerint mindkét szervezetnek megvolt a maga lényéből fakadó 
formája, s annak ellenére, hogy bizonyos pontokon a nemzetiszocializmus és a 
fasizmus közel került egymáshoz, lényegükben mégis eltérőek voltak. Két olyan 
világnézetről volt szó, amelyet nem lehetett átvinni az egyik népről a másikra.209

Annak ellenére, hogy az ONB már évekkel 1933 előtt tulajdonképpen állam-
ifjúsági szintre emelkedett, a benne folyó munka szervezettsége és sokoldalú-
sága nem érte el, sőt sokszor még csak meg sem közelítette a Hitlerjugendben 
bevált és egyre inkább tovább fejlődő gyakorlatot. A nápolyi német követség egy 
német iskolai út szervezése kapcsán maga is felhívta a figyelmet arra, hogy olyan 
önellátó táborok, mint amilyenek Németországban működtek, teljességgel is-

207 Europa. Kontinent der Jugend. Festliche Veröffentlichung zur Begründung des Europäischen 
Jugendverbandes in Wien 1942. Verlag „Die Pause” Wien, é. n., 66. o.; Die Jugend Mussolinis. Wille 
und Macht, 1939/2-3. sz., 3-18. o.; Die Jugend Mussolinis. RJP, 1939/70. sz., 1-2. o.; In römischem 
Schritt. Pressestimmen über Jugendbewegung des In- und Auslandes. II. Jugendbewegung im 
Ausland. A) Deutsche Presse. Bericht Nr. 1., 15. Januar 1939, 8. o. (BArch, NSD 43/9.).
208 Wie Italien seine Jugend stählt. Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ), 9. Oktober 1940 (BArch, 
NS 43/384, 208. o.; Die Mädel der GIL. Das Deutsche Mädel, 1941. Januar; Im Dienste ihres Volkes. 
Das Deutsche Mädel, 1941. Januar.
209 Hitler–Jungen im Campo Mussolini. RJP, 10. September 1936.
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meretlenek, és „primitívségük miatt nem lelnek megértésre a lakosság körében“. 
A HJ ezenkívül a GIL esetében is a szervezet militánságát tartotta az egyik leg-
fontosabb különbségnek a HJ-hoz képest, illetve azt, hogy itt nem érvényesült 
„az ifjúság vezeti az ifjúságot” elv, jóllehet itt is létezett a főállású ifjúságvezető 
mint önálló foglalkozás.210

A südtiroli németség semmilyen különleges bánásmódban sem részesült, ép-
pen ellenkezőleg: németségének megőrzését erősen akadályozni próbálták. A 
Rudolf Hillebrand által Dél-Tirolban életre hívott és a nemzetiszocializmushoz 
kötődő Dél-Tiroli Hazafias Front (Südtiroler Heimatfront) és annak vezetőré-
tege, a Dél-Tirol Népiségi Harci Köre (Völkischer Kampfring Südtirols, VKS) az 
1920-as évekhez hasonlóan továbbra sem volt könnyű helyzetben, ha az olaszor-
szági német kisebbség védelméről és képviseletéről volt szó. Bár létesültek fiú- 
és lánycsoportok is, ezek nem követték a HJ mintáját. Az olasz fél nem tűrte el 
a HJ kapcsolattartásait sem ezekkel a csoportokkal, de a Határvidéki és Külügyi 
Hivatal mégis titkos kapcsolatokat ápolt a VKS „föld alatt” munkálkodó tagjaival. 
A német külpolitika a jó viszony megőrzése érdekében pedig nem igen lépett 
fel a dél-tiroli németség védelmében. A Balilla létrehozása után minden ifjúsá-
gi szervezetet feloszlattak. Köztük volt 12 német katolikus egyesület is Bozen 
tartományban, mivel azok nemcsak egyházi munkát, hanem tornagyakorlatokat 
is végeztek. A tisztán vallási szervezeteket a Vatikán tiltakozása miatt újra en-
gedélyezték. 1934-35-ben a katolikus legényegyletekkel a németség utolsó ma-
radványait is felszámolták, a Balilla és a GIL pedig minden német fiatal szá-
mára kötelező volt. 1939-től a dél-tiroli kérdés – a végleges megoldásnak szánt 
áttelepítések révén – erősen vesztett jelentőségéből. Az áttelepítések azonban 
csak lassú ütemben zajlottak, majd 1941-ben teljesen le is álltak. Ennek ellené-
re Olaszország esetében tulajdonképpen csak a birodalmi HJ és az olasz ifjúsági 
szervezetek kapcsolatairól beszélhetünk. A VKS továbbra is működő lány- és fiú-
csoportjai, csak az olasz háborús kiválás után, vagyis 1943 végétől váltak a német 
katonai igazgatás alatt maradt területén valódi Hitlerjugend-csoportokká.211

A Hitlerjugend olaszországi megalapítása természetesen már 1933-ban napi-
rendre került, de a feszültségek elkerülése érdekében a lehető leggondosabban 
kellett kiválogatni a vezetőket. A kérdés azért is kényes volt, mert a Birodalmi 
Ifjúságvezetőség és a külképviseletek által is megakadályozni kívánt „vad“ ván-
dorlások Olaszországban fokozottabban jelentkeztek, mint másutt.212 1933 októ-

210 Deutsches Konsulat an das AA, 29. Mai 1933 – PAAA, R 63612; Die Jugend Mussolinis. RJP, 
1939/70. sz., 1-2. o.
211 Kurzer Überblick über Aufgaben, Formen und Rechtslage der Jugendorganisationen der 
deutschen Volksgruppen in Europa. Vertraulich. Italien. BArch, R 43 II/512, 80. o.; Griesmeyr – 
Würschinger, i. m., 186-187. o.
212 Abschrift. Deutsches Konsulat Mailand an die Deutsche Botschaft Rom, Mailand, 7. Juni 1933 
– PAAA, R 60332, K 262537–K 262546. o. A konzulátusok szerint ezek a helyben csak „alpesi szök-
kenőknek“ (Alpensteiger) nevezett német fiatalok hiányos ruházatukkal, hangos viselkedésükkel, kez-
detleges zenélésükkel és koldulásukkal kiváltották az olasz lakosság erőteljes ellenszenvét. Anyagi fe-
dezettel nem rendelkezve pedig naponta keresték fel az illetékes német konzulátusokat, számukra 
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berében Nabersberg arról értesítette a külügyminisztériumot, hogy Firenzébe 
Hans Marrumot213 nevezték ki országos ifjúságvezetőnek. Az új vezető felada-
ta volt, hogy összefogja a birodalmi német ifjúságot, s megismertesse őket az új 
Németország céljaival. Az olaszországi HJ legjelentősebb csoportjai Milánóban, 
Torinóban, Genovában, Firenzében, Rómában és Nápolyban működtek. A ró-
mai HJ-nak a német követség udvarában, a Szentszék közelében saját otthona is 
létesült, s általában véve nagyon élénk tevékenységet folytatott, a nyári táborok 
és sítáborok éppúgy a HJ-munka részét képezték, mint Németországban.214

Az olasz ifjúság külföldi látogatásai lényegesen szerényebb mértékűek vol-
tak, mint a Hitlerjugend külföldi tevékenysége. A legfőbb úti célt Ausztria, Ma-
gyarország, Franciaország, Anglia, Belgium és Románia mellett egyre inkább 
Németország jelentette. Az első komolyabb kapcsolatfelvétel 400 ifjúfasiszta 
németországi útja volt 1933-ban. A látogatás fontosságát mutatta, hogy a vendé-
geket Schirach is fogadta, aki bonni beszédében hangot adott annak az óhajnak, 
hogy állandó cserekapcsolat jöjjön létre a két ország ifjúsága között. Hasonlóan 
grandiózus látogatások később is mindig napirenden voltak.215

1936 előtt szerény kapcsolatok álltak fenn a későbbi szövetségesek ifjúságai 
között. 1935 tavaszán a Német Kézműipar Birodalmi Rendje (Reichsstand des 
deutschen Handwerks) közlése szerint első alkalommal került sor ifjú kézmű-
vesek cseréjére, köztük német részről aranyművesek, órások, festők, fotósok, 
fogtechnikusok, olasz részről festők, műlakatosok, fotósok, órások, fodrászok, 
asztalosok, kőfaragók és rézöntők voltak. Emellett többre nem is igen került sor, 
két előkészített utat végül lemondtak. 

Genovában már külön helyiséget kellett kialakítani. Sokuk ráadásul a rendőrhatóságokkal is összetű-
zésbe kerültek. A problémát a német hatóságok szemében az is súlyosbította, hogy a fiatalok gyakran 
a náci mozgalom jelképeit vitték magukkal, akik így torz képet festettek az új Németországról. A prob-
léma megoldását a helyi konzulátusok égetőnek tartoták, s a megjelent fiatalokról – más országokban 
működő külképviseletekhez hasonlóan – listákat állítottak össze. A genovai konzulátuson 1933. július-
ban nem egész három hét alatt 300 ilyen ifjú vándor kért támogatást. Deutsches Konsulat an das AA, 
Genua, 24. Juli 1933; Deutsches Konsulat an das AA, Mailand, 2. August 1933 – PAAA, R 63605.
213 Marrum HJ-munkássága előtt is Olaszországban tevékenykedett. 1933-ban megalapította a 
Hitlerjugend firenzei szervezetét, majd az év közepén kinevezték a teljes olaszországi Hitlerjugend 
vezetőjévé. 1934-től egyben a közép–olaszországi NSDAP járási vezetője is volt. 1935 februárjától a 
Külföldi Birodalmi Német Ifjúság BIV-alosztályban iskolázási referens. 1936 és 1939 között a Külföldi 
Birodalmi Német Ifjúság Főreferatúra vezetője a BIV Határvidéki és Külügy Hivatalában. 1938-tól a 
hivatal földközi-tengeri, spanyol és olasz referense, majd Elő-Ázsia és Észak-Afrika is munkaköréhez 
került. A HJ Külföld Területének törzsvezetője. 1936-ban az olasz korona lovegrendjével tüntették ki. 
– Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 1183-1184. o.
214 JfdDR Abteilung Ausland an das AA, 30. Oktober 1933 – PAAA, R 63605; Deutsche Botschaft 
Rom an das AA, a dátum olvashatatlan [1933. november] – PAAA, R 63605; Hitler-Jugendgruppen 
in Italien. RJP, 1934/159. sz., 1-2. o.; Stabsführer Lauterbacher in Mailand, Venedig und Bozen. RJP, 
1935/263. sz., 2. o.
215 Politische Schulung der italienischen Jugend. RJP, 1937/44. sz., 6. o.; Der Weg des deutsch–
italienischen Jugendaustauschs. RJP, 1937/164. sz., 1. o.; Der Reichsjugendführer mit den 
Jungfaschisten auf dem Rhein. Das Junge Deutschland, 1933/8. sz., 222-224. o.; Junghandwerker-
Austausch. Pressestimmen über Jugendbewegung des In- und Auslandes. I. Jugendbewegung in 
Deutschland. A) Deutsche Presse. Bericht Nr. 6., 12. März 1935, 42. o. (BArch, NSD 43/7. 1–2.).
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1936-tól a helyzet azonban gyökeresen megváltozott. Vagyis a kétoldalú kap-
csolatok valóban csak a Berlin-Róma-tengely évében emelkedtek olyan szintre, 
hogy azok később a HJ külkapcsolatainak legkiterjedtebb és legimpozánsabb 
megnyilvánulásait jelentették, s jobbára a mindkét országban jelenlévő mega-
lománia jegyében teltek. A kapcsolatok új alapokra helyezését mutatta, hogy a 
Wille und Macht 1936 májusában teljes számot szentelt az olasz ifjúságnak, s 
Renato Ricci köszöntőjét olasz nyelven is közölte.216 1936-ban ONB-tagok utaz-
tak Németországba, német fiatalok pedig Olaszországban hoztak létre szabad-
idős táborokat. A tanulmányi utak száma is megszaporodott, a HJ például felke-
reste a fasiszta rendszer elitiskoláit Rómában és Orvietoban. Az 1936-os berlini 
olimpia is alkalmat adott az országok ifjúságainak találkozójára, Mussolini 1937-
es németországi és Hitler 1938-as olaszországi útja során pedig a két ország ifjú-
ságának is komoly reprezentatív szerep jutott.217

1936 februárjában Ricci az Olasz Olimpiai Bizottság vezetőjeként, az olasz 
Testnevelési Főiskolai tisztjeinek kíséretében tett látogatást Németországban. 
A delegációt Kölnben Hartmann Lauterbacher törzsvezető vezette körbe, majd 
Godesbergben, illetve a calmuthi birodalmi vezetőképző iskolában tettek láto-
gatást. Utóbbiban Ricci a HJ sportbemutatóit is megtekintette. Godesbergben 
az ottani lányvezető-képző iskolai növendékei a népiségi munkába engedtek be-
pillantást, melyet néptáncok és gimnasztikai bemutatók színesítettek. A Köln-
be való visszatérés után a Haditengerészeti- és a Motoros-HJ előadásain vettek 
részt, majd a kölni Lovas HJ bemutatóján. Később ugyancsak népes HJ csapatok 
előtt Ricci a düsseldorfi Schlageter-emlékműnél helyezett el koszorút. A követ-
kező állomást a dortmundi Westfalenhalléban tartott 10 ezer fős nagygyűlés je-
lentette, ahol Lauterbacher mondott beszédet.218

1936 nyarán megkezdődött a nagyszabású látogatások sora is: elsőként 
500 (550) fős olasz egyetemi hallgatói csoport időzött Berlinben a BIV ven-
dégeként. A köszöntő fogadáson a csoport vezetője, Mezzasoma átnyújtotta a 
Hitlerjugendnek Róma város bronzplasztikáját és az olasz kormányfő dedikált 
képét a következő szöveggel: „A Hitlerjugendnek szívélyes szimpátiám jeleként.“ 
A csapat a Hitlerjugenddel egyetemben bajtársi estet tartott a berlini olasz ko-
lónia résztvevőivel.219

Ezt követően Ricci meghívására 1936 szeptemberében 450 (500) HJ-tagot 
számláló csoport indult Olaszországba személyesen Baldur von Schirach ve-
zetésével. A résztvevőket minden HJ-területről válogatták össze. Elsőként 
Padovába, majd onnan Velencébe és Firenzébe látogatott a csoport. Ricci Firen-
zében tartott beszédében kiemelte, hogy a két országot nemcsak a közös, illet-

216 Ricci ,Renato, „L’Opera Balilla” Milizia Giovanile Agli Ordini del Duce. Wille und Macht, 1937/9. 
sz., 1-5. o.
217 Schleimer, i. m., 190. o.
218 Der Führer der Balilla besucht die HJ. RJP, 1936/28. sz., 1. o.; Der Führer der italienischen 
Jugend am Schlageter-Ehrenmal. RJP, 1936/29. sz., 1. o.
219 Mussolinis Bild für die HJ. Preußische Zeitung, 6. August 1936; Geschenk Mussolinis für die HJ. 
VB, 3. August 1936 (BArch, NS 5/VI/427, 24-25. o.).



IV. A Hitlerjugend külföldre irányuló tevékenységének kiteljesedése 1933-1939122

ve hasonló eszmék és ideálok kötik össze, hanem a fennmaradás szükségessége 
is. Az esemény fénypontja azonban a fővárosban volt, ahol Ricci és Starace a 
Palazzo Littorióban, a Schirach tiszteletére tartott fogadáson beszédükben ki-
emelték annak szükségességét, hogy az olasz és a német ifjúság személyesen 
ismerkedjen meg egymással, hogy mindkét nép ifjaiban ideje korán elültethe-
tő legyen a kölcsönös nagyrabecsülés magja. Ennek ékes bizonyítékának tar-
tották a Hitlerjugend olaszországi látogatását. Mindez pedig hozzájárulhatott 
„az európai egység megszilárdításához”, nem utolsósorban a bolsevizmus el-
len.220 A Hitlerjugend 450 fős küldöttsége az olasz közönség ovációja mellett 
tisztelegve vonult el a Duce előtt, aki azután a Palazzo Veneziában fogadta őket. 
Az első sorban a HJ zene- és színjátszó csoportjai marsíroztak, majd a többi-
ek, s utána a csapat vezetője Gustav-Adolf Langanke (Münster, Vesztfália) je-
lentett Mussolininek, aki egyenként üdvözölt minden felvonuló sort. A Palazzo 
Veneziában Mussolini németül, Baldur von Schirach olaszul mondott köszön-
tőt. Mussolini németül elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy a fasizmus és 
a nemzetiszocializmus nemcsak külsőre, fegyelmezettségükben hasonlóak, ha-
nem belsőleg is, hisz rokon szellemi eszme hatja át őket. Ez az eszme teszi nagy-
gyá és hatalmassá mindkét országot, amit az erős és egységes ifjúság is megerő-
sít. A fogadás után Schirach Riccivel közösen tekintett meg egy új, átadásra váró 
Balilla-otthont. A Hitlerjugend olaszországi és római látogatásáról a lapok úgy 
cikkeztek – idézve Ricci szavait – mint egy olyan projektről, amely irányt mutat 
az új Európa számára.221

A küldöttséget minden városban olasz ifjak, avangardisták és ifjú fasiszták 
köszöntötték. A további napokon a Capitoliumot, a Forum Romanumot és 
a Palatinust, a Via dell’Imperót és a Colosseumot, a Szt. Péter katedrálist, a 
Gianicolót a Garibaldi-emlékművel és a Goethe-intézetet keresték fel. Ricci a 
birodalmi ifjúságvezető tiszteletére újabb fogadást adott, amelyen Mussolini 
javaslatára, a király és császár megbízásából átnyújtotta Schirachnak a korona 
középkeresztje kitüntetést, Lauterbachernak a Grande ufficiale koronarendet, 
Marumnak pedig az olasz korona lovagkeresztjét. Schirach emellett a látogatás 
végén Cianotól megkapta a Szt. Mauritius rend nagykeresztjét is. A későbbi na-
pokon sor került még egy filmvetítésre a planetáriumban, valamint az antik és 
az új Ostia megtekintésére. A kulturális programok után a HJ meglátogatta a 
fasizmus központjait: a Forum Mussolinit a nagy és díszes sportakadémiával és 
az új uszodával és a Palazzo Littoriót, a fasizmus „Barna házát“. A HJ négyna-

220 Bemerkungen zur Romreise der HJ. Wille und Macht, 15. Oktober 1936; Gemeinsame Aufgaben 
Deutschlands und Italiens. Der Besuch der HJ in Rom. Berliner Börsen–Zeitung, 23. September 
1936 (BArch, NS 5/VI/427, 48. o.)
221 Mussolini sprach zu den Hitlerjungen; Die Hitler–Jungen beim Gouverneur von Rom; Die 
Hitler–Jungen auf der Rückreise; Großkreuz des St.–Mauritius–Ordens für den Reichsjugendführer 
(Sajtókivágások) – PAAA, R 98896; Gemeinsame Aufgaben Deutschlands und Italiens. Der Besuch 
der HJ in Rom. Berliner Börsen–Zeitung, 23. September 1936 (BArch, NS 5/VI/427, 48. o.); Die 
452 Hitlerjungen in Rom (Sajtókivágás) – PAAA, R 98896; Ricci über die deutsch–italienische 
Zusammenarbeit (Sajtókivágás) – PAAA, R 98896.
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pos római tartózkodásának 
utolsó napján felkereste az 
ostiai strandfürdőt, délután 
pedig Schirach és a kül-
döttség Róma kormányzó-
ja, Bottai vendégei voltak a 
Capitoliumon.222

E látogatás során kö-
tötték meg azt a kétolda-
lú egyezményt, amely az 
olasz-német ifjúsági kap-
csolatok jövőbeni alakulását 
konkretizálta.223 Mindezzel 
viszont komoly pénzügyi 
nehézségek jelentkeztek 
a Hitlerjugend költségve-
tésében, amely ilyen mé-
retű, évente több alkalom-
mal megrendezendő utakat 
nem volt képes finanszíroz-
ni. A költségeket csak növel-
te, hogy Berlinben Német-
Olasz Akadémiát kívántak felállítani, mint ahogy Rómában 1937-ben meg is 
kezdték egy Olasz-Német Intézet építését.224 

Az 1936-os közös rendezvények során a két fél a folytatás mellett abban 
is megállapodott, hogy a két ország ifjúságvezetői részére ún. csereházakat 
(Austauschhäuser) állítanak fel. A Birodalmi Ifjúságvezetőség ún. Olaszország-

222 500 Hitlerjungen in Italien, VB, 26. September 1936 – BArch, NS 28/104, 139. o.; 450 Hitlerjungen 
in Italien. VB, 19. September 1936 (BArch, NS 5/VI/427, 45. o.); DNB, Nr. 244., Italo, 2. September 
1936 – PAAA, R 98896.; Ehrung der HJ-Führer. Der Mitteldeutsche, 24. September 1936 (BArch, 
NS 5/VI/427, 53. o.); Hitler–Jugend bei Mussolini. Die HJ, 2. Januar 1937. Mussolini sprach zu den 
Hitlerjungen; Großkreuz des St.–Mauritius–Ordens für den Reichsjugendführer (Sajtókivágások) – 
PAAA, R 98896; Italienische Ehrung für Baldur von Schirach. RJP, 1936/137. sz., 2. o.; Italienische 
Ehrung für Stabsführer Lauterbacher. RJP, 1936/147. sz., 3. o.; Die politische Sprache der Hitler–
Jugend in Rom. RJP, 1936/217. sz., 3. o.; Freundschaft zwischen Jugend. Die HJ, 1937/18. sz., 1937. 
május 1., 3. o. (BArch, NSD 43/256); Mussolini sprach zu den Hitlerjungen; Die Hitler–Jungen beim 
Gouverneur von Rom; Die Hitler–Jungend auf der Rückreise; Großkreuz des St.–Mausitius–Ordens 
für den Reichsjugendführer (Sajtókivágások) – PAAA, R 98896; Rückkehr der Fahrtengruppe aus 
Italien. – BArch, NS 28/104, 138. o.; Die 450 Hitlerjungen aus Italien zurück. RJP, 1936/218. sz., 2. 
223 JfdDR an Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei, 1. Juli 1937 – BArch, R 43 II/515, 118-119. 
o.; Heymann, i. m., 265. o. (BArch, NS 43/384, 217. o.).
224 Így a Birodalmi Ifjúságvezetőség nem kevesebb, mint fél millió márkát kívánt a külügyminisztéri-
umtól erre a célra igényelni, miután ezek a kapcsolatok értelmezése szerint az együttműködésen túl 
nagy politikai értékkel is bírtak. Schirach ebben az ügyben a Balillára is hivatkozott, amely a német 
kapcsolatok ápolására külön forrásokat kapott. JfdDR an Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei, 
1. Juli 1937 – BArch, R 43 II/515, 118-119. o.
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házat létesített Kladow közelében, amely összesen 40 Balilla-vezetőnek biztosít-
hatott szállást egy németországi tartózkodás során. A ház által biztosított szál-
lás révén az olasz ifjúsági vezetők hosszabb ott tartózkodásuk alkalmával megis-
merhették a Hitlerjugendet és létesítményeit, az állam és a párt létesítménye-
it, a „németség kulturális és civilizációs megnyilvánulásainak lényegét”. A házat 
– véglegesen 1938 nyarának elejére készült el – egy reprezentatív épületnek 
szánták szép környezetben, sport és vízisport lehetőségekkel a közelben.225 Nem 
egyértelmű, de valószínűleg ez a ház azonos volt a HJ Külföldi Házával, amit az 
olaszok előtt Olaszország-házként emlegettek.

A tengely évének kiemelkedő jelentőségű eseménye volt még Ciano berlini 
látogatása a német kormány meghívására, mely során a Hitlerjugend is vendégül 
látta. A berlini sportpalotába összehívott bajtársi esten az olasz külügyminiszter 
mellett Schirach is részt vett, s a húszezer egybegyűlt HJ-tag előtt mindketten 
beszédet mondtak: Ciano méltatta a HJ eredményeit, Schirach pedig a két ifjú-
ság sorsközösségéről szólt a bolsevizmus elleni harcban.226

1936-tól a kölcsönös kapcsolatok kevésbé grandiózus formái is kialakultak, s 
a HJ alsóbb egységei is egyre gyakrabban látogattak a déli országba. A fasiszta 
párt külföldi szervezete (Fasci Italiani All’estero) meghívására 1936 szeptembe-
rében egy 30 fős HJ-egység vett részt olaszországi körúton, melynek során részt 
vettek a külföldi olasz ifjúság részére a Campo Mussoliniben rendezett táboro-
záson is.227 Bár az utak dokumentáltsága esetleges, 1936-ban a HJ kb. egy tucat 
csoportos utat tett Olaszországban, és a BDM-csoportok is megtették az első 
tájékozódó látogatásokat. Nem mondhatjuk, hogy a HJ elárasztotta volna az új-
donsült szövetségest, hisz a csoportok között sok volt a mindössze pár főből álló 
küldöttség, de a csoportok átlagban több mint három hetet töltöttek Olaszor-
szágban, s ez a későbbi években is hasonlóan alakult, a csoportok átlagos létszá-
ma viszont növekedett.

A Hitlerjugend úgy vélte, hogy a több éves kapcsolatok alatt az ONB egy-
re inkább hasonulni kezdett a Hitlerjugendhez. Saját kisugárzásnak tudta be, 
hogy a fasiszta ifjúság kezdetben tisztán elő-katonai nevelése Olaszországban is 
a totális ifjúságnevelés irányába fordult. A HJ mindeközben azonban egyre erő-
teljesebben fordult a védfelkészítés irányába, s természetesen vitatta, hogy az 
bármilyen formában is elő-katonai képzés lenne. Olaszországban is megkezdő-
dött a politikai, világnézeti oktatás, szakmai versenyeket rendeztek, s mezőgaz-
dasági tanfolyamokat tartottak. 1936-ban rendezték meg Rómában először az 
olasz ifjúság szakmai versenyeit (Berufswettkampf) a 18-28 év közötti korosztály 
részére, amelyen csak azok vehettek részt, akik a Fasiszta Párt szakmai listáin 
szerepeltek. Minden szakmából a legjobb 10 indulhatott el a római döntőben, a 
győztesek lictori címet, diplomát és díjat kaptak. Az olaszok hagyományt akartak 

225 Das Italienhaus der HJ bei Kladow. Berliner Börsen–Zeitung, 13. August 1937 (BArch, NS 5/
VI/427, 96. o.); Italienhaus der HJ bei Kladow. RJP, 1937/182. sz., 1-2. o.
226 Der Reichsjugendführer und Graf Ciano sprachen zur HJ. RJP, 1936/240 sz., 1. o.
227 Hitler–Jungen im Campo Mussolini. RJP, 1936/204. sz., 1-2. o.
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teremteni, így a következő évre mindenképpen folytatást szántak. Hasonlókép-
pen nagy érdeklődést mutattak az olaszok abban is, hogy saját viszonyaikra adap-
tálják az ifjúsági szállók rendszerét. Ezt a Hitlerjugend is elő akarta segíteni, 
hiszen a német befolyás kiterjesztése ezen a téren is lehetséges volt. Kilátásba 
helyezték egy 20-30 fős küldöttség meghívását, valamint egy római kiállítás meg-
rendezését, amely modelleket, terveket és statisztikákat mutatott be.228

1937-ben a kapcsolatok fejlődése töretlen lendülettel folytatódott. 1937. 
április 24. és május 3. között Ricci 25 Balilla-vezetővel tett látogatást Német-
országban, s ebből az alkalomból a Birodalmi Ifjúságvezetőség színes progra-
mot állított össze. A látogatás lehetősége még Mussolini és Schirach előző évi 
megbeszélésén merült fel, amikor is eltervezték, hogy hasznos lehet, ha a két 
ország ifjúsági vezetői mélyebb betekintést nyernek egymás viszonyaiba. A lá-
togatás ezúttal is teljes diplomáciai felhajtást eredményezett, amelynek részét 
képezte az 1923. november 9-i müncheni puccs halottai sírjának megkoszorú-
zása, Karl Fiehler müncheni főpolgármester fogadása, a Német Múzeum és a 
Barna Ház felkeresése, Adolf Wagner körzetvezető és bajor belügyminiszter ál-
tal rendezett fogadás. Az út további állomásait Münster, Haltern, Bochum és 
Gelsenkirchen jelentették. Utóbbin a vesztfáliai HJ, Bochumban pedig az ottani 
HJ tartott nagygyűlést a stadionban. A Ruhr-vidéken a vendégek különböző üze-
meket és tanműhelyeket tekintettek meg. Észak–Németországban a következő 
állomás Hamburg volt, ahol Ricci ismét elesett nemzetiszocialisták előtt tisz-
telgett, majd megtekintette a HJ ifjúsági szállóként funkcionáló hajóját, a Hein 
Godenwindet. A Haditengerészeti HJ a Külső–Alsteren tartotta meg bemuta-
tóját. Kelet-Poroszországban Stargard (Starogard Szceciński) és Freienwalde 
(Chociwel) után a következő állomást a crösinseei (Jezioro Krosinje) rendi vár 
(Ordensburg)229 jelentette, majd Königsberg, ahonnan Tapiau (Gvardejszk), 
Insterburg (Csernjahovszk), Gumbinnen (Guzev) érintésével Trakehnenbe 
(Jasnaja Poljana), Romintenbe (Krasnosel’e), majd Angerburgba (Węgorzewo) 
és Rudczannyba (Ruciane Nida) vezetett az út. Hohensteinban (Olsztynek) 
megkoszorúzták a tannenbergi emlékművet, Marienwerderben pedig a Keleti 
vidék terület vezetőképző iskolájának felavatásán vettek részt. A látogatás utolsó 
állomása Berlin volt. Schirach a birodalmi miniszterek és a párt birodalmi ve-
zetőinek körében fogadta Riccit. Külön fogadást adott Goebbels. A berlini bi-
rodalmi sportpályán a helyi HJ mutatott be lovagló és vívó gyakorlatokat, Ricci 
megtekintett egy ifjúlány-tanfolyamot, majd Tschammer und Osten birodalmi 
sportvezetőnél tett látogatást, illetve fogadta Neurath külügyminiszter. Az utolsó 
két napon részt vett egy ifjúsági gyűlésen és egy nagygyűlésen, majd másnap a 
berlini HJ bemutatójára került sor a Németország-csarnokban.230 Ricci látoga-

228 A) Italien – PAAA, R 98886; Hitler–Jugend und Balilla. RJP, 1937/91. sz., 1-2. o.; Auslandsbericht. 
RJP, 2. Oktober 1936.
229 NSDAP-iskola.
230 Programm-Entwurf für eine Deutschlandfahrt anlässlich des Besuches des Führers der 
italienischen Jugend, S.E. Ricci mit 25 Balilla-Offizieren, in der Zeit vom 24. April bis zum 3. Mai 
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tása közvetlen felvezetése volt annak az eseménynek, amely a kétoldalú ifjúsági 
kapcsolatokat volt hivatott megkoronázni. Berlinben és Rómában elkészültek a 
Német-Olasz Ifjúságvezetői Intézetek (Deutsch-italienisches Führungsinstitut), 
amelyek e kölcsönös együttműködésnek és baráti viszonynak ékes bizonyítékát 
jelentették.231

Ezt követően 1937 júniusában Németország egy olasz fiú- és lányvezetők-
ből álló 1200 (1300) fős küldöttséget fogadott. A delegációból 1018 fő a Fasisz-
ta Ifjúsági Akadémia (Accademia Littoria del Foro Mussolini) hallgatói közül 
került ki, akiket 44 tiszt vezetett. 110 leány és hat vezetője a Női Ifjúsági Aka-
démia (Accademia Femminile Fascista di Orvieto) növendéke volt. A csapatot 
110 fős saját zenekar kísérte. Müncheni fogadásuk után Berlinbe utaztak. Ott 
Lauterbacher törzsvezető fogadta őket. A fiúk számára a HJ Grunewaldban fel-
épített sátortábora adott szállást, míg a lányok a birodalmi sportpálya szállásain 
kaptak elhelyezést. Június 16-án a Németország-csarnokban került sor az olasz 
vendégek sportbemutatójára, másnap pedig a Német-Olasz Társaságnál vendé-
geskedtek. Részt vettek a Szent Iván éji tűzgyújtáson, ahol Goebbels beszédét 
is meghallgathatták. A látogatás során Berlin mellett megismerkedtek Potsdam-
mal, Spandauval és Ferchhel, közben fogadta őket Tschammer und Osten is. A 
későbbiekben, az olimpiai stadionban is bemutatták az olasz lányok 300 BDM 
lánnyal együtt tartott sportbemutatóját. Ahogy Rómában a Piazza Venezián a HJ 
felvonult, úgy most az olasz ifjak a Wilhelmsplatzon vonultak fel, ahol a Führer 
is köszöntötte őket. Az olasz zenekar az Unter den Lindenen is adott koncer-
tet.232

A csere augusztusban folytatódott, amikor 450 avangardista (15–17 évesek) 
nyaralhatott két hétig a HJ Közép-Rajna Területével közösen megrendezett tábo-
rozáson Rath (Nideggen) közelében az Eifel-hegységben. München, Frankfurt 
érintésével érkeztek a táborba, felkeresték a Rajna-Majna léghajó-kikötőt és a 
Zeppelin léghajógyárat, majd Mainzot, Kölnt. A 10 napos táborozás során az ola-
szokat egy 26 sátras, a Hitlerjugendet pedig egy tíz résztáborra tagolódó 100 sát-
ras táborban, vagyis külön táborban helyezték el, amelyeket a legjobb technikai 
felszereltséggel, elektromossággal, telefonnal, vízvezetékkel, 600 csapos mosdó-

1937 – PAAA, R 98863; Hitler–Jugend 1933-1943. Die Chronik eines Jahrzehnts, Zentralverlag der 
NSDAP, Berlin 1943, 33. o.; Deutschlandreise des italienischen Jugendführers. RJP, 1937/87. sz., 
1-2. o.; Das Programm des Deutschlandbesuchs Riccis. RJP, 1937/89. sz., 1-2. o.; Mit Renato Ricci 
durch Deutschland. Das Deutsche Mädel, 1937. Juni; Jungfaschistinnen besuchten Deutschland. Das 
Deutsche Mädel, 1937. Juli.
231 Hitler–Jugend und Balilla. RJP, 1937/91. sz., 1–2. o.
232 RJF an die Dienststelle, 28. November 1938 – PAAA, R 27134; „Jahr der Verständigung”, VB, 26. 
Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 150. o.; Für die Verständigung vorgesorgt. NSK, 16. Januar 1938 
(BArch, NS 5/VI/427, 145. o.); Jugend findet zu Jugend. Die HJ, 1937/26. sz., 26. Juni 1937, 7. o.; 
Besuch italienischer Sportstudenten. RJP, 1937/128. sz., 1. o.; 1300 Führer-Anwärter der Balilla in 
Deutschland. RJP, 1937/139. sz., 1. o.; Die Jugendführer-Akademie der Opera Balilla. RJP, 1937/131. 
sz., 1. o.; Italienische Sportstudentinnen sehen Deutschland. RJP, 1937/132. sz., 4. o.; Die Balilla-
Parade auf dem Wilhelmplatz. RJP, 1937/133. sz., 1. o.; Balilla-Kapelle spielt Unter den Linden. RJP, 
1937/135. sz., 1. o.; Die Berliner Tage der Balilla-Akademisten. RJP, 1937/137. sz., 1-2. o.
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létesítménnyel lát-
tak el. A HJ táborá-
ban összesen 1000 
HJ- és DJ-rajvezetőt 
helyeztek el. A napi 
programot ugyan 
mindkét táborban 
önállóan végezték, 
de sok lehetőség 
volt a találkozásra 
és a közös program-
ra (éneklés, cirkusz, 
s p o r t v e r s e n y e k , 
filmelőadások) is. A 
táborból többfelé 
tettek kirándulást, 
így például kimentek 
a Nürnburgringre, 
ahol megtekinthet-
ték Caracciola győzelmét Németország nagydíjáért (Nuvolari negyedik lett), 
meglátogatták a vogelsangi rendi várat is. A táborban a német politikai élet ran-
gos képviselői is látogatást tettek. A tábort követően a Berlinbe vezető úton 
megálltak Düsseldorfban – ahol megtekintették az Alkotó nép című kiállítást 
–, s megkoszorúzták a Schlageter emlékművet. A fővárosban megtekintették a 
Németország-csarnokot, a birodalmi sportpályát, ahol színvonalas sportbemu-
tatókat tartottak, megtekintették a birodalmi rádiós kiállítást, majd ellátogattak 
Potsdamba is.233

Az olasz vendégekkel egyidejűleg 75 Olaszországban (Róma, Firenze, Ná-
poly, Milánó, Messina, Merán, Bozen) élő birodalmi német fiatal érkezett Veszt-
fáliába a pártkörzet-vezető és birodalmi helytartó, Alfred Meyer meghívására. 

233 Jugend sieht über die Grenzen. Der Angriff, 7. August 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 94. o.); Für 
die Verständigung vorgesorgt. NSK, 16. Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 145. o.); Jugend findet 
zu Jugend. Die HJ, 1937/26. sz., 26. Juni 1937, 7. o.; 450 Hitlerjungen fahren nach Italien – 450 
Avant-Guardisten kommen nach Deutschland. RJP, 1937/156. sz., 1. o.; Die Ankunft der 450 Avant-
Guardisten. RJP, 1937/163. sz., 1. o. Közben Lauterbachert az olasz király és etióp császár az olasz 
Koronarend középkeresztje kitüntetéssel tüntette ki. Italienischer Orden für Stabsführer Hartmann 
Lauterbacher. RJP, 1937/163. sz., 1. o.; Das Deutschlanlager der Balillla. Die HJ, 1937/31. sz., 31. 
Juli 1937, 6. o.; In acht Tagen kann ich italienisch!. Die HJ, 7. August 1937 (BArch, NS 22/547); 450 
Avant-Guardisten im Gebietslager Mittelrhein. RJP, 1937/159. sz., 2. o.; Der Aufbau des Lagers für 
die Avant-Guardisten. RJP, 1937/161. sz., 2. o.; Campo Tedesco dell’ Opera Nazionale Balilla. RJP, 
1937/170. sz., 1-2. o.; Gäste im Deutschlandlager der Avant-Guardisten. RJP, 1937/172. sz., 2. o.; 
Die 450 Avanguardisten waren „contemissimi”. RJP, 1937, 177. sz., 2. o.; Kaufmann, Das kommende 
Deutschland, i. m., 222. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 261. o.; Die Avant-Guardisten kommen 
in die Reichshauptstadt. RJP, 1937/173. sz., 1. o.; Die Avant-Guardisten in der Reichshauptstadt. RJP, 
1937/175. sz., 2. o.
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A vendégeket a Haltern közelében fekvő Stauseenél felépített sátortáborban, 
illetve a halterni ifjúsági szállóban helyezték el. A halterni tartózkodás után 
részt vettek a vesztfáliai HJ Haldemben tartott területi sátortáborában, majd 
zárásként vesztfáliai körutazásra került sor. A körutazáson a vendégek megis-
merkedhettek többek között a Widukind-sírral Engerben, az ősi sziklakövekkel 
(Externsteine), a Bad Lippspringe-i HJ üdülővel és az erwittei birodalmi iskola-
központtal (Reichsschulungsburg).234

1937 augusztusában az előző évhez hasonlóan ismét 450 HJ tag indult útnak 
Olaszországba, ezúttal egytől-egyig a DJ vezetői. A német csoport augusztus 28. 
és szeptember 12. között tartózkodott a Tirrén-tenger partján fekvő Carrarában, 
ahol a Balillával közösen egy gyermek-üdülőtelepen („Villaggio Paradiso Mari-
na“) táboroztak. Az út előtt Berlin-Neuköllnben 8 napos felkészítő táboron vettek 
részt a csoport tagjai. Münchenbe érkezve még Baldur von Schirach is köszön-
tötte őket, majd Innsbruckon és a Brenner-hágón keresztül érkeztek Carrarába, 
ahol pompás köszöntésben volt részük. Már megérkezésük napján felkereste őket 
Ricci és Lauterbacher, kíséretükben megjelent Attolico berlini olasz nagykövet, 
illetve a provincia prefektusa. E találkozón Langanke csoportvezető bemutatta 
törzsének tagjait. A DJ zenekara és fanfárcsoportja több koncertet tartott Carra-
rában. Megkoszorúzták az első világháború hőseinek sírját is.235 A tábor befejezé-
se után a csapat Rómába indult, Carrara pályaudvarán hatalmas parádét tartott 
a Balilla, s hatalmas olasz közönség gyűlt össze. Útközben megálltak Pisában is, 
ahol hasonló volt a fogadtatás. A csapat Rómában részt vett, sőt felvonulásával 
megnyitotta az évente megrendezett Campo Dux-ot, vagyis az avangárdisták éves 
találkozóját, amely minden évben a Palazzo Venezia és a Colosseum közötti Via 
del Imperón zajlott. Ezen az eseményen 26 000 avangárdista és 6000 ifjú fasiszta 
vonult fel a Duce előtt, másnap pedig 6000 avangárdista tartott bemutatókat.236 A 
parádé végén Mussolini személyesen fejezte ki elismerését Langanke területve-
zetőnek a HJ fegyelmezett fellépéséért. Az út összesen 22 napig tartott. A fenn-
maradó pár napban a csoport Róma nevezetességeivel ismerkedett meg, s részt 
vettek a Balilla és az avangárdisták sportrendezvényén a Forum Mussoliniben.237

Valószínűleg a hétköznapi kapcsolatok is állandó fejlődést mutattak. 1937-ből 
csak szórványos információk állnak rendelkezésre, de 1938-ban a tervek között 

234 Reichsdeutsche Jugend aus Italien im Reich. RJP, 1937/161. sz., 2. o.
235 Kaufmann, Das kommende Deutschland, i. m., 222. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 261. o.; 
Jugend verbindet die Nationen. Berliner Börsen–Zeitung, 31. August 1937; Wieder in den Standorten. 
VB, 30. September 1937; Auf Wiedersehen in Deutschland! Oldenburgische Staatszeitung, 7. 
Oktober 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 105., 113-114. o.); Italienlager des Jungvolks. RJP, 1937/192. sz., 
1. o.; Beginn der Italienfahrt der Hitler–Jugend. RJP, 1937/193. sz., 1. o.; Die Italienfahrer am Ehren -
mal. RJP, 1937/194. sz., 1-2. o.; 450 Jungvolkführer im „Villaggio Paradiso”. RJP, 1937/205. sz., 1-2. o.
236 Fahrt der Jungvolkführer nach Rom. Westfälische Landeszeitung, 13. September 1937; Wieder 
in den Standorten. VB, 30. September 1937; Auf Wiedersehen in Deutschland! Oldenburgische 
Staatszeitung, 7. Oktober 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 109., 113-114. o.); Die 450 Jungvolkführer in 
Rom. RJP, 1937/207. sz., 2. o.; „Wir sehen uns in Deutschland wieder!”. RJP, 1937/212. sz., 1-2. o.
237 Jungvolkführer aus Italien zurück. VB, 18. September 1937; Auf Wiedersehen in Deutschland! 
Oldenburgische Staatszeitung, 7. Oktober 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 112., 114. o.)
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már 26 csoportos út és négy közös tábor, 1939-ben pedig már 32 csoportos út 
volt napirenden. Vagyis a kapcsolatok 1939-re elérhették csúcspontjukat, még 
ha ténylegesen talán nem is került sor az összes tervezett útra. 1938-tól a ter-
vekhez képest a lendület a gyakorlatban kissé alábbhagyott, s egyrészt az utak 
számában is csökkenés mutatkozott, másrészt a több száz fős utak is abbamarad-
tak. Ez azért figyelemreméltó jelenség, mert 1938 éppen a HJ külkapcsolatainak 
legmozgalmasabb éve volt. A háttérben vélhetőleg az Anschluss és a Szudéta-
kérdés megoldása révén elért német hatalomnövekedés miatti tartózkodás hú-
zódhatott meg. A viszony a mennyiségi csökkenés ellenére viszont még mindig 
jónak volt mondható. 1938-ban az első dokumentálható csoportos útra júliusban 
került sor. Ezúttal 140 olaszországi birodalmi német lány érkezett Németország-
ba. A müncheni érkezés után 80-an Badenbe és Vesztfáliába utaztak, hogy részt 
vegyenek a BDM nyári táborain. A maradék 60 leány nyolc napos felső-bajoror-
szági úton vett részt, s közben Bajorország természeti szépségei mellett a BDM 
szinte minden útba eső létesítményét megtekintették. A második csoport egy 
része az út végén részt vett a BDM második felföldi leánytáborában, a csoport 
másik része a wiesseei BDM-otthonban vonult táborba.238

1938 augusztusában az olasz külügyminisztérium meghívására 45 (más forrá-
sok szerint 65 vagy 68) HJ-vezető vett részt táborozáson a Campo Mussoliniben. 
A táborban minden évben találkozott a külföldi olasz ifjúság. A HJ küldöttség 
berlini, königsbergi, magdeburgi és kölni HJ-vezetőkből állt, akik kitűnő tel-
jesítménnyel zárták az olasz külföldi szervezet által tartott nyelvkurzusokat. A 
tábor után olaszországi útra indultak, amely több olasz várost is érintett, majd 
szeptember 14-én tértek vissza Németországba. A táborban összesen 10 nemzet 
képviselői vettek részt: olaszok, spanyolok, magyarok, litvánok, albánok, bolgá-
rok, luxemburgiak, románok, szírek, németek, örmények és litvánok.239

Schirach az 1938-as pártnapra egy 100 fős olasz ifjúságvezetőkből álló cso-
portot hívott meg Nürnbergbe, akik a rendezvény alatt a Hitlerjugend vendégei 
voltak. A pártnap zárása után a csoport 2-3 napos további tartózkodása során 
megtekintett egyéb létesítményeket is. A pártnapok előtt ellátogattak München-
be, itt fogadta őket Schirach, a pártnapok után pedig dél-németországi útra in-
dultak Rothenburg, Stuttgart, Sonthofen, München, Berchtesgaden, Salzburg 
érintésével, majd két hét után hazautaztak. Közben a városnézések mellett HJ- 
és ipari létesítményeket is megtekintettek.240

1938 novemberére nemcsak az ifjúsági kapcsolatok fejlődtek szépen, de egyéb 
kétoldalú kapcsolatok is, így került sor a német-olasz kulturális szerződés aláírására 
1938 novemberében. A szerződés 1,5-2 éves előkészítése során a Birodalmi Ifjú-

238 140 reichsdeutsche Mädel aus Italien in Deutschland. RJP, 1938/158. sz., 4. o.
239 45 HJ-Führer im Campo Mussolini. RJP, 1938/199. sz., 3. o.; Hitler–Jugend im Campo Musso-
lini. RJP, 1938/222. sz., 4. o.; Wir waren im Campo Mussolini. Die HJ, 1938/46. sz., 12. November 
1938, 3. o.
240 JfdDR an die Dienststelle, 12. August 1938 – PAAA, R 27134; Ausländische Jugendführer auf dem 
Parteitag. RJP, 1938/204. sz. 1. o.; Baldur von Schirach empfängt Parteitagsgäste. RJP, 1938/204. sz., 
3. o.; Ausländische Parteitagsgäste auf Deutschlandfahrt. RJP, 1938/217. sz., 3. o.
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ságvezetőség jelezte azt az igényét, hogy a fejlődő ifjúsági kapcsolatok is képezzék 
e szerződés részét, miután az 1934-35-ös év feszültségei után a Hitlerjugend el-
sőként lépett a megbékélés útjára. Ennek ellenére az erre való utalás a Birodalmi 
Ifjúságvezetőség szóbeli és írásos kérése ellenére is kimaradt a szerződésből.241

1938-39 fordulóján – amikor a belga-német és francia-német sítáborok a há-
ború előtt elérték csúcspontjukat – két olasz-német sítáborra is sor került. Az 
egyik Ausztriában, a másik Észak-Olaszországban volt, és kb. 10 napig tartottak. 
Ezek az említett kapcsolatokkal ellentétben nem szolgáltak propagandacélokat, 
hanem többnyire a sport, a versenyek jegyében teltek. 1939-ben ehhez hasonló-
an ugyancsak két tábort terveztek, az egyiket Németországban, a másikat Olasz-
országban. Az olasz tábort az olaszok azonban már 1939 tavaszán lemondták, vi-
szont részt kívántak venni a német táborban, amit a BIV visszavont. A BIV 1939. 
február vagy március hónapra egy közös német-angol-francia-olasz sítábort is 
tervezett Vorarlbergben, összesen 30-32 fő részvételével, amely tíz napos idő-
tartamban mindegyik nemzetből 5-5 fő ifjúsági vezetőt fogadott volna. A tábor 
célját abban jelölték meg, hogy a négy ország ifjúságának mértékadó képviselői 
10 nap alatt lehetőséget kapjanak politikai kérdések megvitatására. A négy nagy-
hatalom képviselőinek ilyen meghívását a BIV az akkori politikai helyzetben na-
gyon célszerűnek látta. A tábor mégsem valósult meg, mert az érintett országok 
közötti feszült viszony a Hitlerjugend Külügyi Hivatala szerint ezt már nem tette 
lehetővé.242

1939-ben a nagy propagandaértékű rendezvények esetében is grandiózusabb 
együttműködésre került sor. A HJ törzsvezetőjének és a BDM legfelsőbb veze-
tőjének irányításával két külön csoport tett látogatást Olaszországban a GIL ven-
dégeként, majd 1939 nyarán 500 fős GIL- és HJ alakulat tett baráti utat a Róma-
Berlin-Róma útvonalon. Ezt követően Gatowból Braunschweigba mentek, ahol 
megtekintették az Ifjúságvezetés Akadémiáját, majd egy nyugat-németországi 
út következett, amelynek végén a sonthofeni rendi vár Adolf Hitler Iskoláját is 
felkeresték.243

1939-ben a birodalmi ifjúságvezető által minden évben a területvezetők és a 
hivatalfőnökök számára elrendelt utak is Olaszországba vezettek. Június elején 
a HJ területvezetői és hivatali főnökei Lauterbacher törzsvezető irányításával 

241 RJF Auslandsamt an die Dienststelle, 28. November 1938 – PAAA, R 27134.
242 A) Italien – PAAA, R 98886; Aktennotiz, 4. November 1938 – PAAA, R 27134.; RJF an die 
Dienststelle des Beauftragten der NSDAP für aussenpolitische Fragen, Dr. Garben, 4. November 
1938 – PAAA, R 27135; RJF an die Dienststelle, 17. November 1938 – PAAA, R 27135; RJF an die 
Dienststelle, 8. März 1939 – PAAA, R 27135. Az olasz tartózkodás valószínűleg a további német po-
zíciószerzés miatti ellenérzés volt, amit a Memel-vidék és Cseh-Morvaország birodalomhoz csato-
lása eredményezett; Aktennotiz, 4. November 1938 – PAAA, R 27134.; RJF an die Dienststelle des 
Beauftragten der NSDAP für aussenpolitische Fragen, Dr. Garben, 4. November 1938 – PAAA, R 
27135; RJF an die Dienststelle, 8. März 1939 – PAAA, R 27135.; RJF Auslandsamt an die Dienststelle, 
9. Januar 1939 – PAAA, R 27135.
243 Ausländische Gäste bei Baldur von Schirach. RJP, 1939. április 22., 3. o.; Die italienischen Gäste 
bei der sächsischen HJ. RJP, 1939. április 22., 3. o.; Kaufmann, Das kommende Deutschland, i. m., 
222. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 261. o.



IV. 5. A Hitlerjugend bilateriális kapcsolatai 131

látogattak Olaszországba. Nem sokkal korábban indult útnak ugyancsak Olasz-
országba Rüdiger vezetésével a BDM főkörzetvezetőiből összeállított, az olasz 
leányifjúság 1937-es németországi útját viszonzó csoport. A két csoport szinte 
egyidejű látogatása jelentette az 1939-es program nyitányát. A májusban Olasz-
országba látogató BDM-egységet, összesen 30 főt Schirach személyesen búcsúz-
tatta. A küldöttség Rüdiger vezetésével 10 napos látogatást tett Olaszországban. 
Orvietóban, Rómában, Bolognában és Velencében tanulmányozta az olasz leá-
nyok tevékenységét. Rómában az olasz ifjúság nagyszabású előadását tekinthette 
meg a küldöttség. Orvietóban megtekintették a Női Ifjúsági Akadémiát.244

A Lauterbacher vezette 30 fős csoport Starace miniszter, a GIL vezetője 
meghívásának tett eleget. Útjuk Triestben kezdődött, ahol ünnepélyes fogad-
tatásban részesítette őket az olasz hadsereg, a párt és az ifjúság vezető képvi-
selői. Az út első napja egybeesett a BDM csoport útjának zárásával is, így a 
két csoport Triestben találkozott. Nagy ünnepség után megtekintették az első 
világháborús csatamezőket, s ellátogattak Goriziába. A HJ csoport útja ezt kö-
vetően Velencébe vezetett, itt megnézték a GIL tengerészeti iskoláját, s részt 
vettek az olasz ifjúság felvonulásán, az alkotmány napján. Ezt követően Milánó 
(3000 gyerek befogadására képes torna-, sport-, fürdő és tanfolyam-létesítmény 
megtekintése), Torinó, Genova, Nápoly és Róma érintésével folytatódott az út. 
Fénypontját ezúttal is a római tartózkodás jelentette, amely során – most már 
hagyományként – megkoszorúztak a fasiszta forradalom elesettjeinek emlékmű-
vét. A Starace által a HJ küldöttségnek rendezett fogadáson Lauterbacher tol-
mácsolta Schirach külön üdvözletét, s egy értékes fegyverrel ajándékozta meg 
Staracét. Starace a római tartózkodás során megmutatta a küldöttségnek a fa-
siszta ifjúság létesítményeit. Moretti, a GIL törszvezetője és Luraschi vezetésé-
vel ellátogattak a Forum Mussolinire és az olasz ifjúság nevelésének egyéb szín-
helyeit is megtekintették. A Forum Mussoliniben, a fasiszta akadémián Starace 
ajándékozta meg Lauterbachert egy albán karddal „a harci szellem jeleként”. Az 
albán kard ajándékozása nyilván szimbolikus jelentésű volt, utalás az olasz igé-
nyekre Albániát illetően. A HJ részt vett továbbá a spanyol polgárháborúban el-
esettek szüleinek tiszteletére tartott rendezvényen, amelyen megjelent a király 
és császár, továbbá a Duce is. Ez a rendezvény egyben egy olasz flottaparádé is 
volt. Ezt követően a küldöttséget fogadta Ciano a Palazzo Chiggiben, itt adta 
át Lauterbachernak az Olasz Korona Nagykeresztjét. További programpontot 
jelentett az olasz flottanap alkalmából megrendezett haditengerészeti tábor, va-
lamint az orvietói Testi Felkészítés Női Akadémiájának meglátogatása. Utóbbi 
arra is alkalmat adott, hogy megbeszélést folytassanak a további együttműkö-
désről a HJ és a GIL között, amelyre korábban Schirach és Starace közösen 
tett javaslatot. Olyan együttműködésben gondolkodtak, amely állandó esemé-

244 Die Zusammenarbeit zwischen der deutschen und italienischen Jugend. RJP, 1939/117. sz., 1-2. o.; 
Freundschaftsfahrt HJ-GIL Rom – Berlin – Rom. RJP, 1939, Sonderheft, August 1939, 1-2. o.; HJ-
Führer-Abordnung in Italien. RJP, 1939/124. sz., 1. o.; Die Italienreise der deutschen Jugendführer. 
RJP, 1939. június 9., 3. o.; 30 BDM-Führerinnen auf Italienreise. RJP, 1939.május 27., 5. o.
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nyeket és különleges rendezvényeket is magába foglalt. Ennek megfelelően már 
1939-ben egy 60 fős HJ küldöttséget terveztek, hogy tanulmányozza a GIL-t, a 
fasiszta Olaszországot és annak kulturális helyeit. Ez a küldöttség képviselte a 
Hitlerjugendet a nagy olasz ifjúsági táborozáson a Campo Ducében és a Campo 
Romában. Megegyeztek abban is, hogy zenekarok és énekcsoportok cseréjére is 
sor kerül. Október elejére tervezték az Ifjúsági Akadémia 120 fős zenekarának 
berlini, kölni, hamburgi és frankfurti fellépését, míg ugyanebben az időben a HJ 
ugyancsak 120 fős zenészekből és énekesekből álló csapata turnézott különböző 
olasz városokban.245

Az 1939-es olasz-német program nemcsak a jól bevált addigi formákat tartal-
mazta, hanem új elemekkel is bővült. 1939-ben került sor az első olasz-német 
rádiós csereadásra. Odera-Frankfurtból sugározták az adást, amelyben megszó-
laltak a környező olasz kolónia tagjai, a HJ rádiós színjátszó csoportja s a Biro-
dalmi Adó nagy zenekara. A programon olasz nép- és ifjúsági dalok, valamint 
régi német kórusművek és zenekari művek szerepeltek. A kétoldalú rádiós cse-
readásokat a továbbiakban fejlesztésre érdemesnek tartották. Ennek kapcsán 
zenekarok és a HJ müncheni rádiós színjátszó csapatának olaszországi fellépé-
seit, s viszonzásként az Olasz Ifjúsági Zeneakadémia növendékeinek útját ter-
vezték Németországba.246 1939 áprilisában a Német Ifjúsági Szállók Szövetség 
nürnbergi és müncheni nemzetközi építészeti ülése után, az olasz küldöttség a 
Kurmarkban, a Rajna-vidéken és a Hessen ifjúsági szállókat tekintett meg.247

1939. július elejére tervezték a fegyveres ifjú fasiszták 100 fős csapatának és 30 
fős fanfárszakaszának biciklis németországi látogatását. Az olasz kerekesek cso-
portja végül 220 fős lett, és Verona tartomány körzetvezetője és legfelsőbb ifjúsági 
vezetője, Bonamici irányításával indult útnak. A csapat élén álló tisztek és altisz-
tek a spanyolországi polgárháború és afrikai háború tapasztalt veteránjai voltak, a 
190 fős „legénység” pedig 17 és 21 év közötti fiatalokból állt. Valamennyien Vero-
na tartományból származtak, s az ifjú fasiszták csoportjába tartoztak. Az utat egy 
veronai előkészítő tábor előzte meg. A német csoport is válogatott HJ tagokból és 
alvezetőkből állt, s Vierkampfer főjárásvezető irányítása alatt állt. Az ünnepélyes 
fogadtatásra már napokkal előtte elkezdték építeni a díszleteket. Schirach augusz-
tus 1. reggelén, a Brenneren tekintélyes olasz vendégek jelenlétében köszöntöt-
te a résztvevőket, üdvözölte a királyt és Mussolinit, Bonamici pedig Starace üd-
vözletét tolmácsolta. Az ünnepélyes ceremónia után tovább indultak Garmisch, 

245 HJ-Führer-Abordnung in Italien. RJP, 1939/124. sz., 1. o.; Die Italienreise der deutschen 
Jugendführer. RJP, 1939. június 9., 3. o.; Hohe italienische Auszeichnung für Stabsführer 
Lauterbacher. RJP, 1939. június 24., 3a. o.; Die Zusammenarbeit der „Jugend des Achse”. VB, 
15. Juni 1939 (BArch, NS 5/VI/427, 186. o.); Die Zusammenarbeit der Jugend der Achse. RJP, 
1939/133. sz., 1-2. o.; Die Zusammenarbeit zwischen der deutschen und italienischen Jugend. RJP, 
1939/117. sz., 1-2. o.; Freundschaftsfahrt HJ–GIL Rom – Berlin – Rom. RJP, 1939, Sonderheft, 
August 1939, 1-2. o.
246 A) Italien – PAAA, R 98886; Musikabend deutscher und italienischer Jugend. RJP, 15. April 
1939, 3. o.
247 Italienische Jugendführer besichtigen deutsche Jugendherbergen, RJP, 4. April 1939, 3. o.
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Schongau és Landsberg felé. Landsbergben megtekintették a Führer celláját, il-
letve a német Légierő Harcirepülős Iskoláját. A következő állomások Augsburg 
és Nürnberg voltak, majd Bamberg, Coburg, Weimar, Lipcse, Magdeburg, Pots-
dam és Berlin következett. Berlinbe érkezve már 820 kilométer és 18 nap volt a 
hátuk mögött. Potsdam és Berlin határán, a wannseei állomáson Artur Axmann, 
a HJ berlini területvezetője fogadta a csapatot a pártkörzet és a városvezetés kép-
viselőinek kíséretében. Este hétkor a berlini Lustgartenben került sor a hivatalos 
fogadásukra Görlitzer helyettes körzetvezetővel és Hartmann Lauterbacherral. A 
nagygyűlésen részt vett 8000 berlini HJ tag, majd Berlin főpolgármestere fogadta 
a bicikliseket, akik Neuköllnben az Ifjúság Házában kaptak elhelyezést. Ezután 
Goebbels pártkörzet-vezető vendégei voltak, majd az Országok Házában részt 
vettek a berlini HJ ifjúsági filmóráján, ahol az olimpiai filmet és a Westwallról, 
vagyis a Németország nyugati határán épült erődítményrendszerről szóló filmet 
nézhették meg olasz változatban. A Hitlerjugend hivatalos fogadására Hartmann 
Lauterbacher vezetésével a gatowi Külföldi Házban került sor. Ezt követően az 
olasz követség és a berlini Fascio fogadta őket. A látogatás további részében berlini 
városnézés és gőzös út következett a Havel folyón. A berlini események fénypont-
ja az a nagyszabású fogadás volt, amelyen a párt és az állam legfőbb képviselői is 
jelen voltak. Berlinből Rheinsberg érintésével, Mecklenburgon (Wredenhagen, 
Waren-Müritz) át jutottak el Kielbe és Hamburgba. Onnan az egyhónapos bicik-
li túra után különvonattal érkeztek Münchenbe, majd szeptember 3-án ismét a 
Brennertől indult az út olaszországi, Rómába vezető szakasza.248 Az út során min-
denhol a kötelező, nagy lelkesedéssel fogadták a csapatot.

1939-ben a potsdami nemzetközi vitorlásregattára már olasz küldöttséget is 
meg akartak hívni. Esetlegesen került szóba egy német-olasz vitorlásrepülős tá-
bor megtartása is. A Berlin–Róma–Tokió-tengely ifjúsági megnyilvánulása lett 
volna 1939-ben egy olyan hármas távolsági sportverseny megrendezése, ame-
lyen a három ország legjobb csapatainak eredményei alapján hirdettek volna 
győztest. Emellett szóba került egy olasz focicsapat meghívása is, amely több HJ 
csapattal megmérkőzhetett volna, míg a németek egy tornász csapatot küldtek 
volna Olaszországba, amely több nagyvárosban is fellépett volna. 1939-ben már 
a lányszervezetekre is nagyobb gondot kívántak fordítani. Így felmerült egy 15-
20 fős csoport cseréje a BDM, illetve az olasz leányifjúság jobb megismerésére, 
illetve egy német-olasz lány-sportverseny, amelyet ugyancsak távverseny kereté-
ben kívántak lebonyolítani Rómában, illetve Berlinben.249

248 Die Zusammenarbeit zwischen der deutschen und italienischen Jugend. RJP, 1939/117. sz., 
1-2. o.; Freundschaftsfahrt HJ–GIL. Rom – Berlin – Rom. RJP, 1939, Sonderheft, August 1939, 
1-2. o.; Start der Freundschaftsfahrt Rom – Berlin – Rom, RJP, 1939/174. sz., 1. o.; GIL auf 
Deutschlandfahrt. RJP, 1939/182. sz., 1. o.; Berlin empfängt die Jungfaschisten. RJP, 1939/188. 
sz., 1. o.; „Wir grüßen die Jugend der Achse”. RJP, 1939/189. sz., 1-2. o.; Bündnis der Völker – 
Bündnis der Jugend. RJP, 1939/190. sz., 1-2. o.; Deutsch–italienische Marschkameradschaft. RJP, 
1939. augusztus 23., 3. o.; Jungfaschisten in Mecklenburg. RJP, 1939/193. sz., 1. o.; VB, 2. August 
1939 (BArch, NS 5/VI/436, 1. o.).
249 Emellett a családi cserék lehetősége is szóba került a két ország között. Németországban 2-3000 
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1939 augusztusában pedig – az előző évhez hasonlóan – egy 40 fős HJ csa-
pat látogatott Olaszországba a Fasiszta Párt Külföldi Szervezetének meghívásá-
ra, hogy részt vegyen a Campo Mussoloni ifjúsági táborban. 1939-ben a GIL az 
előző évben a nürnbergi pártnapra meghívott olasz küldöttség útjának viszonzá-
saként 100 magasabb rangú HJ vezetőt hívott meg egy olaszországi útra, mely 
során leginkább az olasz ifjúság nyári munkájának bemutatását tűzték ki célul.250 
1939. szeptember 15-28. közötti így az Ifjúságvezetési Akadémia 60 fős csoport-
ja indult útnak Richard Kurt Petter területvezető251 irányításával. Az 1939-es 
Adolf–Hitler-meneten első alkalommal vonultatták fel a GIL zászlóit is, s a bi-
rodalmi pártnapon a GIL tisztjeinek 50 főből álló küldöttsége hivatalos vendég-
ként vett részt. Az olasz csoport a Nürnbergig tartó utat a Tirol–vorarlbergi HJ 
60 fős csoportjával együtt tette meg, s a Brenneren Lauterbacher törzsvezető és 
Hofer pártkörzet-vezető köszöntötte az olasz fiatalokat.252

1939-re tervezték 5 HJ- és 5 GIL vezető egy éves tanulmányok keretében, a 
vendég országban történő kiképzését. 1939-ben Ley és Schirach közösen hozta 
meg azt a rendelkezést, hogy az Adolf Hitler Iskolákban kötelező tantárgyként 
vezessék be az olasz nyelv tanulását. A Hitlerjugend gyarmatügyi munkájának 
fejlesztését szolgálhatta 5-7 HJ vezető tervezett meghívása a líbiai és az abesszí-
niai olasz gyarmatpolitika tanulmányozására. A BIV Szociális Hivatal 1939. szep-
tember 12. és október 12. között olaszországi és líbiai utat tett.253

Az olaszországi utak kapcsán azonban aggályok is felmerültek. Az olasz fél nyil-
vánvalóan nem nézte jó szemmel, hogy egyes utak a dél-tiroli területeket – vagyis 
a német kisebbség által lakott részt – is érintették. Ez Olaszország számára mind-
végig kényes téma volt, amely ellen tiltakozását fejezte ki. Ennek következménye-
ként 1939. augusztus elején Lauterbacher személyesen rendelte el a HJ minden 

család is készségesnek mutatkozott arra, hogy egy hónapos időtartamra egy olasz ifjút fogadjon, 
miközben az olasz család a német fiút fogadta be. A) Italien – PAAA, R 98886. 
250 A) Italien – PAAA, R 98886.
251 Petter 1933 elején a HJ Weimar–Jena járásnak volt a vezetője, majd 1934-től a BIV Személy-
zeti Osztályán és Hivatalában teljesített szolgálatot. 1936 tavaszán kinevezték a HJ összekötő ve-
zetőjének a nevelésügyi minisztériumba és a Nemzetiszocialista Tanárszövetséghez. 1936 őszétől 
a Személyzeti Hivatal helyettes vezetője, majd a birodalmi ifjúságvezető törzsének tagja. 1937-től 
az Adolf Hitler Iskolák felügyelője, 1939-től emellett a potsdami birodalmi vezetőképző iskola és 
a braunschweigi Ifjúságvezetési Akadémia vezetője. Utóbbi élén 1942-ig állt. 1942-től ismét fel-
ügyelte az Adolf Hitler Iskolákat, 1943-tól az NSDAP Birodalmi Vezetésének tagja, 1943 őszétől 
pedig Schirach egyik hivatalvezetője a birodalmi helytartói apparátusban, Bécsben. – Buddrus, 
Totale Erziehung, i. m., 1196-1197. o.
252 RJF Auslandsamt an die Diensstelle, 18. August 1939 – PAAA, R 27135; Die Zusammenarbeit 
zwischen der deutschen und italienischen Jugend. RJP, 1939/117. sz., 1-2. o.; Freundschaftsfahrt 
HJ–GIL Rom – Berlin – Rom. RJP, 1939/Sonderheft, August 1939, 1-2. o.; Az olasz osztagot a 
GIL udinei iskolájának helyettes vezetője, de Barba vezette, míg a HJ-csapatot Innsbruck város 
járásvezetője, Otto Brunner. 50 Jungfaschisten im Adolf–Hitler–Marsch. RJP, 1939/179. sz., 1. o.
253 A) Italien – PAAA, R 98886; Weltaufgeschlossene Jugend. Bremer Zeitung, 15. Oktober 1937 
(BArch, NS 5/VI/427, 116. o.); Italienischer Unterricht in den Adolf Hitler–Schulen. Das Junge 
Deutschland, 1939/3. sz., 188. o.; An die Jugendführung des Deutschen Reiches, 14. Juli 1939 – 
PAAA, R 98919.
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területének és a BDM minden főkörzetének, hogy a csoportos utak engedélye-
zési kérelméhez a vezetők írásbeli nyilatkozatát kell csatolni, amely tartalmazza, 
hogy a csoport útja nem érinti Bozen és Trient provinciákat, erre a területre nem 
esik semmiféle ott tartózkodás, de legjobb volt, ha még átutazóban sem érintik 
ezt a vidéket. Az egyéni utakat pedig teljességgel megtiltották erre a területre.254

A háborúig Olaszország egyértelműen az egyik legfontosabb partnerré vált a 
Hitlerjugend számára. Ennek legfőbb indikátora volt, hogy más országgal nem 
ápolt a HJ ilyen nagy propagandaértékű kapcsolatokat, s más országokba – még 
ha azok éppen olyan barátiak voltak is – még csak megközelítőleg sem küldött a 
BIV több száz fős küldöttséget. A szokványos csoportos utak számát nem lehet 
meghatározni, azok száma 1939-ig azonban összesen akár a százat is elérhette. Ez 
Ausztriához képest számszerűleg szerényebb volt, viszont a hivatalos utak és az 
átlagos csoportos utak már elérték a kellő hatást. Évente legalább egyszer olyan 
útra is sor került, amely Olaszország mellett más országot (Svájc, Ausztria, Jugo-
szlávia, Magyarország) érintett. Olaszországba a birodalom minden területéről 
látogattak HJ csoportok, amelyek fő célpontjai elsősorban a dél-tiroli területek 
voltak, amelynek a Brenner és Bozen tengelytől keletre fekvő részének szinte 
minden zugát felkeresték. Emellett a HJ látogatásai leginkább az észak-olasz 
területekre összpontosultak, amelynek nagyvárosait rendszeresen és sokszor lá-
togatták a HJ tagjai. Rómától délre csak néhány esetben merészkedtek, de a HJ 
gyarmati képzését elősegítette néhány olyan út, amely Dél-Olaszország mellett 
Líbiát, Tripoliszt is érintette. Az olasz partner látogatásai Németországban legin-
kább a dél-német, nyugat-német (Rajna-vidék és Ruhr-vidék) területekre, illet-
ve Berlin környékére, valamint Kelet-Poroszországra összpontosultak.

IV. 5. 1. 2. Japán

Japán irányában az ifjúsági kapcsolatoknak nem voltak hagyománnyai, de a „fel-
kelő nap országa” már 1914 előtt is nagy érdeklődést mutatott Németország 
iránt. A német katonai modell és oktatási rendszer átvétele ennek egyértelmű 
jele volt. Valószínűsíthető, hogy kizárólag a cserkészek rendszeresen megrende-
zett világtalálkozóin nyílt lehetőség arra, hogy japán és német ifjak kapcsolatba 
lépjenek egymással. Ebből kifolyólag a japán kapcsolatot illetően a Hitlerjugend 
nem tudott előzményekre támaszkodni, s a nagy távolság miatt a kapcsolatok 
egészen addig érdektelenek voltak, amíg Németország és Japán szövetségesi vi-
szonyba nem került egymással. A kapcsolatok a harmincas évek második felében 
– számszerűleg szerény mértékben ugyan, de – elérték csúcspontjukat. A koráb-
biakhoz képest ez is jelentős elmozdulás volt, s a kapcsolatok minősége Japánt is 
a kiemelt partnerek sorába emelte.

Mindazonáltal Japánban sem állt rendelkezésre olyan ifjúsági szervezet, amely 
méretét és munkáját tekintve a Hitlerjugend természetes partnere lehetett vol-
na. Japánban elsősorban a testi felkészítésnek voltak régi hagyományai, így min-

254 RJF Stabsleiter, Geheim, 4. August 1939 – BArch, NS 28/31, 18. o.
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den ifjúsági csoportosulás főleg ennek szolgálatába állította tevékenységét. 16 
éves kortól pedig már komoly elő-katonai felkészítést kaptak a japán fiatalok, 
hogy azután megkezdhessék katonai szolgálatukat. Az eleinte csak fedőszerv-
ként működő Összjapán Ifjúsági Szervezet (Dai Nippon Syonendam Renmei) 
1920 (más források szerint 1922) óta állt fenn, majd 1935-ben összefogták a kü-
lönálló csoportokat. Ez a szervezet a 8-25 éves japán fiatalok nagy részét a sora-
iban tudta. Élén Nosinori Fhutara gróf állt. Működését három nagy részlegben 
végezte. A fő tagozat mintegy 2,5 millió fiút fogott össze, 17-25 éves kor között. 
A lányifjúság 1,5 millió tagot számlált, a legfiatalabbak szervezete (8-17) pedig 
4,1 millió tagú volt, melyből 2,3 millió fiú volt.255 A japán ifjúsági szervezetek 
másik nagy pillérét az iskolai ifjúsági csoportok alkották (shonen-dan), 1912-ben 
kb. 3000 ilyen csoport működött. 1922-ben angol mintára jött létre a cserkészet, 
amely azonban nagyban megtartotta a japán hagyományokat, s kb. 1,1 millió 
taggal rendelkezett. Ezek mellett számtalan más szervezet működött.256 A HJ 
ennek ellenére még 1939-ben sem tartotta az egyesült japán ifjúságot kiforrott 
államifjúságnak, mindössze a japán ifjúsági szervezetek laza szövetségének.257

Japán már a harmincas évek elejétől kezdve érdeklődést mutatott a német 
ifjúsági mozgalom iránt, amit több e témában megrendezett kiállítás is igazolt. 
1933 elején egy hasonló kiállítás alkalmából még a Vándormadárról kértek anya-
got, de a Birodalmi Ifjúságvezetőség már a HJ tevékenységét bemutató képeket, 
kiadványokat juttatott el Japánba.258

Az első közvetlen kapcsolatra 1936 júliusában, az olimpiai játékok alkalmá-
val került sor, amikor is egy a japán ifjúságot képviselő, 70 fős bizottság érkezett 
Németországba, akik egyúttal az illetékes japán minisztériumokat is képviselték. 
Schirach a csoport vezetőivel a német-japán ifjúsági kapcsolatok lehetőségeiről 
tartott megbeszélést, amelynek eredményeként 1937-től beszélhetünk a kap-
csolatok tervszerű felvételéről. Ekkor járt első alkalommal egy 20 fős japán kül-
döttség Németországban. A japán vezérkari tisztek látogatásuk során Prierosban 

255 Die japanische Jugend. RJP, 1936/85. sz., 5. o.; Die Organisation der japanischen Jugend. RJP, 
1937/67. sz., 3. o.; Die Organisationen der japanischen Jugend. Wille und Macht, 1937/6. sz., 21-22. 
o.; Japans Jugendführer über die HJ. RJP, 1938/188. sz., 1-2. o.; Japans Jugend grüßt Deutschland. 
Das Deutsche Mädel, 1937. September; Sadao Araki, Das Erziehungswerk der japanischen Jugend. 
Wille und Macht, 1938/17. sz., 7-8.. o.; Das Werden der Nippon–Seinen–Dan. Wille und Macht, 
1938/17. sz., 36-37. o.; Kleine tapfere Japanerin. Das Deutsche Mädel, 1937. Dezember.
256 A japán Vöröskereszt eszméinek terjesztésére állították fel a Vörös Kereszt Ifjúságot, amely kb. 1,8 
millió tagra tett szert. Jugendorgansiationen in Japan – PAAA, R 98884, 535407-535412. o.
257 Japans Jugend. RJP, 1939/58. sz., 2. o.; Jugend in Japan. Das Deutsche Mädel, 1935/7. sz.
258 Például az osakai Daimaru áruházban rendezett kiállítás. Hasonló kiállításra került sor a Shirokiya 
áruház és a Japán–Német Kultúrintézet rendezésében, amit utána Kínában is be akartak mutatni. 
Deutsches Konsulat an das AA, Osaka, 29. November 1933 – PAAA, R 63606; Deutsches Konsulat an 
das AA, Osaka, 10. Mai 1933 – PAAA, R 63604; Reichsausschuss der deutschen Jugendverbände an 
das AA, 2. Juni 1933 – PAAA, R 63604; JfdDR an das AA, 1. August 1933 – PAAA, R 63605; Deutsche 
Botschaft an das AA, Tokio, 2. Februar 1934 – PAAA, R 63606; Deutsche Botschaft an das AA, Tokio, 
25. November 1933; JfdDR an das AA, 9. Dezember 1933 – PAAA, R 63605; Deutsche Botschaft an 
das AA, Tokio, 20. Januar 1934 – PAAA, R 63606
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megtekintették a Haditengerészeti HJ Birodalmi Tengeri Sportiskoláját. A kül-
döttséget Helmut Stellrecht, a BIV Testi Felkészítés Hivatalának vezetője fogad-
ta, illetve vezette körbe az iskolában. A vendégek a Berlinbe vezető visszaúton a 
storkowi ifjúsági várat is megnézték.259

A további – a korábbinál szorosabb – kapcsolatok fejlesztésére Schirach 
1937-ben a Határvidéki és Külügyi Hivatal addigi vezetőjét, Reinhold Schulzét 
küldte két évre Japánba. Schulze feladata az volt, hogy összefogja az ottani 
Hitlerjugendet, és közvetlen kapcsolatot ápoljon a japán ifjúsággal. Schulze 1937 
végére jó kapcsolatokat épített ki mértékadó japán szervekkel, sőt még Chichibu 
(Yasuhito) herceg, Hirohito császár öccse is fogadta. 1938 elején a Japán–Német 
Kultúrintézet vezetőjével Közép- és Dél-Japánban tartott háromhetes előadói 
utat. A 12 városban megtartott előadásokat kb. 30 ezren hallgatták meg.260

1937 augusztusában Fhutara, az Összjapán Ifjúsági Szövetség főigazgatója 
látogatott Németországba 10 ifjúsági vezetővel. A küldöttség a BIV vendége-
ként megismerkedett a BIV hivatalaival és működésével, a HJ létesítményei-
nek felkeresése mellett Berlinben a birodalmi sportpályával, és fogadta őket 
Tschammer und Osten birodalmi sportvezető is. Berlinben közösségi estre is sor 
került német ifjúsági vezetőkkel, majd németországi körútra indultak. Potsdam-
ban felkeresték a hadiskolát, Osnabrückben részt vettek a HJ területi sportün-
nepén, ahol 100 ezer fős HJ sereg vonult fel Schirach, Lauterbacher és a japán 
vendégek előtt. Düsseldorf és Hamburg után Brémában Schirach jelenlétében 
tekintették meg a HJ Északi-tengeri területe felvonulását. Schirach itt jelentette 
be hivatalosan a jövőben megvalósuló német-japán ifjúsági cserét. A japán láto-
gatás után német ifjúsági vezetők is ellátogattak Japánba.261

A német-japán együttműködés 1938-ban érte el csúcspontját. A felveze-
tést 1938 januárjában az első német-japán ifjúsági rádiós csereadás jelentette, 
amely ezúttal egy 50 perces, mindkét országban sugárzott, közös rádióadást je-
lentett Üdvözlet Kelet és Nyugat között címmel. Az adás alkalmából Schirach és 
Lauterbacher törzsvezető mellett a BIV hivatalfőnökei, valamint Nanai japán 
követ és Fhutara németországi megbízottja, Myamoto is megjelentek a berlini 
rádiban. A műsor német dalokkal kezdődött a potsdami fiú és lány birodalmi 
vezetőképző iskola növendékeinek, a BIV 3. számú rádiós színjátszó csapatának 

259 Japanischer Besuch beim Reichsjugendführer. RJP, 1936/175. sz., 2. o.; Weltaufgeschlossene 
Jugend. Bremer Zeitung, 15. Oktober 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 116. o.); Jahr der Verständigung. 
RJP, 4. Januar 1938; Japanische Offiziere besuchen die Reichsseesportschule der HJ. RJP, 
1937/114. sz., 2.
260 AA an die Deutsche Botschaft Tokio, 13. April 1937 – PAAA, R 98884, 535384-535385. o.; 
Deutsche Gesandtschaft Tokio an das AA, Telegramm, Tokio, 9. Dezember 1937; Der Chef der 
Auslandsorganisation im Auswärtigen Amt. Abschrift, 16. Dezember 1937 – PAAA, R 98884, 
534002. o.; Deutsch–japanischer Jugendaustausch geplant. Újságcikk-kivágás – PAAA, R 98925; 
30 HJ-Führer auf Japanreise. DAZ, 17. Februar 1938 (BArch, NS 22/546).
261 Japanische Jugendführer Gäste des Reichsjugendführeres. RJP, 1937/182. sz., 2. o.; Der 
„Alljapanische Jugendverband”. RJP, 1937/185. sz., 1-2. o.; Japans Jugend grüßt Deutschland. 
Das Deutsche Mädel, 1937. September; RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 5. August 1937 
– PAAA, R 98884, 535395. o.; Jugend findet zu Jugend. Die HJ, 1937/26. sz., 26. Juni 1937, 7. o.
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és egy zenekarnak az előadásában, majd Baldur von Schirach mondott köszön-
tőt, amelyben méltatta a német és a japán ifjúság szívélyes kapcsolatait, s beszélt 
az 1938-ban megvalósítandó tervekről. A Tokióból sugárzott japán műsorrészt 
japán cserkészek előadása nyitotta meg, majd a japán ifjúsági vezető, Fhutara 
intézett beszédet a hallgatókhoz, amelyben előző évi németországi látogatásáról 
szólt.262

A kölcsönös látogatások ezt követően már 1938 tavaszán megindultak. Május 
közepén 12 japán ifjú sportoló érkezett Németországba Schirach meghívására, 
hogy Róma mellett Berlinben, Münchenben, Drezdában, Lipcsében, Hamburg-
ban, Weimarban és Nürnbergben is sportbemutatókat (Jiu–Jitsu) tartsanak. A 
vendégek megtekintettek több szászországi HJ-és BDM-iskolát, többek között 
a glauchaui HJ területi vezetőképző iskolát és a BDM főkörzeti háztartási isko-
láját Ottendorfban, illetve több ifjúsági szállót. Részt vettek a szász HJ 60 ezres 
lipcsei területi felvonulásán, majd Drezdába, Berlinbe és Hamburgba utaztak. 
A csoport Tagucsi professzor vezetésével a japán főiskolák 14 judo- és kendó 
bajnokaiból állt. Így látogatásuk során nemcsak a HJ sportéletével ismerked-
tek, hanem maguk is számos sportbemutatót tartottak. A birodalmi fővárosban 
négy napot töltöttek, ahol Hans Lauterbacher fogadta őket. Itt megtekintették 
a birodalmi sportpályát, illetve fogadta őket a japán nagykövetség. A városláto-
gatás mellett jártak a potsdami birodalmi iskolában, fogadta őket a birodalmi 
hallgatóvezető. A program fénypontját jelentette a német-japán közösségi est. 
A birodalmi sportpálya kupolatermében újabb kendó- és judo bemutatókra ke-
rült sor.263 1938 júniusában a Japán Császári Haditengerészeti Iroda vezetője, 
Kojima kíséretével Prierosban a HJ birodalmi tengeri sportiskolájában tett lá-
togatást, s itt megtekintették a Haditengerészeti HJ vitorlás és evezős bemuta-
tóját.264

A kapcsolatok csúcspontját ebben az évben egy 30 fős japán delegáció né-
metországi, és egy ugyancsak 30 fős német HJ küldöttség japán útja jelentette, 
melyeket még Fhutara 1937-es látogatása során készítettek elő. A 30 fős japán 
delegáció, amely minden japán ifjúsági szervezet képviselőjét magába foglalta, 
1938 május közepén indult útnak Németországba, június végén érkezett meg, 
majd háromhavi németországi tartózkodást követően október elején indult visz-
sza Japánba. Az öt idősebb vezető mellett a csoport 18–19 éves japán fiatalok-
ból állt, akik között voltak hallgatók, sörmesterek, halászok, kereskedők, taná-
rok, mezőgazdasági segédek stb. A három hónap alatt a HJ kíséretében olyan 

262 Erste deutsche–japanische Jugendaustauschsendung. RJP, 1938/23. sz., 1. o.; Deutsch–
japanische Freundschaftskundgebung. VB, 31. Januar 1938; HJ-Führer reisen nach Japan. 
Pommersche Zeitung, 30. Januar 1938; HJ-Führer besuchen Japan. Mitteldeutsche Nationalzeitung, 
30. Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 152-154. o.)
263 Deutschlandreise japanischer Jungsportler. RJP, 1938/46. sz., 4. o.; Japanische Gäste in 
Leipzig. RJP, 1938/117. sz., 4. o.; Japanische Jungsportler lernen die HJ kennen. RJP, 1938/119. 
sz., 3. o.; Japanische Studenten sehen Deutschland. RJP, 1938/121. sz., 3. o.; Deutsch–japanischer 
Gemeinschaftsabend der Hitler–Jugend. RJP, 1938/121. sz., 4. o.
264 Japanischer Besuch in Prieros. RJP, 1938/132. sz., 3. o.
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németországi körúton vettek részt, amely Németország minden részét érin-
tette. Ez idő alatt összesesen három ötnapos HJ táborozáson vettek részt, a 
Samlandküstén (Königsbergtől északra), Közép-Németországban és a bajor Al-
pokban (Hochland tábor).265

A japán küldöttség július legelején a marseille-i kikötés után Párizson ke-
resztül érkezett Aachenbe, itt kezdte meg németországi körútját. A delegációt 
Asahina miniszteri tanácsos, a japán kultuszminisztérium osztályvezetője vezet-
te. Az út következő állomásai Köln (területi sportünnepély), Potsdam, Berlin 
(Birodalmi Ifjúságvezetőség, japán követség, berlini japán kolónia) voltak. A 
berlini fogadáson részt vett Schirach képviseletében Hartmann Lauterbacher, 
Togo japán követ, a külügyminisztérium és a párt képviselői. Berlinben a ja-
pán vendégeket Lauterbacher jelenlétében Hermann Göringnek is bemutatták. 
Berlinben a tempelhofi repülőtér és a birodalmi sportpálya is érdekes látnivalót 
jelentett.266

Az út további állomása volt a Birodalmi Tengeri Sportiskola (Prieros), egy 
birodalmi munkaszolgálatos tábor a Schorfheidén. Hohenneuendorfban felke-
resték azt a HJ előkészítő tábort, amelyen éppen az a 30 HJ-tag vett részt, 
akik nem sokkal később Japánba indultak. Bréma, Hamburg, Kiel, Lübeck, 
Stralsund, Rügen, a balti-tengeri Prerow (kurhesseni HJ egyik tábora), Kelet-
Poroszország (Königsberg, Tilsit, Tannenberg, Trakehnen, Rominten, Mazúri 
tavak, Marienwerder, Marienburg, majd Danzig voltak a további állomások. 
Hindenburg sírjának megkoszorúzása után pár napra visszatértek a fővárosba, 
majd Breslau (sziléziai ipari létesítmények), Goldenbrunn (HJ-tábor), Drez-
da és Thüringia (Zeiss Művek, Berlin-Suhler fegyvergyár, HJ rendezvények), 

265 RJF Grenz und Auslandsamt, 24. Januar 1938 – PAAA, R 98884, 535419. o.; Deutsch–
japanischer Jugendaustausch. RJP, 1938/44. sz., 1. o.; Kaufmann, Das kommende Deutschland, 
i. m., 222. o.; Griesmeyr – Würschinger, i. m., 191. o.; AA an die Deutsche Botschaft in London, 
Rom, Tokio etc., 11. Juli 1938 – PAAA, R 98897; Blohm, i. m., 278-279. o.; 
266 Japanische Jugendführer in Deutschland. RJP, 1938/151. sz., 1-2. o.; Gespräch mit Asahina. 
RJP, 1938/153. sz., 1-2. o.; Die japanischen Jugendführer in Hamburg. RJP, 1938/160. sz., 4. 
o.; Die japanischen Jugendführer in der Nordmark. RJP, 1938/163. sz., 4. o.; Die japanischen 
Jugendführer im HJ-Sommerlager. RJP, 1938/168. sz., 3. o.; Die japanischen Jugendführer in 
Ostpreußen. RJP, 1938/172. sz., 4. o.; Die Ostpreußenfahrt der japanischen Jugendführer 
beendet. RJP, 1938/179. sz., 3. o.; Die japanischen Jugendführer wieder in Berlin. RJP, 1938/183. 
sz., 3. o.; Ausländische Jugendgruppen als Gäste der HJ. RJP, 1938/184. sz., 3. o.; Die japanischen 
Jugendführer in Schlesien und Sachsen. RJP, 1938/191. sz., 3. o.; Die japanischen Jugendführer 
in Thüringen. RJP, 1938/195. sz., 3. o.; Japanische Jugendführer in der BDM-Führerinnenschule. 
RJP, 1938/200. sz., 3. o.; Ausländische Jugendführer auf dem Parteitag. RJP, 1938/204. sz. 1. 
o.; Die japanische Jugendabordnung verabschiedet. RJP, 1938/224. sz., 3. o.; Der deutsch–
japanische Jugendführeraustausch. RJP, 1938/279. sz., 1-2. o.; Die japanischen Jugendführer in 
Köln. Westdeutscher Beobachter, 4. Juli 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 175. o.); „DAZ”-Unterredung 
mit der japanischen Jugendgruppe. DAZ, [Anfang September] 1938 (PAAA, R 98884); Japanische 
Botschaft Berlin an das AA, 27. Juni 1938 – PAAA, R 98884, 535437. o.; Empfamg zu Ehren 
der japanischen Jugenddelegation. Újságcikk-kivágás – PAAA, R 98884, 535444. o.; RJF Grenz- 
und Auslandsamt an das AA, 9. Februar 1938 – PAAA, R 98884, 535417. o.; Hermann Göring 
empfing die japanischen Jugendführer. RJP, 1938/155. sz., 3. o.; Japanische Jugendführer beim 
Gebietssportfest. RJP, 2. Juli 1938, 4. o.
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Nürnberg (pártnapok) követ-
kezett. Münchenben a japán 
küldöttséget fogadta Schirach 
és Lauterbacher is, majd az 
egykori osztrák területen tettek 
körutazást Salzburg, Villach, 
Graz, Bécs és Linz érintésével. 
A nagyszabású búcsúünnep-
ségre Düsseldorfban került 
sor, amelyre Schirach táviratot 
küldött, amelyben kifejtette, 
hogy a japán ifjúságot mindig 
szívesen látják Adolf Hitler bi-
rodalmában.267

A japán látogatást viszonzó 
HJ-csoport június elején in-
dult útnak. A Schulze vezette 

csoport vezetőjelöltekből, a birodalmi akadémiára jelentkezőkből és a HJ kül-
földi munkájában résztvevő vezetőkből állt. A küldöttség a Japánba vezető úton 
megállt Szingapúrban, majd augusztus első felében, Hongkongban is, ahol a 
helyi NSDAP és a japán közösség fogadta őket a Német Klubban. Jellemző 
volt a rendezvény hatása. A szingapúri sajtó egy része negatívan értékelte a HJ 
jelenlétét, hangsúlyozva a katonai drillt, és kifigurázták a hajón tartott ebédet 
(kolbászevés). A német főkonzulátus teljesen másként látta az eseményt, sze-
rinte a HJ jelenléte jó benyomást tett a brit gyarmaton. A főkonzul felkészítette 
a vendégeket, hogy politikai nyilatkozatokat ne tegyenek a feszült keleti helyzet 

267 Japanische Jugendführer in Deutschland. RJP, 1938/151. sz., 1-2. o.; Gespräch mit Asahina. 
RJP, 1938/153. sz., 1-2. o.; Die japanischen Jugendführer in Hamburg. RJP, 1938/160. sz., 4. 
o.; Die japanischen Jugendführer in der Nordmark. RJP, 1938/163. sz., 4. o.; Die japanischen 
Jugendführer im HJ-Sommerlager. RJP, 1938/168. sz., 3. o.; Die japanischen Jugendführer in 
Ostpreußen. RJP, 1938/172. sz., 4. o.; Die Ostpreußenfahrt der japanischen Jugendführer 
beendet. RJP, 1938/179. sz., 3. o.; Die japanischen Jugendführer wieder in Berlin. RJP, 1938/183. 
sz., 3. o.; Ausländische Jugendgruppen als Gäste der HJ. RJP, 1938/184. sz., 3. o.; Die japanischen 
Jugendführer in Schlesien und Sachsen. RJP, 1938/191. sz., 3. o.; Die japanischen Jugendführer 
in Thüringen. RJP, 1938/195. sz., 3. o.; Japanische Jugendführer in der BDM-Führerinnenschule. 
RJP, 1938/200. sz., 3. o.; Ausländische Jugendführer auf dem Parteitag. RJP, 1938/204. sz. 1. 
o.; Die japanische Jugendabordnung verabschiedet. RJP, 1938/224. sz., 3. o.; Der deutsch–
japanische Jugendführeraustausch. RJP, 1938/279. sz., 1-2. o.; Die japanischen Jugendführer in 
Köln. Westdeutscher Beobachter, 4. Juli 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 175. o.); „DAZ”-Unterredung 
mit der japanischen Jugendgruppe. DAZ, [Anfang September] 1938 (PAAA, R 98884); Japanische 
Botschaft Berlin an das AA, 27. Juni 1938 – PAAA, R 98884, 535437. o.; Empfang zu Ehren 
der japanischen Jugenddelegation. Újságcikk-kivágás – PAAA, R 98884, 535444. o.; RJF Grenz- 
und Auslandsamt an das AA, 9. Februar 1938 – PAAA, R 98884, 535417. o.; 30 HJ-Führer auf 
Japanreise. RJP, 1938/158. sz., 4. o.; Baldur von Schirach empfängt die japanischen Jugendführer. 
RJP, 1938/202. sz., 3. o.



IV. 5. A Hitlerjugend bilateriális kapcsolatai 141

miatt, s főleg ne adjanak interjúkat a sajtóban. A HJ példás visszafogottságot 
mutatott, így a sajtó csak a látogatás tényét említette meg.268

A HJ küldöttsége augusztus közepén érkezett meg Yokohamába, majd a 
Sumida-torkolaton át Tokióba utaztak, és felkeresték a Fujit. Szeptemberben 
Kamarkurán keresztül az Oshima–szigetre utaztak, hogy részt vehessenek a ja-
pán ifjúság sátortáborán. Nikkon és Sendaion keresztül Észak–Japánba jutot-
tak, Hokkaido szigetén meglátogatták az őslakos ajnukat, majd tovább utaztak 
Hakodate, Sapporo és Mito felé. Az út e része Yokosukában végződött, japán 
legnagyobb hadikikötőjében. A következő állomások Közép–Japánban Hakone, 
Gifu, Nagoya, Nara, Osaka, Kyoto, Kobe, Dél–Japánban Kyushu, Kagushima, 
Kumamoto, Nagasaki, Hakata (ma Fukuoka), Shimonoseki, Hirosima voltak, 
Miyazakiban két napot töltöttek el a japán munkaszolgálat táborában. Meg-
mászták a Fujijamát is. A városok és a természeti szépségek megismerése mel-
lett ipari üzemeket, iskolákat, egyetemeket, vallási helyeket, ifjúsági és sport-
rendezvényeket, újságszerkesztőségeket, rádióadókat látogattak meg, Tokióban 
a német iskolát és a HJ otthont, katonai létesítményeket tekintettek meg, voltak 
színházban, s több múzeumban is.269

Hosszú ott tartózkodása alatt a HJ küldöttségét sokan és sok helyen fogadták: 
Konoye miniszterelnök, Ito oktatási miniszterhelyettes, Araki kulturális minisz-
ter, Tokió főpolgármestere, Ugaki egykori külügyminszter, Suetsugu belügymi-
niszter, Fhutara gróf, Chichibu herceg. Fhutara fogadásának kulturális részét az 
Ueno Akadémia kórusának és zenekarának koncertje, valamint HJ dalok jelen-
tették, miután egy filmet is bemutattak a Hochland táborról. A német kolónia 
szeptember 20-án rendezett ünnepi estet a HJ számára a tokiói Német Házban. 

268 Deutsch–japanischer Jugendaustausch. RJP, 1938/44. sz., 1. o. Deutsches Generalkonsulat an 
das AA, 11. August 1938 – PAAA, R 98898; Hitler Youths arrive at Sinagpore on Way to Japan. 
Singapore Free Press, 5. August 1938; No Dancing for Nazis. Singapore Free Press, 5. August 
1938; Young Nazis Sing and Drill in Singapore. Straits Times, 5. August 1938 (PAAA, R 98898). 
Deutsches Generalkonsulat Hongkong an das AA, 12. August 1938 – PAAA, R 98898; German 
Party Visits East. The Hongkong Telegraph, 10. August 1938; Germans for Japan. South China 
Morning Post, 11. August 1938 (PAAA, R 98898).
269 Japanische Jugendführer in Deutschland. RJP, 1938/151. sz., 1-2. o.; HJ-Führer im Fernen 
Osten. Die HJ, 1938/46. sz., 12. November 1938, 8. o.; Takahiko Tomoeda, Toyotomi Hideyoshi. 
Zum Besuch der Hitlerjugend in Osaka. Japanisch–Deutsches Kulturinstitut, Tokyo 1938; RJF 
Grenz- und Auslandsamt an die Angehörigen der deutschen Teilnehmer des deutsch–japanischen 
Jugendführeraustausches, 16. August 1938; RJF Grenz- und Auslandsamt an die Angehörigen der 
deutschen Teilnehmer des deutsch–japanischen Jugendführeraustausches, 14. November 1938 – 
PAAA, R 27134; Die HJ-Führer von den japanischen Minsitern empfangen. Újságcikk-kivágás 
– PAAA, R 98907; Herzlicher Empfang der HJ-Führer in Tokio. Újságcikk-kivágás – PAAA, R 
98907; Berichte – PAAA, 27134; RJF Grenz- und Auslandsamt an die Angehörigen der deutschen 
Teilnehmer des deutsch–japanischen Jugendführeraustausches, 19. August 1938 – PAAA, R 26134; 
Deutsch–japanischer Jugendaustausch. Újságcikk-kivágás – PAAA, R 98925; Rede des Deutschen 
Botschafters auf der Jugendkundgebung im Meiji-Stadion – PAAA, R 98898; Deutsche Botschaft 
an das AA, Tokio, 31. Oktober 1938 – PAAA, R 98898; Kaufmann, Das kommende Deutschland, 
i. m., 222. o.; Griesmeyr – Würschinger, i. m., 191. o.; AA an die Deutsche Botschaft in Lon-
don, Rom, Tokio etc., 11. Juli 1938 – PAAA, R 98897; Blohm, i. m., 278-279. o.; RJF Grenz- und 
Auslandsamt, 24. Januar 1938 – PAAA, R 98884, 535419. o.
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Tokióban a vendégek tiszteletére 16 
ezer fős ifjúsági gyűlést tartottak a 
Meiji stadionban, ahol a német kö-
vet a közös feladatokról és külde-
tésről beszélt. Beszédet mondott 
Araki és az olasz követ, valamint 
Schulze is. 1938 júliusában a japán 
kormány a megszállt kínai terület 
Hitlerjugendjének 15 fős csoportját 
is meghívta Japánba egy két hetes 
útra.270 A Concordia ifjúsági szer-
vezet meghívását Mandzsukuóba, 
amelyet a mandzsúriai követ továb-
bított a HJ felé, a Japán és a kelet–
ázsiai sűrű program miatt elutasítot-
ták, japán részről úgy vélték, hogy a 
program már így is nagyon bőséges 
volt.271

A német küldöttség fél évre uta-
zott Japánba, így csak 1938. decem-
ber közepén érkezett vissza Ber-
linbe, ahol többek között a japán 

nagykövet, Lauterbacher törzsvezető és Axmann, illetve az NSDAP Külföldi 
Szervezetének képviselői fogadták a hazatérőket. A követség szerint a kiválóan 
kiválasztott csapat nagyon jó benyomást tett Japánban, s teljesen meghódította 
a japánok szívét. Nemcsak a japán ifjúságra és a lakosság széles tömegeire tett 
jó benyomást, hanem olyan köröket is sikerült megszólítani a fővárosban, akik 

270 Deutsche Botschaft an das AA, Tokyo, 31. Oktober 1938 – PAAA, R 98898; Japanische 
Jugendführer in Deutschland. RJP, 1938/151. sz., 1-2. o.; HJ-Führer im Fernen Osten. Die HJ, 
1938/46. sz., 12. November 1938, 8. o.; Tomoeda, i. m.; RJF Grenz- und Auslandsamt an die 
Angehörigen der deutschen Teilnehmer des deutsch–japanischen Jugendführeraustausches, 16. 
August 1938; RJF Grenz- und Auslandsamt an die Angehörigen der deutschen Teilnehmer des 
deutsche–japanischen Jugendführeraustausches, 14. November 1938 – PAAA, R 27134; Die HJ-
Führer von den japanischen Minsitern empfangen. Újságcikk-kivágás – PAAA, R 98907; Herzlicher 
Empfang der HJ-Führer in Tokio. Újságcikk-kivágás – PAAA, R 98907; Berichte – PAAA, 27134; 
RJF Grenz- und Auslandsamt an die Angehörigen der deutschen Teilnehmer des deutsch–
japanischen Jugendführeraustausches, 19. August 1938 – PAAA, R 26134; Deutsch–japanischer 
Jugendaustausch. Újságcikk-kivágás – PAAA, R 98925; Rede des Deutschen Botschafters auf der 
Jugendkundgebung im Meiji-Stadion – PAAA, R 98898; Deutsche Botschaft an das AA, Tokio, 
31. Oktober 1938 – PAAA, R 98898; [Deutsche Botschaft Tokio] J. Nr. 1599/38. 31. August 1938 
– PAAA, R 98898; [Deutsche Botschaft Tokio an das AA]. Telegramm, 19. Juli 1938 – PAAA, R 
98884, 535445. o.
271 Telegramm japanischer Minister an den Reichsjugendführer. Újságcikk-kivágás – PAAA, R 
98898; [Deutsche Botschaft Tokio] J. Nr. 1599/38. 31. August 1938 – PAAA, R 98898; Deutsche 
Botschaft an das AA, Tokio, 31. Oktober 1938 – PAAA, R 98898; [Deutsche Botschaft Tokio] J. 
Nr. 1599/38. 31. August 1938 – PAAA, R 98898.
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korábban csak nehezen voltak elérhetőek a német befolyás számára. A követség 
fontosnak értékelte a kisebb rendezvényeken való jelenlétet, amelyekre főleg 
iskolákban került sor. A követség kiemelte Auriti olasz követ szívélyes közremű-
ködését, s így a német–japán–olasz helyi együttműködés valós kifejezést adott az 
Antikomintern Paktumnak.272

E két grandiózus és kölcsönös látogatás mellett 1938-ban több, kisebb, ke-
vésbé propagált látogatásra is sor került. 1938 júliusában a japán kormány a 
megszállt kínai terület Hitlerjugendjének 15 fős csoportját is meghívta Japán-
ba egy kéthetes útra.2731938. szeptember végén pedig Mandzsukuóból érkezett 
magas rangú küldöttség Németországba, amelyben politikusok, tisztek és gaz-
dasági szereplők is helyet kaptak. Látogatásuk elsődleges célja a HJ Birodal-
mi Tengeri Sportiskolájának meglátogatása volt Prierosban. A 30 fős japán de-
legáció Németországban tartózkodása alatt 3 fős küldöttség érkezett Japánból, 
hogy a német ifjúsági szállók rendszerét tanulmányozza. Egy olyan alapítvány 
képviseletében érkeztek, amely német példa alapján kívánta kiépíteni a japán 
ifjúsági szállók hálózatát. A németországi körút érintette a következő ifjúsági 
szállókat: Tiefensee, Storkowi Ifjúsági Vár, Paul Hindenburg Szálló Hannover, 
Hein Godenwind Hamburg, A Német Ifjúság Hermann Göring Háza, Ifjúsági 
Szálló Burgad a. d. Wupper, Peter Staffel Szálló Ansbach, Joseph Goebbels If-
júsági Szálló Düsseldorf, Stahleck Ifjúsági Vár, Mainz, Mannheim, Karslruhe, 
Tübingen, Stuttgart. Nürnbergbe is ellátogattak, ahol éppen épült az úgyneve-
zett birodalmi ifjúsági szálló (Reichsjugendherberge).274

A 30 fős delegáció és az ifjúsági szállókat megtekintő küldöttség mellett – egy 
hosszabb olaszországi út után – 8 napos németországi tartózkodásra érkezett egy 

272 30 HJ-Führer auf Japanreise. RJP, 1938/158. sz., 4. o.; Die Japanfahrer der HJ wieder in Ber-
lin. RJP, 1938/294. sz., 3. o.; [Deutsche Botschaft Tokio] J. Nr. 1599/38. 31. August 1938 – PAAA, 
R 98898; Deutsche Botschaft an das AA, Tokio, 31. Oktober 1938; Deutsches Generalkonsulat an 
das AA, Singapore, 27. November 1938 – PAAA, R 98898.
273 Deutsche Botschaft an das AA, Tokyo, 31. Oktober 1938 – PAAA, R 98898; Japanische 
Jugendführer in Deutschland. RJP, 1938/151. sz., 1-2. o.; HJ-Führer im Fernen Osten. Die HJ, 
1938/46. sz., 12. November 1938, 8. o.; Tomoeda, i. m.; RJF Grenz- und Auslandsamt an die 
Angehörigen der deutschen Teilnehmer des deutsch–japanischen Jugendführeraustausches, 16. 
August 1938; RJF Grenz- und Auslandsamt an die Angehörigen der deutschen Teilnehmer des 
deutsche–japanischen Jugendführeraustausches, 14. November 1938 – PAAA, R 27134; Die HJ-
Führer von den japanischen Ministern empfangen. Újságcikk-kivágás – PAAA, R 98907; Herzlicher 
Empfang der HJ-Führer in Tokio. Újságcikk-kivágás – PAAA, R 98907; Berichte – PAAA, 27134; 
RJF Grenz- und Auslandsamt an die Angehörigen der deutschen Teilnehmer des deutsch–
japanischen Jugendführeraustausches, 19. August 1938 – PAAA, R 26134; Deutsch–japanischer 
Jugendaustausch. Újságcikk-kivágás – PAAA, R 98925; Rede des Deutschen Botschafters auf der 
Jugendkundgebung im Meiji-Stadion – PAAA, R 98898; Deutsche Botschaft an das AA, Tokio, 
31. Oktober 1938 – PAAA, R 98898; [Deutsche Botschaft Tokio] J. Nr. 1599/38. 31. August 1938 
– PAAA, R 98898; [Deutsche Botschaft Tokio an das AA]. Telegramm, 19. Juli 1938 – PAAA, R 
98884, 535445. o.
274 Mandschurischer Besuch in der Reichsseesportschule der HJ. RJP, 1938/224. sz., 3. o.; Japaner 
studieren das Deutsche Jugendherbergswerk. RJP, 1938/192. sz., 3. o.; Ausländische Jugendführer 
auf dem Parteitag. RJP, 1938/204. sz. 1. o.; Japaner besuchen die „Hein Godenwind” RJP, 1938/204. 
sz., 3. o.
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harmadik japán csoport is Misima gróf vezetésével. A HJ létesítményeinek, s né-
hány Berlinhez közeli ifjúsági szállónak a megismerése mellett közösségi esten 
is részt vettek a HJ-tal, majd hazautaztak.275

Az 1938 novemberében megkötött német–japán kulturális egyezmény is ma-
gába foglalta a kétoldalú ifjúsági kapcsolatokat, s egyúttal felvetette annak szük-
ségességét, hogy Schulze kétéves megbízatását meghosszabbítsák egy évvel. A 
követség az egyezmény értelmében a kétoldalú cserekapcsolat, a japán ifjúsági 
vezetők több éves németországi képzése, az európai japán kolóniák gyerekeinek 
németországi táborokba vagy nagyobb találkozókra való meghívása és kép-, illet-
ve sajtóanyagok cseréje terén látott lehetőséget az előrelépésre. Az ifjúsági ve-
zetők képzése során olyan japán ifjúságvezetői törzs kialakítását remélték, amely 
szoros kétoldalú kapcsolatokat garantál. Erre kormányzati, kutatói ösztöndíjak, 
illetve a BIV-vel kötött külön megállapodások révén láttak lehetőséget. Schulze 
maradását a külügyminisztérium is támogatta.276

A kapcsolatok kulminálását mutatta, hogy a Wille und Macht Japánnak is szen-
telt egy külön számot, amelyben a japán ifjúság nevelésében mértékadó szemé-
lyiségek írásai a béke iránti közös platformot, a kommunizmus elleni védekezést 
tartották a legfontosabb feladatnak, amelyben minden további nélkül a HJ part-
nerei lehettek.277 1939-ben az 1938-ra erőteljesen kiépített kapcsolatok további 
fejlesztését tűzték ki célul, amellyel a külügyminisztérium is egyetértett, s a kap-
csolatok valóban már 1939 elején nagy lendületet vettek. 1939 februárjában a 
HJ japán összekötője, Morio Myamoto és egy további japán vezető tartózkodott 
már hónapok óta a BIV vendégeként Odera-Frankfurtban, ahol HJ otthonokat 
látogattak meg, és számos közösségi esten is részt vettek. 1939 februárjában 
a Császári Japán Haditengerészeti Irodától Koshima kapitány a BIV Külügyi 
Hivatalának meghívására érkezett újra Németországba munkatársaival, hogy 
megtekintse a sonthofeni rendi várban működő Adolf Hitler Iskolát. Ugyancsak 
1939 februárjában Saburo Inoue vezérőrnagy, rendkívüli japán követ látogatott 
Németországba az Ójapán művészet kiállítás megnyitójára. A BIV meghívásá-
ra útját összekötötte a HJ birodalmi tengeri sportiskolájának megtekintésével 
Prierosban, majd a BIV Külügyi Hivatala meghívásra több napos utat tett kü-
lönböző HJ körzetekben, ahol a HJ fontos kulturális és szociális létesítményeit 
kívánta tanulmányozni: így a Birodalmi Munkaszolgálat táborait, HJ-táborokat, 
az Örömben az Erő (Kraft durch Freude), a Német Munkafront, a Nemzeti-
szocialista Népjólét létesítményeit, az NSDAP rendi várait, valamint müncheni 
és nürnbergi pártépületeket, illetve a Fallerslebenben a Volkswagen- üzemet. 
Útja során meglátogatta a braunschweigi területi vezetőképző iskolát valamint 

275 Eine zweite japanische Jugendgruppe im Reich. RJP, 1938/199. sz., 3. o.
276 RJF Auslandsamt an die Dienststelle, 5. Dezember 1938 – PAAA, R 98883, R 27134; [Aufzeichnung 
über die deutsch–japanischen Jugendbeziehungen], 2. Januar 1939 – PAAA, R 98883.
277 Seishiro Itagaki, Kameradschaft zweier Völker durch ihre Jugend. Wille und Macht, 1938/17. sz., 
2-3. o.; Katsushige Ugaki, Unsere Aufgaben in der Welt, Wille und Macht, 1938/17. sz., 3-5. o.; Baldur 
von Schirach, Entfernungen überwunden. Wille und Macht, 1938/17. sz., 6. o.
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az akadémiát, Sonthofenben az Adolf Hitler Iskolát, Garmischban pedig részt 
vett a HJ 4. téli versenyének megnyitóján, illetve figyelemmel kísérte a másna-
pi versenyeket. A Berlinbe való visszaút során Münchenben a Führer-házat, a 
Feldherrnhallet és a Német Művészet Házát tekintette meg, majd Weimarba 
utazott, végül Jénában a Zeiss Műveket is felkereste.278

Ez után az intenzív kezdet után azonban nyugodtabb időszak következett. A 
japán külügyminisztérium 1939 nyarán olyan javaslatot tett a Birodalmi Ifjúság-
vezetőségnek, hogy kétévente kerüljön sor német, illetve japán ifjúsági cserére. 
Egyúttal azt is közölte, hogy a japán kormány 1939 őszére egy 20 fős HJ veze-
tőkből álló küldöttséget hív meg 50 napos ott tartózkodásra. A tokiói követség a 
látogatást illetően egyszerű formát javasolt, amely figyelembe veszi Japán feszült 
helyzetét, s főleg a kínai és mandzsúriai megszállt területeket. A BIV a meghí-
vásnak készségesen eleget is kívánt tenni. Így a csoport 1939. szeptember 12-
én Genovából útnak is indult, az októbert közepétől december közepéig tartó 
időszakot töltötte Japánban, majd 1940. január 14-én érkeztek Brémába. A cso-
portot Japánban Schulze vette át. Japán mellett Mandzsukuóban, Koreában és 
Észak-Kínában is látogatást tettek.279

A kapcsolatok tehát Japánnal is fejlődést mutattak, és a nehezen leküzdhe-
tő távolságok ellenére jelentősnek minősíthetők. Mindazonáltal a kapcsolatok 
nem voltak kiegyensúlyozottak, hiszen japán küldöttségek jóval többször jártak 
Németországban, mint fordítva. Ennek legfőbb okát a Hitlerjugend pénzügyi 
korlátaiban kell keresnünk. A HJ ugyanis mindenképpen fontosnak tartotta, 
hogy a fejlődő japán államifjúság számára példát mutasson, és annak további fel-
építésénél befolyását érvényesítse. A Birodalmi Ifjúságvezetőség az olcsóbb, de 
ugyancsak hatékony megoldást választotta, amikor inkább a japán látogatók ven-
déglátásában jeleskedett, míg Japánban inkább egy összekötő emberrel próbálta 
kézben tartani a szálakat. A nagy távolság következménye volt az, hogy a hivata-
los látogatások az Európában megszokottnál jóval hosszabb ideig, több hónapig 
tartottak, ami alkalmat adott mindkét ország szinte egészének megismerésére. 
Összességében azonban nagyon kevés HJ tag járt Japánban, lányok utazására 
pedig egyáltalán nem került sor.

IV. 5. 1. 3. Nagy-Britannia

A Németország irányában a legnagyobb megértést tanúsító későbbi ellenség, 
Nagy-Britannia leginkább a HJ német diplomáciai szempontokat követő – vagyis 

278 RJF Auslandsamt an die Dienststelle, 27. Mai 1939 – PAAA, R 27145; Japanische Jugendführer 
besuchen HJ-Heimabende. RJP, 1939/37. sz., 3. o.; Japanische Gäste in der AHS Sonthofen. RJP, 
1939/28. sz., 3. o.; Japanischer Gast bei der HJ. RJP, 1939. február 18., 3. o.; Aufzeichnung, 9. Febraur 
1939 – PAAA, R 99008; Programm der Reichsjugendführung für die Reise des Herrn Marquis 
Inoue und Begleitung in der Zeit vom 19. Februar bis 24. Februar 1939 – PAAA, R 99008.
279 Telegramm der Deutschen Gesandtschaft an das AA, Tokio, 26. Juni 1939 – PAAA, R 98926; 
Notiz für Pg. Luther, 3. Juli 1939 – PAAA, R 98926; RJF Auslandsamt an die Dienststelle, 11. 
August 1939 – PAAA, R 98926.
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barátságot és szövetséget kereső – szándékai révén válhatott kiemelt partnerré. A 
HJ diplomáciát erősítő szándékait jelezte, hogy 1933-at megelőzően a szigetor-
szág szerényebb helyet foglalt el a német ifjúsági mozgalom partnerei között. A 
minden áron való barátkozást elősegítette, hogy az angol politikai elit és a lakosság 
jelentős része 1939-ig szimpátiát mutatott Hitler Németországa iránt. Nehezítet-
te a kapcsolatokat azonban az, hogy a Hitlerjugend számára itt nem kínálkozott 
igazán megfelelő partner: a méreteket tekintve legalkalmasabbnak tűnő cserkész-
séggel a kölcsönös ellenszenv hátráltatta a kapcsolatok alakulását. A Hitlerjugend 
barátságot keresve, de adott esetben kritikai éllel nyilatkozott az angol ifjúsággal 
kapcsolatban, amelyről úgy vélte, hogy Nagy-Britanniában nem is létezik ifjú-
sági mozgalom. Ráadásul az angol ifjúságot az intellektualizmusa és közömbös-
sége miatt is kritizálta. A cserkészséget viszont az angol birodalom ifjúsági szer-
vezetének tartotta, vagyis nem nemzeti alapon szerveződő szövetségnek, amit a 
Hitlerjugend elvetett és nem nézett jó szemmel. A HJ szemében a cserkészmoz-
galom sem volt igazi, német értelemben vett ifjúsági mozgalom, hanem inkább if-
júsággondozói szervezet, mivel azt tisztek és pedagógusok hívták életre 1899-ben. 
A brit cserkészetet és annak birodalmi elveken nyugodó mentalitását tehát nem 
igen tartották megfelelőnek, de ennek ellenére erőteljes volt a törekvés, hogy 
vele – mint a brit ifjúság legjelesebb képviselőjével – kapcsolatok alakuljanak ki, 
amelyeknek sokoldalú formái adódtak. Ezek legjellegzetesebb megnyilvánulásai 
voltak az 1937-ig 11 alkalommal megrendezett német-angol ifjúsági táborok.280

Angliában a legnagyobb ifjúsági szervezet tehát a cserkészeké volt, amely 
1937-ben közel 450 ezer fős tagsággal rendelkezett. A lányokat a Cserkészle-
ány Szövetség (Girls Guides Association) fogta össze, amely több mint 560 000 
fős volt. Emellett még számos más, több tízezres, adott esetben 100 ezer főt 
meghaladó létszámú ifjúsági mozgalom is működött.281 1936-ban már az Oswald 
Mosley vezette brit fasiszták (British Union of Fashists) is tervbe vették önálló 
ifjúsági szervezet felállítását. A fekete inges Kadétok 14-18, a Fasiszta Ifjúság 
9-14 éves kor között várta az ifjakat.282

280 Englische Jugend am Werk. RJP, 1935/244. sz., 3. o.; Staat und Jugend in England. Wille und 
Macht, 1939/2-3. sz., 62–74. o.; Die Jugendverbände des Auslandes. Führerblätter der Hitler–
Jugend. Ausgabe DJ, Juni 1936, 14-16. o.; Die Boy–Scouts. RJP, 1936/100. sz., 5-6. o.; Griesmeyr 
– Würschinger, i. m., 190. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 261. o.; A cserkészek elleni ellen-
szenv megmutatkozott abban is, hogy a HJ enyhe iróniával számolt be arról, hogy a taglétszám-
növekedésük nem volt túlzottan dinamikus. Az egész világon 1936-ban – a HJ adatai szerint – 
1 312 000 lánycserkész működött. Ezt az adatot pedig könnyen fel lehetett használni arra, hogy a 
BDM erre az időre kb. 2,5 milliós taglétszáma mellett jelentéktelen fényben lehessen feltüntetni 
a világ lánycserkészetét. Girl–Guides. RJP, 1936/246. sz., 3-4. o.; Staat und Jugend in England. 
Wille und Macht, 1939/2-3. sz., 62-74. o.
281 Abschrift. Liste englischer Jugendorganisationen – PAAA, R 98861; Englische Jugend. Das 
Deutsche Mädel, 1935/4. sz. Jelentős szervezetek voltak még a YMCA, YWCA, Cadet–Corps és 
az Officers Training Corps, Britannia Youth is, s számos politikai ifjúsági szervezet működött. 
Die Jugendorganisationen in England und den skandinavischen Ländern. RJP, 1936/66. sz., 3. o.; 
MacDonald, Robert H.,  Sons of the empire: the frontier and the BoyScout movement, 1890–
1918. University of Toronto Press,  Toronto – London 1993. KV 5/85.
282 Die Jugendorganisation der britischen Faschisten. RJP, 1936/174. sz., 5. o.
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1933-tól megkezdődött az angliai Hitlerjugend megszervezése, amely az 
első két évében nem tudott kiugró taglétszámot elérni, mivel az ilyen korú né-
met ifjúság szétszórtan élt Angliában. 1934-re a HJ-nak mindössze hat város-
ban volt tagsága: Londonban, Manchasterben, Liverpoolban, Doncasterben és 
Brightonban. A legnagyobb csoport Londonban működött, s itt volt az Országos 
Ifjúságvezetőség székhelye is. Ezen kívül a közelben, Nagy-Britannia szomszéd-
ságában, Írországban, Dublinban létesült egy nagyobb csoport.283

A német és az angol ifjúság kapcsolatainak egyik legfontosabb előmozdítója 
az 1933-ban létrehozott Német–Angol Kör (Deutsch-englischer Kreis, Anglo-
German Fellowship) volt, amely a német–angol ifjúsági táborok mellett 1935-
től egy közös, kétnyelvű tájékoztató újságot is kiadott a BIV Külföldi Osztályának 
közreműködésével. Ez tudósított a táborokról, és az Anglia iránt érdeklődő HJ 
tagoknak tartalmazott információkat. A laphoz a külügyminisztériumtól kértek 
támogatást. A szervezet vezetője az a Friedrich Bran volt, aki egyúttal a francia-
német megbékélést szorgalmazó Sohlberg-kört is vezette. A kör munkája nyo-
mán 1935-től már nemcsak közösségi táborokban gondolkodtak, hanem egymás 
országaiba tervezett utakban is, ahol a német csoportok találkozhattak az angol 
ifjúsággal. Ezen kívül fejlesztették a levelezést, s főleg a kulturális és szociális 
területen való információcserét mozdították elő, hogy az ifjú Anglia még több 
érdeklődést mutasson az új Németország iránt, és hogy tényleges barátságot ala-
pozzanak meg a két nép között. Mindezt ismételten csak a külügyminisztérium 
támogatásával tudták elérni, amely komoly anyagi segítséget nyújtott az efféle 
törekvésekhez.284

Az 1933 utáni időszak legmarkánsabb figurája a német–angol ifjúsági kap-
csolatok fejlesztésében Jochen Benemann volt. Benemann már 1933–1934 telén 
előadássorozatot tartott Angliában, illetve tanulmányozta az angol ifjúsági szerve-
zeteket és iskolákat. Az volt a célja, hogy minél több angol és német ifjút hozzon 
személyes kapcsolatba. Olyan ismerkedési lehetőséget kívánt teremteni, amely 
mélyebb tapasztalatszerzésre is alkalmat adhatott. Minderre szerinte a táborok 
közösségei kínálták a legjobb lehetőséget, amelyekben Benemann nem egyes ré-
tegek ifjait kívánta összehozni, hanem a társadalom minden szintjét be kívánta 
vonni. A táborok a BIV-en belül tehát az ő kezdeményezésére jöttek létre.285

Anglia fontosságát mutatta, hogy Nabersberg már 1934 januárjában Lon-
donba utazott, hogy előmozdítsa a kétoldalú ifjúsági kapcsolatokat. Az előze-

283 Die Hitlerjugend in England und ihre Arbeit. RJP, 1934/181. sz., 1-3. o.
284 Deutsch–englischer Kreis an das AA, 19. Februar 1935 – PAAA, R 63609; Deutsch–englischer 
Kreis an die Reichspressekammer, dátum nélkül – PAAA, R 63610; AA an die Reichspressekammer, 
16. Mai 1935 – PAAA, R 63610; Deutsch–Englischer Kreis an das AA, 5. Juni 1935 – PAAA, R 63610; 
1935-re a külügyminisztérium 3000 birodalmi márkával támogatta a szervezet tevékenységét. – 
Abschrift AA an den Deutsch–Englischen Kreis, 23. Juni 1935 – PAAA, R 63610.
285 Abschrift zu VI S 2268. Jochen Benemann an das Reichsministerium für Volksbildung und 
Erziehung, Hamburg, 7. November 1934 – PAAA, R 63609; Sonntag in Bryanston School. 
Pressestimmen über Jugendbewegung im In- und Ausland. A) Jugendbewegung in Deutschland. 
Deutsche Presse, Bericht, Nr. 9., 1. Mai 1935, 59-61. o.
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tes tervek szerint 1933 decemberében még azzal számoltak, hogy Schirach és 
Nabersberg közösen indul Londonba, de Schirach végül mégsem ment. Nem 
tudjuk, mi volt ennek az oka, de mindenesetre az, hogy ez a tervekben megje-
lent, egyértelműen mutatja: az angol kapcsolatok alakítását a BIV legfelső szintje 
magának tartotta fenn. A látogatás a követség jelentése szerint minden incidens 
nélkül zajlott le, s célja – vagyis az első kapcsolatfelvétel az angol ifjúsági mozga-
lom és az új Németország között – sikeresen megvalósult. Nabersberg útja azt 
is szolgálta, hogy eloszlassa azokat a „téves” felfogásokat, melyek a Hitlerjugend 
katonai neveléséről és céljairól keringtek. Angol részről viszont megmutatkozott 
egyfajta fokozott óvatosság is a német látogatás kapcsán. Nabersberg már a ter-
vezés során hangsúlyozta az út privát jellegét, s a követség segítségét kérte ab-
ban, hogy esetlegesen kapcsolatba léphessen a cserkészekkel is. Mindenesetre 
a sajtó élénk érdeklődést mutatott látogatása iránt, Nabersberg maga is számos 
interjút adott, köztük a Reuters Távirati Irodának is.286

Nabersberg végül Hamburgból indult útnak pont azzal a hajóval, amelyen 
Reventlow grófnő, a dániai cserkészek vezetője utazott. A grófnő ráadásul szoros 
barátságban állt Boden Powel asszonnyal, az angol Lánycserkész Szövetség ve-
zetőjével, akinek férje Sir Robert Baden Powel a Nemzetközi Cserkészmozgalom 
vezetője volt. A grófnővel megismerkedve Nabersberg segítséget kapott, hogy 
kapcsolatba léphessen az angol cserkészek vezetőjével is. Nabersberget elkísér-
te Londonba Walter Kaul287 HJ-vezető és a Külügyi Osztály sajtóreferense, Her-
bert Curtius is. A találkozó Baden Powel súlyos betegsége miatt végül nem jött 
létre, de Nabersberg találkozhatott Hubert S. Martinnal, a Cserkészek Nem-
zetközi Irodájának igazgatójával. Martin Nabersberg beszámolója szerint örö-
mét fejezte ki az egységesülő német ifjúság láttán, mert a korábbi, felaprózódott 
mozgalom nem adott lehetőséget arra, hogy az angol cserkészek kapcsolatba 
lépjenek velük. Nabersberg Martin jelenlétében megbeszélést folytatott Lord 
Hamptonnal is, az angol cserkészek vezetőjével, akivel a HJ és az angol cserké-
szek közötti kapcsolatok lehetőségeiről tárgyalt. Hampton számára – Nabersberg 
interpretációja szerint – kiderült, hogy a Hitlerjugend is hasonló tevékenységet 
folytat és arra törekszik, hogy jó együttműködést alakítson ki más népek ifjúságá-
val. Hampton kifejtette, hogy érti, miért van politikai színezete a német ifjúsági 
mozgalomnak, de a HJ beillesztését a Nemzetközi Cserkészmozgalomba nem 
tartotta lehetségesnek, mindazonáltal reményét fejezte ki a jó együttműködés-
re. Érdeklődött továbbá arról, hogy Nabersberg a későbbiekben lehetségesnek 
tartaná-e a mozgalom elveinek elfogadását és a HJ átalakítását ennek szellemé-

286 RJF Abteilung Ausland an das AA, 18. Dezember 1933 – PAAA, R 63606; [Deutsche Botschaft] 
an das AA, [London], dátum olvashatatlan [január vége] – PAAA, R 63606; Vom 16. Januar 1934 
abends, Blatt 2 – PAAA, R 63606; Frankfurter Zeitung, 18. Januar 1934 (BArch, NS 5/VI/427, 6. o.); 
RJF Abteilung Ausland an das AA, 18. Dezember 1933 – PAAA, R 63606. Néhány interjút ld. PAAA, 
R 63606.
287 Kaul a Reichswehrből való kiválás után 1932-től volt a HJ tagja. 1933-ban a BIV törzsvezetője és az 
I. Osztály vezetője. 1934 közepén kinevezték a birodalmi ifjúságvezető különleges személyes megbí-
zottjának. 1934 végén kivált a BIV-ből. – Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 1163. o.
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ben. Nabersberg – nyilván meglepetten – felhívta a figyelmet a nehézségekre, 
s kizártnak tartotta, hogy a szervezet feladná Hitler nevét vagy jelképeit, ame-
lyek alatt sok bajtárs harcolt és esett el Németországért. Nabersberg – némi re-
ményt hagyva – úgy vélte, hogy végtére is majd az idő dönti el a kérdést, főleg az 
együttműködés ügyében. Nabersberg meghívást kapott egy, áprilisban tartandó 
cserkésztáborba, hogy megismerhesse a szervezet tevékenységét, s Nabersberg 
is hasonló meghívást terjesztett elő egy németországi látogatásra, hogy a cser-
készvezetők is tanulmányozhassák a Hitlerjugendet. Nabersberg ezen kívül ta-
lálkozott a lánycserkészek titkárával, a Toc H mozgalom – egy angol frontharcos 
szövetség – vezetőjével, s az Angol–Német Akadémiai Irodában (Anglo–German 
Academic Bureau) összefogott cseretanárokkal. Az angol sajtó egy-két kivételtől 
eltekintve nagyon pozitívan értékelte látogatását.288

E bevezető látogatás után Benemann szervezésében az első német-angol if-
júsági táborra már 1934-ben sor került, amely azonban még az ismerkedés je-
gyében, a bizalmatlanság légkörében telt el. Az angol vendégek kritikusan szem-
lélték az egyéni érdeklődés egyre inkább megmutatkozó háttérbe szorulását, s 
a Harmadik Birodalom létesítményeit, mert mindent angol léptékkel próbáltak 
mérni; mindazonáltal érdeklődést is mutattak. A kezdeti nehézségek után vi-
szont évente többször is rendeztek német-angol táborokat, hol Nagy-Britanni-
ában, hol pedig Németországban. A kölcsönösség jegyében az angliai táborok 
alkalmával a táborvezető angol volt, helyettese német, Németországban pedig 
fordítva.289

1934-ben az első tábor július 15. és augusztus 15. között, a németországi 
Dibbersenben volt 30-30 német és angol résztvevővel, akik között munkások, 
tanulók és hallgatók egyenlő arányban képviseltették magukat. A tábor zárása 
után közösségi esten vettek részt a nyugat-berlini ifjúnéppel, másnap megláto-
gatták a Haditengerészeti HJ-t Stössenseeben, amely úszást, tengerészoktatást 
és szanitécgyakorlatokat mutatott be. Később már a berlini HJ-tal vettek részt 
egy közös rendezvényen a tempelhofi Dietrich–Eckart házban, ahol egy rádiós 
próbát hallgattak meg. Berlinben Rudolf Hess is fogadta a táborlakókat. A má-
sodik tábor – hasonló feltételekkel – október 5-én kezdődött a thüringiai Bad 
Blankenburgban, ahonnan ellátogattak Weimarba, Berlinbe és Hamburgba is. A 
harmadik táborra december 21. és január 7. között került sor Berchtesgadenben, 
mely angol–német sítábor volt egyetemi hallgatóknak, 20 angol és kanadai, il-
letve 20 német és osztrák egyetemi hallgató részvételével. Berchtesgadenből a 
közeli osztrák területeket is felkeresték, Benemann vezetésével Münchenben is 
felvonultak. A táborokban résztvevők átlagéletkora 20 év volt. A német sajtó elő-
szeretettel hangsúlyozta a táborozók esetében a két nép hasonló jellemét, amely 
kultúrájukban, népdalaikban is megmutatkozott. A táborok résztvevői így már 

288 Besuch in London vom 11–17. Januar 1934 [Nabersberg jelentése] – PAAA, R 63606; Von der 
Jugend in Deutschland und Europa. RJP, 1934/134. sz., 2. o.
289 Deutsch–englisches Mißverstehen. Eindrücke und Lehren eines Jugendlagers (újságcikk) – PAAA, 
R 63609; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 261. o.; Blohm, i. m., 289. o.
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pár nappal később „igazi bajtársak” voltak. A táboroknak mindig volt központi 
témájuk (munkaszolgálat, sport stb.), amely alkalmat adott arra, hogy a résztve-
vők a közös érdeklődés alapján még inkább összebarátkozzanak. A sítáborokban 
nem egy esetben olyanok vettek részt, akik korábban még soha nem síeltek.290

A táborokon kívül a kölcsönös utak egyelőre szerény szinten maradtak. 1934 
márciusában P.G. Russel cserkészmester (scoutmaster) érkezett Marburgba két 
kísérőjével, hogy megismerkedjen a HJ lényegével és szándékaival. Beszédében 
kifejtette, hogy az angol cserkészmozgalomban és a Hitlerjugendben rokon erők 
működnek és a baráti kapcsolatfelvétel minden további nélkül lehetséges. 1934 
nyarán az angliai HJ is ellátogatott Németországba, 12-16 éves gyerekek érkez-
tek a Kurmarkba.291

A Német Ifjúsági Szállók Birodalmi Szövetségének és az Angol Ifjúsági Szál-
lók Szövetségének megállapodása értelmében 1935-ben már igazán élénk csere-
mozgalom alakult ki az angol és német ifjúsági csoportok között. Német részről 
főleg DJ-tagok utaztak Dél-Angliába. Az angolok információs anyagokat, képes 
előadássorozatokat, sajtóanyagokat is kértek a Hitlerjugendről. A Benemann ál-
tal is meghonosított előadássorozatok pedig később is folytatódtak. 1935 márci-
usában öt angol iskolában a német nevelésről (DJ, HJ, SA, SS, munkaszolgálat) 
kaphattak információkat az érdeklődők. 1935. március közepétől a Curtius saj-
tóreferens angliai meghívásoknak eleget téve látogatott egy hónapra Angliába, 
hogy ott felvilágosító előadásokat tartson az új Németországról, különösen an-
nak ifjúságáról.292

Benemann 1935. februári és márciusi angliai útja során már a 4. német-an-
gol tábort készítette elő. Az angol-német táboroknak az Angol-Német Akadémi-
ai Iroda gondozásában és Benemann szerkesztésében önálló kiadványa is volt, 
amely kivonatokat tartalmazott az angol és a német sajtó írásaiból. 1935-ben 
Benemann azonban még mindig nem volt elégedett, még nagyobb táborokban 

290 The Anglo–German Camps. A Collection of Reports by Jochen Benemann – PAAA, R 98893; 
Die deutsch–englischen Jugendlager – PAAA, R 98893.; Deutsche und englische Jugend erlebt die 
Lagergemeinschaft. RJP, 1935/7. sz., 3. o.; Deutsch–englische Jugendarbeit. RJP, 1935/15. sz., 1-2. o.; 
Ihr schafft eine neue Kultur. RJP, 1935/42. sz., 3. o. A kezdeti időszakban a HJ sajtója előszeretettel 
közölt jó véleményeket az angol ifjúságról. Ein deutsch–englisches Jugendlager. RJP, 1934. július 23. 
Schnelldienst; Englische Jugend dankt der HJ. RJP, 1934/131. sz., 1. o.; Englische Jugend bei der 
Berliner Hitlerjugend. RJP, 1934/134. sz., 1. o.; Englische Jugend besucht die Berliner Hitlerjugend. 
RJP, 1934/136. sz., 2. o.; Die Deutsch–englischen Jugendlager. RJP, 1934/188. sz.,1-2. o.; Die 
Teilnehmer des Deutsch–Englischen Jugendlagers in Berlin. RJP, 1934/196. sz., 1. o.; Ein junger 
Engländer urteilt. Pressestimmen über Jugendbewegung des In- und Auslandes. I. Jugendbewegung 
in Deutschland. A) Deutsche Presse. Bericht Nr. 6., 12. März 1935, 42. o. (BArch, NSD 43/7. 1-2.); 
Das deutsch–englische Skilager. Die HJ, 1937/3. sz., 1937. január 16, 8. o. (BArch, NSD 43/256).; Das 
deutsch–englische Schilager. Das Deutsche Mädel, 1938. Februar.
291 Englische Jugendführer bei der Hitlerjugend. RJP, 1934/47. sz., 2. o.; Auslandsdeutsche Kinder in 
der Kurmark. RJP, 1934/122. sz., 2. o.
292 Englandfahrten deutscher Jungvolkgruppen. RJP, 1935/ 180. sz., 1. o.; An das AA, érkezett 25. 
Februar 1935 – PAAA, R 63609; Bericht über einen Lichtbildvortrag an fünf englischen Schulen 
gehalten in der Zeit vom 17. bis 22. März 1935 von Dr. A von Graefe – PAAA, R 63609; JfdDR 
Abteilung Ausland an das AA, 13. Februar 1935 – PAAA, R 63609.



IV. 5. A Hitlerjugend bilateriális kapcsolatai 151

gondolkodott. Továbbra is cél volt, hogy mindkét ország teljes társadalmát re-
prezentálja a táborok közössége. 1935-re már a táborok teljes rendje kialakult: 
egy tábort húsvét idején, kettőt nyáron, egyet ősszel, egyet pedig télen rendez-
tek. Hol az egyik országban, hol a másikban voltak a táborok és mindig más hely-
színen. Angliában először 1935-ben volt német-angol tábor, miután az 1934-es 
első három tábor Anglia szerte nagy hatást ért el, s elterjesztette a tábori gon-
dolatot.293

1935-ben így már négy táborra került sor. A fellendülést nyilvánvalóan előse-
gítette a két ország diplomáciai közeledése is, amelynek eredményeként sor ke-
rült az angol-német flottaegyezmény aláírására. A negyedik angol-német tábor 
50 fővel a blandfordi Bryanston iskolában került megrendezésre Dorsetben ápri-
lis 2. és április 23. között. A német csoport a tábort megelőzően Bran vezetésé-
vel március 26. és 28. között előkészítő tábort is tartott Börnsenben, az NSDAP 
körzeti vezetőképző iskolájában, s ott munkaközösségekben készültek fel az útra, 
amelyen német részről összesen 30 fő vett részt. Az út első állomásai Hamburgés 
Southhampton voltak. Angliába március 29-én érkeztek meg, a tábor pedig áp-
rilis 2-23. között zajlott. A tábor ezúttal is Benemann vezetése alatt állt, aki a ko-
rábbi három tábort is irányította. Southhamptonban C.B. Fry angol parancsnok 
fogadta a vendégeket, aki egy évvel korábban látogatást tett Németországban, 
amelyen a Führer és Schirach is fogadta. A szállást Southhamptonban több angol 
ifjúsági szervezet (Toc H., Y.M.C.A.) biztosította. Másnap meglátogatták Win-
chesterben a benntlakásos iskolát (public school), később pedig a cserkészektől 
meghívást kaptak Dorchesterbe. Egy kirándulónap alkalmával a csapat csillagtú-
rát tett a környéken, ahol a lakosság mindenhol barátságosan fogadta. A táboro-
zás idején számos látogató is érkezett a táborba, köztük Bene, az angliai NSDAP 
országos csoportjának vezetője, a londoni NSDAP helyi csoportjának vezetője, s 
számos angol látogató is. A látogatók benyomásai révén remélték, hogy a tábori 
élet és fegyelmezettség jó képet fest majd az új Németországról. A hazaút során 
április 23-25. között London volt az utolsó angliai állomás, majd a csoport vissza-
tért Hamburgba. Bran Nabersberg angol referenseként a tábort követően nyolc 
napos utat tett Angliában, hogy a kialakított kapcsolatokat továbbépítse.294

293 Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an das 
AA, 19. August 1935 – PAAA, R 63610; Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung an das AA, 19. August 1935 – PAAA, R 63609; The Anglo–German 
Camps. A Collection of Reports by Jochen Benemann – PAAA, R 98893; Die deutsch–englischen 
Jugendlager – R 98893.; Deutsche und englische Jugend erlebt die Lagergemeinschaft. RJP, 1935/7. 
sz., 3. o.; Deutsch–englische Jugendarbeit. RJP, 1935/15. sz., 1-2. o.; Ihr schafft eine neue Kultur. RJP, 
1935/42. sz., 3. o.; Ein deutsch–englisches Jugendlager. RJP, 1934. július 23. Schnelldienst; Englische 
Jugend dankt der HJ. RJP, 1934/131. sz., 1. o.; Englische Jugend bei der Berliner Hitlerjugend. RJP, 
1934/134. sz., 1. o.; Englische Jugend besucht die Berliner Hitlerjugend. RJP, 1934/136. sz., 2. o.; Die 
Deutsch–englischen Jugendlager. RJP, 1934/188. sz., 1-2. o.; Die Teilnehmer des Deutsch–Englischen 
Jugendlagers in Berlin. RJP, 1934/196. sz., 1. o.; Ein junger Engländer urteilt. Pressestimmen über 
Jugendbewegung des In- und Auslandes. I. Jugendbewegung in Deutschland. A) Deutsche Presse. 
Bericht, Nr. 6., 12. März 1935, 42. o. (BArch, NSD 43/7. 1-2.).
294 Die deutsch–englischen Jugendlager – R 98893; Das vierte deutsch–englische Jugendlager in 
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Az ötödik tábor jú-
lius 15-től egy hóna-
pon át Föhr észak-fríz 
szigeten volt. A hato-
dik tábor jellege sze-
rint egy angol-német 
vitorlázórepülő tábor 
volt szeptemberben 
a Rhön-hegységben, 
míg a hetedik ismét 
egy sítábor Bajoror-
szágban december 
21. és január 7. kö-
zött. A táborok ide-
ológiai, diplomáciai 
céljukon túl széles le-
hetőségeket kínáltak 
előadásokra, megbe-
szélésekre, kirándu-

lásra és sportolásra. A résztvevők a sport, a túrák és az esténkénti közös beszél-
getések mellett a munkaszolgálathoz hasonlóan közös munkát is végeztek. A 
táborokról az angol sajtó is rendszeresen közölt cikkeket, köztük olyan neves la-
pok is mint a Times.295 1935-ben a YMCA egy kb. 20 fős Hitlerjugend-csoportot 
fogadott a Surrey-ben megrendezett nyári táborában, de a HJ előtti idők örök-
ségeként még továbbra is próbált kapcsolatokat tartani a Fiatalemberek Keresz-
tény Egyesületével (Christlicher Verein Junger Menschen, CVJM), amit azon-
ban csak a németországi kapcsolatok további ápolásával tehetett meg, hiszen 
1935-ben a HJ-on kívül más már nem mehetett külföldre, így vele minden né-
met kapcsolatban érdekelt angol fél is kénytelen volt a kapcsolatokat ápolni.296

1933 végén a Hitlerjugendbe betagolt német evangélikus ifjúság is tartott 
önálló táborokat, amelyek a védsport- és az állampolitikai nevelés területén a 
HJ kezében voltak, de a táborok középpontjában még mindig a vallásos nevelés 
állt. Az egyik ilyen táborban, 1935 augusztusában 11 angol leány és két vezetőnő 
is részt vett. A tábor rendezőinek célja az volt, hogy a németországi tartózkodás 
alatt a vendégek megismerjék a „valódi Németországot”, amire végül is nem ke-

England eröffnet. DNB, Nr. 5/8. – PAAA, R 98893; RJF Abteilung Ausland an das AA, 16. März 1935 
– PAAA, R 98893; Griesmeyr – Würschinger, i. m., 190. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 261. o.
295 The Anglo–German Camps. A Collection of Reports by Jochen Benemann – PAAA, R 98893; 
Das vierte deutsch–englische Jugendlager. RJP, 1935/96. sz., 1-2. o.; Sonntag in Bryanston School. 
Pressestimmen über Jugendbewegung des In- und Auslandes. I. Jugendbewegung in Deutschland. 
A) Deutsche Presse. Bericht Nr. 9., 1. Mai 1935, 59. o. (BArch, NSD 43/7. 1-2.); Jugend geht klare 
Wege. NSK, 28. Dezember 1936 (BArch, NS 5/VI/427, 71. o.); Jugend geht klare Wege. NSK, 28. 
Dezember 1936 (BArch, NS 5/VI/427, 71. o.).
296 YMCA National EOTB Department to F. Heffer etc., 16th Ferbruary 1937, KV 5/85_2.
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rülhetett sor, mert a HJ feloszlatta a tábort. Utólag azt kifogásolták ugyanis, hogy 
az angol látogatást sehol nem jelentették be.297 Valójában azonban arról lehetett 
szó, hogy a HJ vezetése ezen a téren sem tűrt meg semmi olyan szervezkedést, 
amely a tudta nélkül történt, s esetlegesen konkurenciáját jelenthetett a Határ-
vidéki és Külügyi Hivatal rendezvényeinek.

1935 nyarán a táborok mellett a kölcsönös utak is megindultak. Legkevesebb 
10 út rekonstruálható, amelyek átlag három hétre érkező kb. 10 fős csoportok 
látogatását jelentették, jobbára Anglia déli részeire. Egyik ilyen egyidejű csere 
az alsó-szászországi HJ-tal valósult meg. Egyik csoportja háromhetes angliai útra 
utazott, s közben 30 ifjú angol érkezett Hannoverbe, ugyancsak többhetes útra. 
Az angol fiatalok a város nevezetességeinek megtekintése után a DJ alsó-szász-
országi táborába érkeztek, ahol Blomquist területvezető fogadta őket. Itt pár 
napot töltöttek el a német pimpfekkel, vagyis a Német Ifjúnép tagjaival. A né-
metországi csoport Southhamptonba érkezett, majd felkereste Oxfordot, Win-
chestert, s Stratford on Avont, Shakespeare szülőhelyét, végül a Chiltern Hillsen 
át érkezett Londonba, ahol a fennmaradó időt töltötte.298

A HJ első rádiós csereadásai után a kapcsolatok e formáját Angliára is kiter-
jesztették. 1935 augusztusában Cerff, a BIV Rádióhivatalának vezetője a BBC 
egyik képviselőjével kötött megállapodást arról, hogy a két ország között a jö-
vőben ifjúsági cseradásokra kerülhessen sor. Az első adást 1935 októberére ter-
vezték, amely egyúttal az angol ifjúság németországi és a német ifjúság angliai 
látogatását is feltételezte.299 A rádióadások mellett 1935-től új formát jelentett, 
hogy a Birodalmi Ifjúságvezetőség gazdaságpolitikai utakat szervezett. Ezekre 
az utakra először Anglia, később már a Balkán irányában is sor került, s általuk 
ifjúmunkások kaptak lehetőséget arra, hogy bepillantsanak a Német Birodalom 
széles gazdasági kapcsolataiba, a saját szakmájuk nemzetközi életébe. A köz-
vetlen tapasztalatcsere mellett a résztvevőket természetesen elméleti képzés-
ben is részesítették. 1935-re a DAF együttműködésében világszerte összesen 
kb. ezer gazdasági tanulmányutat terveztek, amelyeken többnyire HJ-korban 
vagy azon túli fiatalok vettek részt. 1935-ben egy rokon szakmák alapján összeál-
lított (molnárok, pékek, cukrászok, kőművesek, ácsok és tetőfedők) csoport ér-
kezett Németországba.300 A gazdasági jellegű utak mellett a kapcsolatok további 
formáját jelentette a ftontharcosok bevonása. Miután 1935 nyarán legalább két 
HJ-csoport látogatott meg egykori angliai frontharcosokat, hasonló látogatások-
ra került sor angol részről is. Így például 1935 októberében angol frontharcosok 
küldöttsége kereste fel a HJ potsdami birodalmi vezetőképző iskoláját. Az 1935-
ös utakat követően a BIV elégedetten állapította meg, hogy az angol ifjúsághoz 
fűződő viszony jelentősen megerősödött.301

297 Bischof Jensen an das AA, 27. August 1935 – PAAA, R 63613.
298 30 junge Engländer bei der niedersächsischen Hitler–Jugend. RJP, 1935/173. sz., 3. o.
299 Austauschsendungen zwischen deutscher und englischer Jugend. RJP, 1935/193. sz., 2. o.
300 Deutsche Jugend auf wirtschaftkundlicher Fahrt. RJP, 1935/180. sz., 1-2. o.
301 Die englische Frontkämpferabordnung in der Reichsjugendführerschule Potsdam. RJP, 1935/229. 
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A közös táborok 1936-ban is töretlen lendülettel folytak tovább. 1936 ápri-
lisában Cerff a Berkhamsted közelében működő angol-német tábort látogatta 
meg, ahol beszédet is tartott. A táborban összesen 60 angol és német hallga-
tó, illetve ifjú munkás, munkanélküli és tanuló vett részt. 1936 júniusában egy 
újabb táborozáson a vesztfáliai HJ és a manchasteri cserkészek találkoztak Lake 
Districtben. 1936 júliusában a közös vitorlázórepülős tábort Siegenben rendez-
ték meg a Német Légisport–szövetség légisport-iskolájában 20 német és 20 an-
gol résztvevővel. Kezdő és haladó résztvevők egyaránt voltak, akik a tábor végére 
a Haditengerészeti HJ A és B vizsga követelményeinek is eleget tettek. A tábor 
zárásaként Berlinben nagy repülős napot tartottak.302

1936-ban Darmstadtban sor került az első német-angol leánytáborra Inge 
Benemann vezetésével, amelyet németországi út követett München, Firts-Alm, 
Miesbach, München, Friedrichshafen és a Bodeni-tó érintésével, továbbá ván-
dortúrákat tartottak a Fekete-erdőben és a Tit-tónál, majd Freiburgon kereszül 
Darmstadtba érkeztek, ahol az ifjú vitorlázórepülő táborban zárult a körút. Ezt 
követően 1936. augusztus 18-szeptember 3. között New Forestben került sor az 
újabb lánytáborra.303

1936-ban ugrásszerűen növekedett a kölcsönös utak száma, melyeknek bi-
zonyára nagy lendületet adott a flottaegyezmény megkötése által kialakult jó 
viszony. A kétoldalú kapcsolatok alakításában továbbra is élen járt a HJ alsó-
szászországi szervezete, illetve a HJ nyugat-németországi csoportjai. A doku-
mentálható utak száma ebben az évben már meghaladta a 20-at, s azok ideje 
átlagban három hét fölé emelkedett, sőt néhány út majdnem 40 napig tartott. A 
csoportok létszáma is jelentősen nőtt, hiszen átlagban már 18 fősek voltak. A ki-
utazó HJ-csoportok esetében nem voltak általánosak a több száz fős csoportok, 
mint a Németországba folyamatosan érkező angol ifjak esetében.304 1936-ban 
100 angol fiatal látogatott el a hannoveri HJ-hoz. A program tartalmazott egy 
hildesheimi kirándulást és egy közös húsvéti ünnepséget is, amelyen német és 
angol dalokat énekeltek. A Nyugati-vidék területet pedig 400 ifjú skót kereste 
fel, akik 10 napos ott tartózkodásuk alatt Koblenzből sokfelé tettek kirándulá-
sokat kisebb csoportokban. 1936. november végén, december elején a HJ al-
só-szászországi területének színjátszó csapata tartózkodott Angliában. London 

sz., 2. o.; RJF Abteilung Ausland an das AA, 14. August 1935 – PAAA, R 98894.
302 Obergebietsführer Cerff im deutsch–englischen Jugendlager. RJP, 1936/85. sz., 2. o.; Deutsch–
englische Jugendlager. Der Auslandsdeutsche, 1937/2, 42-43. o.; Deutsch–englisches Segefliegerlager 
der HJ. RJP, 1936/135. sz., 3. o.
303 Das erste deutsch–englische Mädellager. Das Deutsche Mädel, 1936/2. sz.
304 1936-ban 55 tanuló és tanulólány érkezett Koblenzbe egy manchasteri iskolából, akik visszautazásuk 
előestéjén egy búcsú közösségi esten vettek részt a helyi HJ-nál. Az este bőséges alkalmat nyújtott a 
saját kultúra bemutatására. Rolf Karbach területvezető mondott beszédet. Englischer Schülerbesuch 
in Koblenz. RJP, 1936/95. sz., 2. o. 1936 nyarán az olimpiai játékok idején a Britannia Youth 9 fős 
alakulata látogatott Berlinbe, ahol Breipohl, a Határvidéki és Külügyi Hivatal Külföldi Szolgálatának 
helyettes vezetője kíséretében megkoszorúzták az emlékművet az Unter den Lindenen. Ezt köve-
tően a csoport még jó pár napot Németországban maradt, hogy tanulmányozhassa a HJ működését. 
Kranzniederlegung der „Britischen Jugend” am Ehrenmal. RJP, 1936/182. sz., 2. o.
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után Aldenhamben az ottani bentlakásos is-
kola vezetője és diákjai fogadták a vendé-
geket, illetve tartottak számukra sportbe-
mutatókat, amely után a német csoport is 
előadást adott. A csoport 12 BDM-lányból 
és 16 HJ-tagból állt, akik három hetet töl-
töttek a szigetországban. A csoport annak 
az angol csoportnak a meghívására érkezett 
Angliába, amelyik nyáron a HJ Grünenplan 
melletti sátortáborában vendégeskedett. 
Műsoruk dalokból, versekből, mesékből, 
népdalokból és néptáncokból tevődött ösz-
sze. Az első előadásukat november 26-án 
a London-Regional adó is közvetítette, s 
ezt követően 10 angol iskolában léptek fel 
(Dover, Canterbury, London, Manchester, 
Nordengland), hogy megismertessék a né-
met kulturális örökséget. A hazaúton hosz-
szabb időt töltöttek Londonban, az utolsó 
estét a londoni német kolóniával együtt töl-
töttek el. Így a sport után a kulturális kapcsolatok is erősödtek. A csoport részt 
vett az NSDAP angliai és írországi országos csoportjának a német kolónia és an-
gol barátai számára tartott rendezvényein is.305

Az angol-német együttműködés nemcsak a két fél számára volt hasznos, ha-
nem egy békés európai konszolidáció előfeltételének is számított. Ideológiai 
háttérként ott volt a Mein Kampf, melyben a Führer kifejtette az Angliával való 
kapcsolatok fontosságát, amelyek a harmincas évek közepére a felszínen meg-
lehetősen szívélyessé is váltak, de a háttérben brit részről mindig is jelen volt 
egyfajta „egészséges” kétkedés. Ennek legyőzéséhez segíthettek hozzá a fiatalok 
között fennálló kapcsolatok. A német ifjúsági szállók 1936-ig angol ifjak tízezreit 
fogadták, s már a HJ is számos utat tett Angliába, a DAAD számos hallgatót köz-
vetített, a közös táborok pedig a legnagyobb sikert jelentették.306

1936-tól megindultak a Hitlerjugend tapasztalatcseréi szociális téren is. Ez-
úttal a Hitlerjugend fontos beosztásban lévő vezetői kaptak lehetőséget arra, 
hogy Angliában tanulmányozhassák a gazdasági és szociális viszonyokat. 1936. 
július 12-28. között Axmann és a Szociális Hivatal leányreferense (Gertrud 
Kunczemann) vezetésével a HJ részt vett egy szociális munkáról tartott lon-

305 100 junge Engländer in Hannover. RJP, 1936/84. sz., 2. o.; 400 junge Schottländer in der Westmark. 
RJP, 1936/148. sz., 2. o.; HJ-Spielschar in England. RJP, 1936/274. sz., 2. o.; Erste Spielscharfahrt nach 
England. RJP, 1936/280. sz., 5. o.; Spielfahrt nach England, 27. November 1936 – BArch, NS 28/104, 
77. o.; HJ in England. Berliner Tageblatt, 25. November 1936; Der Angriff, 10. Dezember 1936 
(BArch, NS 5/VI/427, 66-67. o.).
306 Jugend geht klare Wege. NSK, 28. Dezember 1936 (BArch, NS 5/VI/427, 71. o.).
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doni kongresszuson.307 Ezt követően augusztus 11-szeptember 5. között a HJ 
Ottokar Lorenz308 területvezető vezetésével gazdaságpolitikai utat tett a sziget-
országba. A csoport résztvevői a HJ területeinek gazdaságpolitikai referensei 
voltak, az út állomásai pedig: Southhampton, Bristol, Cardiff, Liverpool, Man-
chester, Birmingham, Cambridge, Oxford és London voltak. Kikötőket és ipari 
létesítményeket tekintettek meg, tanulmányozták a szénlelő helyeket, az angol 
bányászatot, a feldolgozóipar városait, bepillantást nyertek az angol gazdaság 
pillanatnyi helyzetébe, a szociális viszonyokba, végül megismerkedtek a világhí-
rű angol nevelési intézményekkel Oxfordban és Cambridgeben, illetve az angol 
főiskolákkal (college). A fogadtatás mindenhol nagyon szívélyes volt. Az utazás 
során érintették Stratfordot is, ahol a Shakespeare emlékszínházban megtekin-
tették a Julius Caesart. Londonban a város vezetői, az angol német társaság kép-
viselői, a YMCA, a német követség és az NSDAP országos csoportja, valamint a 
világhírű Lloyd biztosító is fogadta a vendégeket.309

1936-ban a brit nevelésügyi minisztérium megbízásából 10 angol és skót de-
legált érkezett Németországba, hogy részletes jelentést készítsenek a Harmadik 
Birodalom tevékenységi területeiről, amelyet később az angol sajtó is közölt. 
Különösen nagy hangsúlyt fektettek a testgyakorlás tanulmányozására, amely-
nek minden szintjét megtekintették. A jelentésben különös részletességgel szól-
tak a Hitlerjugendről, s foglalkoztak azzal a három sztereotípiával is, amely a 
Hitlerjugendről külföldön élt: istentelen, átpolitizált, katonás. Ezekre a jelentés 
rácáfolt, illetve árnyalta őket, de mindenképpen pozitív képet festett a HJ-ról. 
Szolgálati könyvét – A HJ szolgálatban (HJ im Dienst) címmel – csak ajánlani 
tudta az angol cserkészeknek. 

1936 novemberében 10 angol testnevelő tanár töltött pár napot Berlinben a 
Birodalmi Nevelésügyi Minisztérium meghívására. Ottlétük alatt a Birodalmi If-
júságvezetőségen fogadta őket Schulze is, majd megtekintették a HJ Szervezési 
Hivatala által rendezett kiállítást, illetve megbeszélést folytattak Schlünderrel, a 
BIV Testi Felkészítés Hivatalának vezetőjével is. A nap a Haditengerészeti HJ 
birodalmi tengeri sportiskolájának meglátogatásával zárult Prierosban.310

1936 decemberében és a következő év januárjában Berchtesgaden közelé-
ben a Roßfeldhütte adott otthont az újabb angol-német sí tábornak. A közös 
esteken az éneklés mellett fontos témákat érintettek, mint például a két ország 

307 Die HJ auf dem Kongress für soziale Arbeit in London. RJP, 12-13. Juli 1936.
308 Lorenz 1931 és 1932 között az NSDAP Birodalmi Szervezési Vezetőségének Gazdaságpolitikai 
Osztályán dolgozott, majd 1933 elejétől a BIV szociális és gazdaságpoltikai nevelésért felelős osztály-
vezetője volt. 1935-től a BIV Szociális Hivatal Gazdaságpolitikai Referatúrájának vezetője. 1937-ben 
kinevezték a „Német ifjúság gazdaság- és szociálpolitikai nevelésügyének” élére, ami egy új szervezeti 
egység volt a BIV-en belül. – Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 1181. o.
309 Wirtschaftspolitische Englandfahrt der HJ. RJP, 1936/178. sz., 1. o.; Die wirtschaftspolitischen 
Referenten der HJ in England. RJP, 1936/195. sz., 1-2. o.; Austausch von Lehrlingen Facharbeitern. 
RJP, 1936/206. sz., 1-2. o.
310 Engländer sahen deutsche Erziehunsgarbeit. Deutsche Allgemeine Zeitung, 14. Juli 1937 (BArch, 
NS 22/547); Englische Gäste bei der HJ. RJP, 1936/259. sz., 3. o.
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intézményeit, sajtóját. Schirach a tábor résztvevőit a berchtesgadeni Adolf Hit-
ler Ifjúsági Szállóban fogadta. Ez volt az első alkalom, hogy személyesen szólt a 
tábor résztvevőihez. 1936-ban már Schirach is azon a véleményen volt, hogy a 
táborokat még inkább ki kell terjeszteni, s hangsúlyozta, hogy a két nép között 
több a hasonlóság, mint a különbség. 1936. december 28-január 10. között az 
Allgäuban is rendeztek sítábort a Wildegundel–Alm-on.311

1937 a kétoldalú kapcsolatok elmélyítésének éve volt, de a dokumentálha-
tó utak alapján növekedés nem következett be. Az angol rendőrség legkésőbb 
ekkorra azonban már árgus szemekkel követte a Hitlerjugend minden Nagy-
Britanniában megtett lépését.312 Ebben az évben úgy tűnt, ezt különösen szük-
ségessé teszi, hogy a brit hatóságok egyértelmű bizonyítékot találtak arra, hogy 
a német fiatalok valóban kémtevékenységet is folytatnak országukban. Ennek 
bizonyítéka volt, hogy a Der deutsche Radfahrer című lap, a Testgyakorlás Biro-
dalmi Szövetségének (Reichsbund für Leibesübungen) hivatalos lapja cikkben 
hívta fel a fiatalok figyelmét a külföldi utak során a következő szempontok alkal-
mazására: „Jegyezd meg az utakat és gyalogutakat, a falvakat és a városokat, a jel-
legzetes templomtornyokat és más lényeges pontokat, hogy el ne felejtsd őket. 
Jegyezd meg a településeket, folyókat, tavakat, hegyvonulatokat, hegyeket. Ta-
lán ezt egyszer mind a hazád boldogulására tudod fordítani. Ha egy hídhoz érsz, 
töltsd jó kedved azzal, hogy megvizsgálod az építési módot és anyagot, tanuld 
meg megbecsülni a folyók szélességét, […] hogy sötétben is megtaláld őket”.313 
Mivel a német ifjak nem egy esetben gazdasági létesítményeket is megtekintet-
tek, 1937-ben már az angolok is jobban odafigyeltek, s a megtekintést katonai 
engedélyhez kötötték.314

A legnagyobb feltűnést és érdeklődést ebben az évben is a közös táborok 
váltották ki. Ebben az évben az első német-angol tábort West Lavingtonban, 
Weltshire grófságban rendezték meg tavasszal 40 angol és 40 német fiú részvé-
telével minden néprétegből. 1937-ben zajlott az első leány-cseretábor Angliá-
ban, vagyis az egy évvel korábbi felső-bajorországi felütés után a lányok immár 
Angliában táboroztak.315 A lányok esetében ekkor azonban még nem volt túl 
élénk a kapcsolat, mert Benemann és Otto Eichele, a londoni HJ vezetője szinte 

311 Deutsch–englische Jugendlager. Der Auslandsdeutsche, 1937/2, 42-43. o.; Begegnung mit jungen 
Engländern. RJP, 1937/5. sz., 2. o.; Deutsch–englische Lagergemeinschaften. Kölnische Volkszeitung, 
7. Januar 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 77. o.); Baldur von Schirach sprach im deutsch–englischen 
Jugendlager in Berchtesgaden. Die HJ, 1937/3. sz., 1937. január 16, 9. o. (BArch, NSD 43/256); „Auf 
Wiedersehen next year”. Niedersächsische Tageszeitung, 15. Januar 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 81.).
312 The National Archives (továbbiakban NArch), KV 5/85,87.
313 Ld. a Der deutsche Radfahrer 1937. július 15-i számát, a problémáról bővebben ld. NArch, KV 5/85.
314 City of Heffiled Police to Headquarters Division, Criminal Investigation, 17th July 1937 – NArch, 
KV 5/85.
315 Weltaufgeschlossene Jugend. Bremer Zeitung, 15. Oktober 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 116. o.); 
Jugendführer aus vier Ländern in den Austauschlagern der HJ. RJP, 1937/292. sz., 1. o.; DNB, Nr. 
102, 13. April 1937 (PAAA, R 98861); „Jahr der Verständigung”, VB, 26. Januar 1938 (BArch, NS 5/
VI/427, 150. o.; Für die Verständigung vorgesorgt. NSK, 16. Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 145. 
o.); Auslandsfahrten und Gemeinschaftslager des BDM. RJP, 1937/181. sz., 5. o.
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Berlin megkerülésével akart több életet 
lehelni ebbe az együttműködési terület-
be is.316 1937 augusztusában pedig egy 
fiútábort terveztek Manchesterben és 
Észak-Wales-ben.317

Tovább folytatódtak az egyéb láto-
gatások és kölcsönös kapcsolatok is. A 
Cserkész Világszövetség női vezetője, 
Katharine Furse 1937-ben azért fordult 
a külügyminisztériumhoz, hogy Német-
országban tanulmányozhassa a BDM 
munkáját.318 1937 húsvétján pedig 300 
londoni fiú és lány érkezett nyolc napos 
koblenzi látogatásra. A csoport vezetője 
egy évvel korábban már 90 fős csoportjá-
val vendége volt a Nyugati vidék terület-
nek. A programon Koblenz környéki és 
Mosel-völgyi kirándulások szerepeltek: 
Koblenz megtekintése, utak Bad Emsbe, 
a Laacher-tóhoz, kirándulás Cochembe a 
Moselen, kirándulás a Lahn-völgybe. A 
kirándulásokat a HJ és BDM képvise-

lői vezették. A legkülönlegesebb programpontot egy rajnai gőzös út jelentette 
Koblenzből Rüdesheimba és a Burg Stahleckre, majd egy angol-német közössé-
gi estre is sor került. A HJ területvezetősége útikalauzként és ajándékként az út-
hoz egy rövid brosúrát is megjelentett angol nyelven – 8 nap a Hitlerjugendben 
a Rajnán (Eight Days Among the Hitlerjugend on the Rhine) címmel – amely 
Angliában is tovább népszerűsítette Németországot és annak ifjúságát. 1937 jú-
liusában újabb 100 fős angol küldöttség érkezett a HJ westmarki területére.319

Úgy tűnik, hogy a nem táborokhoz kötődő utak esetében a Hitlerjugend vi-
szonylag szerény 20-30 fős csoportokat menesztett Nagy-Britanniába. 1937 nya-
rán a Rotary Klub is a rendezők között volt, meghívására a HJ egyik csoportja 
Grimsby-be és Spaldingba érkezett, s ekkor még az angol sajtó is folyamatosan 
baráti hangnemben tálalta a fejlődő ifjúsági kapcsolatokat.320 Egy másik, 22 fős 

316 Eichele an Benemann, 26. Juni 1937 – NArch, KV/5/85_2.
317 Rolf Limos (?) an Benemann, 28. Juni 1937 – NArch, KV/5/85_2.
318 Deutsche Botschaft an das AA, London, 17. Dezember 1937 – PAAA, R 98861.
319 Englische Jugend besucht die Westmark–HJ. RJP, 1937/42. sz., 3. o.; Englische Schüler in der 
Westmark. RJP, 1937/72. sz., 2. o.; Eight Days Among the Hitlerjugend on the Rhine. A Guide 
and Souvenir Easter 1937. Hitlerjugend, Gebietsführung 12, Abteilung GA. (DB, ND 7842); 
Ausländische Jugendgruppen bei der Westmark–HJ. RJP, 1937/170. sz., 2. o.
320 Superintendent’s Office Spalding to the Chief Constable of Lincolnshire, 6th August 1937; 
German Youth entertained at Spalding. Boston and Spalding Free Press, August 3, 1937 – NArch, 
KV 5/85_1
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heidelbergi csoport szintén 1937 augusztusában Port of Harwichban kötött ki, 
majd London és Liverpool felé vette az irányt, miközben cserkészek látták őket 
vendégül. Az utazás legnagyobb részét egy walesi kirándulás tette ki, s a rendőr-
ségi jelentés szerint mindenhol nagy érdeklődést tanúsítottak az egyenruhában 
megjelenő német fiatalok iránt.321 1937-ből viszont vannak adataink arra, hogy 
több út, elsősorban Nagy-Britanniában a biciklis csoportokhoz kötődött,322 ami 
esetleg erősítheti a kémkedési tervek valós létét, hisz így sokkal nagyobb utat te-
hettek meg, sokkal több potenciális célpontot vehettek szemügyre.

1937 júliusában és augusztusában angol ifjak egy-egy csoportja érkezett 
Hamburgba, hogy 10 napot töltsön el a régi Hanza-városban. A vendégeket ez-
úttal nem ifjúsági szállóban, hanem a DJ tagjainál helyezték el. Augusztus má-
sodik felében kb. 30 DJ tag viszonozta a látogatást Angliában, akiket Anglia na-
gyobb városaiban ugyancsak privátszállókon helyezték el. Az angol látogatással 
egy időben pedig egy 30 fős HJ csapat indult Angliába. 1937 augusztusában a 
Középföld terület meghívására tizenhat 14-17 éves fiúkból álló iskolai csoport 
érkezett az iskola igazgatójának és német tanárának vezetésével. A vendégek né-
hány napot a Harz-hegységben a HJ hainfeldi táborában töltöttek Stolberg mel-
lett, majd a HJ terület legszebb látnivalóival ismerkedtek.323 Az Edersee mellett 
Kurhessenben tartott HJ táborra szintén angol fiatalokat vártak.324

Angliában a Hitlerjugend nemzetközi rendezvényeken is részt vett. 1937. 
augusztusban, Londonban egy nemzetközi ifjúsági tábor volt, amelyen még gö-
rög, angol, holland, svéd, svájci és csehszlovák ifjak is részt vettek. Egy olyan új 
Commen Wealth, egy nemzetközi ifjúsági társaság létrehozásán fáradoztak, mely 
nemzeti szekciókból tevődött volna össze és a népek közötti megértés és igaz-
ságosság érdekében működött volna. A tábori élet a szokásos színességgel telt, 
több kirándulásra is sor került Stratford on Avonba és Worcesterbe is.325

1937 augusztusában a német-angol vitorlázórepülő tábornak a London mel-
letti Dunstable adott otthont. A táborban összesen 20 tag vett részt, akik ezúttal 
repültek Londonba. A tábort váratlanul meglátogatta Theodore Lewald, a XI. 
olimpiai játékok előkészítő bizottságának elnöke is. A BIV két képviselőjét is ki-
küldte, hogy a tábort a sajtóhatás szempontjából értékelje.326

321 Port of Harwich Metropolita Police to Special Branch, Metropolitan Police, Scotland House, 8th 
August 1937 – NArch KV 5/85.
322 Ld. NArch, KV/5/85 iratait.
323 Englische Jungen besuchen Hamburg. RJP, 1937/172. sz., 2. o.; Jugend findet zu Jugend. Die 
HJ, 1937/26. sz., 26. Juni 1937, 7. o.; Junge Engländer im Gebiet Mittelland. RJP, 1937/176. sz., 2. 
o.; Jugend findet zu Jugend. Die HJ, 1937/26. sz., 26. Juni 1937, 7. o.; Colonel Sir v.G. W Kell to 
Newsam, 9. July 1937 – NArch, KV 5/85_2.
324 Dr. rolf Greifelt an Benemann, 8. Juli 1937 – NArch, KV 5/85_2.
325 Ein internationales Jugendlager. Frankfurter Zeitung, 16. September 1937 (BArch, NS 22/547).
326 RJF an die Dienststelle, 21. August 1937 – PAAA, R 98896.; Jugend findet zu Jugend. Die HJ, 
1937/26. sz., 26. Juni 1937, 7. o.; Zu Kult S 11277, 23. August 1937 – PAAA, R 98896; Exz. Lewald im 
deutsch–englischen Jugendlager. RJP, 1937/186. sz., 2. o.; RJF an Benemann, 29. Juli 1937 – NArch, 
KV 5/85.
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1936-hoz hasonlóan 1937-ben a HJ gazdaságpolitikai referensei ismét négy-
hetes utat tettek Angliába Southhampton, Oxford, Cardiff, Birmingham, Liver-
pool, Glasgow, Edinburgh, London érintésével, hogy tanulmányozzák a gaz-
dasági, szociális és kommunális viszonyokat. A csoport tagjai az utazás előtt a 
Hein Godenwind úszó ifjúsági szállóban behatóan tanulmányozták Anglia gaz-
daság- és szociálpolitikáját, s hozzá a birodalom történeti és aktuális problémá-
it. A meghívó fél az Angol-Német Baráti Társaság (Anglo-German Fellowship) 
és a Német-Angol Társaság volt. A látogatáson összesen 15 fő vett részt. Az út 
ebben az évben augusztus 10.-szeptember 3. között volt. Az ipari létesítmények 
közül felkeresték Cardiff vas- és acélműveit, a walesi dombvidéken a szénbá-
nyákat, illetve a jóléti létesítményeket. Birminghamben a Dunlop műveket, az 
Austin autógyárat, s más hasonló angol cégeket kerestek fel. Birminghamben a 
város Lordmayorja is fogadta a küldöttséget, s az Austin gyárban közös estet ren-
deztek a német kolónia és az NSDAP részvételével, amelyen részt vettek a gyár 
igazgatói és ifjabb technikusai is. Liverpoolban a szappan és margarin előállítás-
sal, valamint a szociális létesítményekkel ismerkedtek meg. Ezúttal is ellátogat-
tak Oxfordba. Augusztus 23-a és 26-a között Glasgowban tartózkodtak, ahol a 
város főpolgármestere mellett a német-skót szervezetek is fogadták a küldöttsé-
get. Az új glasgowi konzul egyúttal hangot adott annak is, hogy szívesen venné, 
ha az ilyesfajta utak a jövőben állandósulnának. Alkalmuk volt meglátogatni a 
Skót-felföldet is, két napot pedig Edinburghben töltöttek. A HJ küldöttség na-
gyon jónak ítélte az utat, s elismerően szólt az országról.327

1937. december 26.-1938. január 6. között a Roßfeldhütte ismét újabb né-
met-angol sítábornak adott otthont az alsó-szászországi HJ rendezésében 20 
angol ifjú részvételével, amelyet váratlanul meglátogatott Rudolf Hess is. Az 
angol és a német táborozók Münchenben találkoztak, majd onnan indultak az 
Allgäuba. Münchenben volt a tábor zárása is, ahol Schirach a francia és belga 
táborok résztvevőihez hasonlóan az angol táborozókat is személyesen fogadta. 
1937. decemberben további német-angol tábor kezdődött a Német-Angol Kör 
és a BIV Külügyi Hivatala rendezésében Berchtesgaden közelében. E két tábor-
hoz jött még egy tábor Oberstorf mellett a Walsertalban. Az angol-német tábo-
rok így összesen 150 főt fogadtak be. A táborokat fiúk és lányok egyaránt látogat-
ták. Munkájuk középpontjában a testi nevelés állt, amelyet hivatásos síoktatók 
vezettek. Emellett természetesen beszélgetésekre is sor került, leginkább az if-
júságnevelés, az iskolaügy kérdéskörében. A táborban 30-50 fő kapott helyet.328

327 Wirtschaftsstudienfahrt nach England. Berliner Tageblatt, 10. August 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 
95. o.).; Wirtschaftspolitische Studienfahrt der HJ nach England und Schottland. RJP, 1937/179. sz., 2. 
o.; Wir suchen England. RJP, 1937/189. sz., 1-2. o.; HJ-Führer als Gäste der englischen Wirtschaft. RJP, 
1937/191. sz., 2. o.; Wir haben England erlebt. RJP, 1937/206. sz., 1-2. o.; RJF Wirtschaftspolitisches 
Referat an das AA, 7. Juli 1937 – PAAA, R 98896.; Wir suchen England. RJP, 21. August 1937; 
Deutsches Konsulat an das AA, Glasgow, 27. August 1937 – PAAA, R 98896; German Youth Praise 
Scotland. Evening News, 26. August 1937 (PAAA, R 98896); Wir haben England erlebt. RJP, 10. 
September 1937.
328 VB, 7. Januar 1938 (BArch, Ns 5/VI/427, 140. o.).; Vier Winterlager mit ausländischer Jugend. 
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1937 tehát az építkezés éve volt, s a kölcsönös utak volumenének és kvali-
tásának növekedése mellett a fénypontot mégiscsak Hartmann Lauterbacher 
„tisztán magánjellegű“ angliai látogatása jelentette 1937 novemberében (no-
vember 18.-22. között), akit Parker kapitány és más tiszt, valamint a Royal Em-
pire Society fogadott Londonban. Lauterbacher kíséretét Mühlberg-Schäfer 
területvezető, Jochen Benemann és a londoni német követség egyik tanácsosa 
alkotta.329 Lauterbacher útja során több alkalommal is bemutatta a Hitlerjugend 
fejlődését, ecsetelte, hogy a hatalomátvétel után erősen csökkent az 1933 előt-
ti időszakban még oly szükséges militáns jellege, és egyre inkább az ifjak ci-
vil életre való felkészítése kerül a középpontba. Kiemelte, hogy a tagok 95 
százaléka saját elhatározásából lett a szervezet tagja.330 Lauterbacher nem kis 
progandahatású beszédének tartalma nyilván a Londonban hallani kívánt frá-
zisokat tartalmazta. Lauterbacher ezzel azonban nem sokra ment, mivel a nem 
túlságosan intellektuális, karakterisztikus személyisége által adott show-t az an-
golok hidegvérrel fogadták. Látogatása alkalmával több iskolát és ifjúsági cso-
portot felkeresett, és elsősorban a nevelés technikái iránt érdeklődött.331 Emel-
lett a látogatás fő célja természetesen az volt, hogy a cserkészekkel szorosabbra 
szőjje a viszonyt a HJ, ezt szolgálta a Boden Powellal megtartott megbeszélés 
is, aki diplomatikusan nagyon hálás és a jövőre nézve biztató levélben köszönte 
meg a találkozás lehetőségét.332 Boden Powel az angol fiatalok tartózkodóbb né-
metországi jelenlétét annak számlájára írta, hogy a szocialista sajtó pellengérre 
állította őket, hogy egyenruhában jelentek meg fasiszta rendezvényen, amire ő 
megtiltotta az egyeneruha használatát, ami állítólag visszavetette a németorszá-
gi látogatási kedvet.333 A háttérben azonban nyilván inkább az munkált, hogy a 
brit hírszerzés eddigre már egyértelmű információkkal rendelkezett a német 
háborús előkészületekről. 1937 végére talán már a Hoßbach-jegyzőkönyvről is 
tudomást szereztek, amely egyértelművé tette, hogy Németország valóban há-
borúra készül, s első célpontjai Csehszlováklia és Ausztria lesznek. Lauterbacher 

Die HJ, 1937/52, 25. Dezember 1937, 2. o.; Jugendführer aus vier Ländern in den Austauschlagern 
der HJ. RJP, 1937/292. sz., 1. o.; Abschluss der Austauschlager der HJ. RJP, 1938/9. sz., 2. o.; 
Deutsch–fremdvölkische Jugendlager der Hitlerjugend. VB, 2. Januar 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 
73. o.); Jugendführer aus vier Ländern in den Austauschlagern der HJ. RJP, 1937/292. sz., 1. o.; 
Vier Winterlager mit ausländischer Jugend. Die HJ, 1937/52, 25. Dezember 1937, 2. o.; Deutsch–
fremdvölkische Jugendlager der Hitlerjugend. VB, 2. Januar 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 73. 
o.); Jugendführer aus vier Ländern in den Austauschlagern der HJ. RJP, 1937/292. sz., 1. o.; Vier 
Jugendaustauschlager der HJ. Germania, 17. Dezember 1937. (BArch, NS 22/546).
329 From Mr. S. H. Wood (Board of Education) to Sir S. Gazelee, 8th January 1938 – NArch, 
KV/5/87_1; Reise des Stabführers nach England; Herrn Otto Karlowa, Berlin, 8. November 1937 – 
NArch, KV/5/87_2.
330 From Mr. S. H. Wood (Board of Education) to Sir S. Gazelee, 8th January 1938 – NArch, 
KV/5/87_1.
331 The War Office Whitehall, S. W.1 to J. C. Curry, 28th January 1938 – NArch, KV/5/87_1.
332 OF. 22/34/B.2a to Lieut, Colonel M.S. Burrows, 21 th January 19382 – NArch, KV/5/87_1; The 
Boy Scout Assosiation (BOden Powel) to [RJF], 20th January 1937 – Narch, KV 5/87_2.
333 Report to International Commissioner From Chief Scout (Baden Powel) – NArch, KV/5/87_2.
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látogatást tett a helyi HJ-nál, is ahol szintén a „megfelelő” szavakkal buzdította 
további munkára a londoni német ifjakat, és kilátásba helyezte Schirach szemé-
lyes látogatását is.334

1937-ben az utak száma valószínűleg szinten maradt, bár ezek közül csak né-
hány rekonstruálható. Az átlagos időtartam némi emelkedést mutatott. 1938-ra 
továbbra is ezt a szintet kívánták tartani, így 27 úttal számoltak, s már 11 közös 
táborral. 1938 első, fontosabb eseménye februárban Lauterbacher törzsveze-
tő újabb, több állomásból álló útja volt, melynek első helyszíne London volt, 
ahol 3 napos látogatást tett, mialatt a nevelésügy és az ifjúsággondozó intézmé-
nyek vezetőivel tárgyalt. Lauterbacher ezt követően Lisszabonban tett hasonló 
látogatást.335 1938-ra a Wille und Macht egy külön számot tervezett Angliáról, 
amelynek elkészítéséhez Chamberlain és Halifax külügyminiszter is cikkel já-
rult volna hozzá. Sőt még egy gyarmati vezetőtől is cikket vártak volna, amely 
a német gyarmati szellem ébrentarása miatt lehetett fontos. Az 1938. márciu-
si osztrák események (Anschluss végrehajtása) miatt azonban a már elküldött 
írásaikat visszavonták. Erre Schirach nem kis felindulással elrendelte, hogy a 
kérdés tisztázásig a Hitlerjugend Anglia felé irányuló tevékenysége szünetel-
jen.336 Így az alsó-szászországi színjátszó csoport útját, amely az év első nagyobb 
rendezvénye lett volna, a március 19-i tiltás miatt azonnal le akarták mondani. 
A diplomácia azonban megőrizte hidegvérét, s egy nappal később a BIV már 
arról tájékoztatta a külügyminisztérium illetékeseit, hogy a külügyminiszterrel 
folytatott megbeszélés eredményeként visszavonták a tilalmat. Így az 57 fiúból 
és lányból álló braunschweigi színjátszó csoport útja – a terveknek megfelelő-
en – március második felében meg is kezdődött, s háromhetes angliai koncert-
körúton vettek részt a BBC, a Brit Ifjúsági Szállók Szövetsége és a londoni né-
met kolónia meghívására. Az odaúton már a hollandiai Utrechtben is tartottak 
koncertet. Angliában a program egy londoni rádióadással vette kezdetét, ame-
lyet a BBC sugárzott, s Németországban is hallható volt. A koncerten Haydn és 
Walter Leigh (német származású angol zeneszerző) művei szerepeltek, végül az 
angol és német fiatalok népdalokat, kánonokat adtak elő, az angol lányok pedig 
néptáncokat mutattak be. A három hetes út során koncertet adtak Derbyben, 
Nottinghamben, Sheffieldben, Leicesterben, Ilam Hall városában s Buxtonban. 
Április 2-án a londoni német kolóniának mutattak be koncertet. Végezetül az 
ifjak túrát tettek az ún. Lake-Districtben, amely során ifjúsági szállókban adtak 
ismét koncerteket. A csapat április közepén tért vissza ismét Németországba. 
Stoke on Trent és Derby város polgármestere külön üdvözölte a braunschweigi 
főpolgármestert, aki meg is hívta a városvezetőket Németországba.337

334 Eichele an die RJF Gebiet Ausland, 24. November 1937 – NArch, KV/5/87_1.
335 NSDAP RJF an das AA, 21. Februar 1938 – PAAA, R 98907.
336 RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 21. März 1938 – PAAA, R 98897; RJF Grenz- und 
Auslandsamt an das AA, 22. März 1938 – PAAA, R 98897; OF. 22/34/B.2a to H. M. G Jebb, 20 th 
January 1938; OF.22/34/B.2a to Colonel P. de Villiers, Office of the Commisoner, Pretoria, 18 th 
January 1938 – NArch, KV 5/87_1.
337 RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 21. März 1938 – PAAA, R 98897; RJF Grenz- und 
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A Wille und Macht végül 
leközölte Chamberlain üze-
netét, amelyben üdvözölte a 
német és az angol ifjúság nö-
vekvő óhaját a megértésre, s 
utalt arra, hogy az ifjúság ke-
zében van a jövő, amely kö-
zös felelőssége a különböző 
népek ifjúságainak. Az ifjú-
ság feladataként írta le, hogy 
kölcsönös látogatások révén 
erősítsék a megértést, mert 
ez hozzájárulhat a nézetel-
térések megszüntetéséhez 
és a világ megbékéléséhez. 
Halifax hasonlóan nyilatko-
zott, s nem látott különösebb 
okot arra, hogy miért ne érthetne szót a két ország ifjúsága, annál is inkább, mi-
vel a háború előtt is jó viszony volt a két nép között. Az ifjú generációnak ezt az 
állapotot kellett helyreállítania. Schirachis a jövő kihívásáról beszélt.338 A folyó-
irat ügye sem lett végül olyan kínos, mivel Halifax nem emelt kifogást az ellen, 
hogy cikke mégis bekerült a füzetbe, mert az a lemondásakor már a nyomdában 
volt. A gyors intézkedést a londoni követség is elhamarkodottnak tartotta, mert a 
lemondás oka kizárólag belpolitikai jellegű volt, és a további kapcsolatok fejlesz-
tésében volt érdekelt. A követség viszont úgy tűnik, hogy a visszavonásról még 
júniusban sem tudott semmit.339

1938. április 24. és május 1. között a HJ Határvidéki és Külügyi Hivatalának 
egyik embere (nagy valószínűséggel Kurt Blohm)340 utazott Londonba, hogy át-

Auslandsamt an das AA, 22. März 1938 – PAAA, R 98897; HJ-Spielschar in England begeistert 
empfangen. RJP, 1938/78. sz., 4. o.; Spielschar der HJ macht eine Konzertreise durch England, 31. 
März 1938 (újságcikk); Der Oberbürgermeister an das AA, Braunschweig, 15. Juni 1938 – PAAA, R 
98897; Braunschweiger HJ-Spielschar fährt nach England. RJP, 1938/64. sz., 3. o.; Braunschweiger 
HJ-Spielschar auf Englandfahrt. RJP, 1938/65. sz., 4. o.; Der Oberbürgermeister an das AA, 
Braunschweig, 15. Juni 1938; Deutsche Botschaft an das AA, 20. Juli 1938 – PAAA, R 98897.
338 „Már most is – de a jövőben méginkább – a sok országban szorgoskodó ifjúsági szervezetek sze-
rencsés feladata lesz, hogy kölcsönös cserékkel és látogatásokkal erősítsék a népek közötti megértést. 
A megértés pedig szükséges a különbségek félretétele és a világ nyugodtabbá tétele miatt.”– Neville 
Chamberlain, Botschaft an die deutsche Jugend. Wille und Macht, 1938/6. sz., 2-3. o.; Lord Halifax, 
„… allen Grund, jetzte Freunde zu sein.” Wille und Macht, 1938/6. sz., 4-5. o.; Baldur von Schirach, 
Eine Verheißung für die Zukunft. Wille und Macht, 1938/6. sz., 5. o.
339 Deutsch Botschaft an das AA, 10. Juni 1938 – PAAA, R 98897.
340 Blohm 1935 ősze és 1937 ősze között a HJ északi tengeri területének Határvidéki és Külügyi Osztá-
lyának vezetője volt Oldenburgban, majd 1937 végétől a BIV Határvidéki és Külügyi Hivatalának he-
lyettes referense, egyúttal a propagandaügyi minisztérium angol referense. 1937 vége és 1939 között 
a VDA Ifjúsági Osztályának helyettes vezetője. 1937 novemberétől 1939 februárjáig a BIV Külügyi 
Hivatalának angol referense, mellette a Német-Angol Kör vezetője. Utána a BIV tiszteletbeli osztály-
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vegye az addig Benemann által vezetett kirendeltséget. Benemann 1937 janu-
árjától 1938. május 1-ig tartózkodott Londoban mint a BIV Anglia-referense, s 
feladata az angol ifjúsági szervezetekkel, valamint a közélet fontos személyisége-
ivel fennálló kapcsolatok ápolása volt.341

1938 nyarán összesen négy német–angol tábor került megrendezésre. Az első 
a Felvidék területen zajlott Burghausenban 17 angol cserkész részvételével. A 
táborban résztvevő 6 HJ vezető a tábor előtt július 16. és augusztus 2. között az 
angol cserkészek vendége volt Birminghamben, majd együtt tértek vissza Mün-
chenbe, a tábor augusztus elején kezdődött. A második tábor szeptember végén 
indult a Lichtenstein ifjúsági szállóban 15–20 angol cserkész részvételével Szász-
országban, amely ugyancsak a lipcsei egyetem résztvevőinek korábbi angol útjá-
ra ment vissza. A harmadik tábor Vesztfáliában zajlott júliusban 25 angol cser-
készvezetővel. A tábor előtt az angol csoport Kölnbe érkezett, majd részt vett 
a hattingeni járás csillagmenetén (Sternmarsch). A közös tábor augusztus 14. 
és 24. között zajlott, majd zárásként a vesztfáliai terület területi menettúráján 
vett részt augusztus végén. A negyedik tábor Angliában volt a Lake Districtben 
Cumberland és Keswick közelében, amelyen a társadalom széles rétegeit képvi-
selő angol ifjak mellett 5 pomerániai és 5 westmarki HJ vezető vett részt Fritz 
Schumacher vezetésével szeptember 10. és 22. között.342

1938-ban a dél–vesztfáliai HJ csoport (Bochum) vett részt angliai úton. 1938 
áprilisában oxfordi sport-hallgatólányok a brémai és a hamburgi BDM hoki csa-
patával játszottak barátságos mérkőzést. A csoport a BDM és a Német-Angol 
Társaság meghívására érkezett Németországba, majd a sporttalálkozó után a 
BDM hamburgi „Német lányok házában” került elhelyezésre. A vendégek ham-
burgi városnézésen is részt vettek, majd egy másik hamburgi csapat elleni mér-
kőzés után hazatértek Angliába. 1938 júniusában a HJ Hamburg területének 
IV. rádiós színjátszó csapata indult Angliába 10 napos útra, hogy Közép-Ang-

vezetőjeként a Ribbentrop–ügyosztály gyarmatügyi referense, majd rövid kitérő után a Propagan-
daügyi minisztériumban a külügyminisztérium alkalamzásában állt 1939 őszétől. – Buddrus, Totale 
Erzeihung, i. m., 1123. o.
341 Blohm, aki addig Benemann helyettese volt Berlinben, Benemann szemére vetette, hogy nem volt 
jó a munkakapcsolat, Benemann nem engedett bepillantást a tényleges ügyekbe, s személyes kapcso-
latai is nagyon előtérbe kerültek a szolgálati feladataival szemben. A szükséges információk biztosí-
tása még azután sem történt meg, hogy Benemann kiválása a hivatalból kész tény volt. A Benemann 
által fontosnak és értékesnek tartott kapcsolatok így nem szálltak át utódjára, ami az utód részéről azt 
sejtetni engedte, hogy azok tulajdonképpen nem is léteztek, illetve ha igen, tisztán személyes jellegű 
és nem hivatalos kapcsolatok voltak. Úgy ítélte meg, hogy a befektetett tőke nem hozta meg a várt 
gyümölcsöket. Az időről–időre szükségessé váló utak megszervezése, nem teszi szükségessé az állan-
dó angliai jelenlétet. A kirendeltség iratainak átadása egy kivételtől eltekintve súrlodásmentes volt. 
Blohm viszont nem kapta meg azt a kartotékot, amely az ifjúsági szervezetekről, egyetemekről és az 
ifjúsági munka fontos személyiségeiről közölt információkat. Nem volt lehetséges továbbá a kirendelt-
ség igazgatástechnikai és financiális átvétele sem. Bericht. Übernahme der HJ–Außenstelle London 
(24. April – 1. Mai 1938) – PAAA, R 27655, 65-70. o.
342 Englandreferat. Aktennotiz für Meissner, 29. Juli 1938 – PAAA, R 27134; Ausländische 
Jugendgruppen als Gäste der HJ. RJP, 1938/184. sz., 3. o.; Für die Verständigung vorgesorgt. NSK, 
16. Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 145. o.).
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lia különböző városaiban adjon koncertet. A német vendégek a HJ kulturális 
tevékenységének népszerűsítése mellett megismerkedtek az angol nevelésügyi 
rendszerrel, s több gazdasági üzemet is meglátogattak. 10 szász HJ vezető Eton, 
Oxford, Stratford on Avon, néhány ipari város, Liverpool, London érintésével 
tett háromhetes utat Angliában. 1938. augusztus közepén az angol cserkészmoz-
galom 26 fia tett vesztfáliai látogatást. Az út során a hattingeni HJ vette át a kí-
séret és a tolmácsolás feladatait.343

1938. augusztus 1.-6. között a Hitlerjugend 40 magas rangú vezetője (terü-
letvezetők és hivatalvezetők) utazott tanulmányi és információs útra, a hivata-
los program keretében Londonban meglátogatták a német követséget és foga-
dáson vettek részt az angol külügyminiszternél. 1938 szeptemberében újból a 
Hitlerjugend területvezetői és hivatalfőnökei tettek angliai utat. A 45 fős cso-
port Hartmann Lauterbacher vezetésével érkezett meg Londonba, szeptember 
19-én, ahol a nagykövetség, az NSDAP, a DAAD kirendeltségének és az Angol-
Német Baráti Körnek képviselői fogadták. A program része volt üzemek és szo-
ciális létesítmények, sportlétesítmények, ifjúsági szállók, különféle klubok és 
társaságok felkeresése, köztük olyanok, amelyek ifjúságneveléssel is foglalkoz-
tak, valamint fogadás a nagykövetségen a birodalmi németek és angol kormány-
körök képviselőinek jelenlétében. Felkeresték a Times, a Daily Mail és a Daily 
Telegraph épületeit is. Londonon kívül a Slought és Windsort, és Etont látogat-
ták meg, továbbá a Hampton Courtot, Anglia legnagyobb kastélyát, majd más-
nap Haidenhand, Henley, Oxford és Bicester érintésével a Stowe iskola megláto-
gatása volt soron. Rövid időre Oxfordban is megálltak. Részt vettek még többek 
között egy cricket-meccsen is.344

Az 1938-as pártnapon részt vett a berlini brit nagykövet, Sir Nevile Henderson, 
aki több napos nürnbergi tartózkodása alatt az ifjúságra is szentelt időt. Megláto-
gatta a napokkal korábban átadott, legújabb ifjúsági szállót a Burg Nürnbergen, 
ahol a birodalmi ifjúságvezető adjutánsa, Müller területvezető vezette körbe a 
vendéget. Német értékelés szerint a szálló olyan nagy benyomást tett a követ-
re, hogy érdeklődött, lakhatna-e ő is ott. Erre csak a Nemzetközi Ifjúsági Szálló 
Szövetség igazolványával nyílhatott azonban lehetősége. Ennek megfelelően ki-
látásba is helyezte, hogy a következő nürnbergi látogatása során a hotel helyett 
inkább az ifjúsági szállót választja majd. Henderson csak egy esetben fejezte ki 
nem tetszését. Kifogásolta, hogy az ágyak mellett minden szobában ki volt téve 

343 Abschrift. Ausführungen des Pg. Hinnerks auf der 1. Arbeitstagung am 9. Dezember 1938 – PAAA, 
R 27134; Englischer Sportbesuch beim BDM. RJP, 1938/86. sz., 4. o.; HJ auf Englandfahrt. RJP, 
1938/135. sz., 3a. o.; Hitlerjugend sieht England. Zehn sächsische HJ-Führer fahren nach England 
im Jahr der Verständigung. (Geheim) Hrsg. von der HJ-Hochschulgruppe an der Universität Leipzig 
im Bann 107 (DB, 1939 A 383); Boy–Scouts in deutschen Jugendherbergen. RJP, 1938/189. sz., 3. o.
344 RJF an das AA, 30. Juni 1938 – PAAA, R 98907; RJF Grenz- und Auslandsamt an Legationsrat SS 
Standartenführer Walter Hewel AA, 16. Juli 1938; JfdDR an die Dienststelle, 31. August 1938 – PAAA, 
R 27134; Englandfahrt der Gebietstführer der Hitlerjugend und Amtschefs der Reichsjugendführung 
(19. September-25. September 1938) – PAAA, R 27134; Deutsche Botschaft an das AA, 6. Oktober 
1938 – PAAA, R 98907.
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a Stürmer című antiszemita hecclap egy-egy példánya, amit ő személy szerint is 
elutasított, másrészt nem tartotta ifjúsági olvasmánynak.345

1938 decemberére Blohm szervezésében négy német-angol téli táborral szá-
moltak, két, kb. 30 fős tábor Salzburgban a BIV rendezésében, s két, ugyancsak 
kb. 30 fős tábor a Bajor Alpokban Baden és Alsó-Szászország területek rendezé-
sében valósult meg. A táborok kb. tíz naposak voltak346

Az 1939-es év egy kiállítással és újabb német-angol sítáborral indult, 1939. 
január 2.-11. között a Meißnerhaus Ifjúsági Szállóban. Az angliai King Edwards 
Iskolából 20 angol ifjú érkezett Birminghamből a kurhesseni HJ meghívására. 
A csoport vezetői egyébként már 1938-ban látogatást tettek a HJ területen. A 
sítábor lezárása után az angol vendégek három napot a HJ tagok családjainál töl-
töttek. 1939-re a birminghami Austin-művekkel terveztek egy 50 fős gyakorno-
kokból álló cserét.347

1939 januárjában került sor az „Olympia Schoolboys and Schools Exhibition” 
című londoni ifjúsági kiállításra, amelyre a HJ hivatalos meghívást kapott. A BIV 
a birodalmi szakmai versenyről és a testi felkészítés munkájáról állított össze 
anyagokat. A kiállítás előkészítésére Hans Lauterbacher a Határvidéki és Kül-
ügyi Hivatal vezetője 1938 nyarán személyesen utazott Londonba.348 

1939-re a BIV hivatalosan 28 csoportos utat tervezett Angliába. A londoni 
követség a feszült politikai helyzet (prágai bevonulás) miatt áprilisban azonban 
még nem tudta megítélni, hogy ezek az utak megrendezhetők-e. Állásfoglalá-
sát csak 1939 nyarán alkotta meg, és úgy gondolta, hogy a politikailag feszült 
időszakban is ki kell használni a politikamentesnek tartott tanulócserében rejlő 
felvilágosítási lehetőségeket. A Hitlerjugend útjait azonban külön kezelendő-
nek tekintette, mert azok a német ifjúság politikai megnyilvánulását jelentették. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a németellenes sajtókampány miatt, a HJ útjai 
megméretésre, elutasításra és nehézségekre találhatnak, amelyek kétségbe von-
ják ezen utak eredményességét és újabb ellenséges sajtóhajszára adhatnak okot. 
Ezért a követség úgy látta, hogy ilyen utakat már csak késő nyárra tervezzenek, 
de akkor is csak olyanokat, amelyek angol ösztönzésre jönnek szóba. Ezek vég-
rehajthatóságát azonban a majdani politikai helyzettől tették függővé.349

345 Aufzeichnung des Untersturmführers Baumann, 15. September 1938. In: Akten zur Deutschen 
Auswärtigen Politik. Serie D, Imprimerie Nationale, Baden–Baden 1950, 482. dokumentum, 610–622.
346 Aktennotiz, 4. November 1938 – PAAA, R 27134; RJF an die Dienststelle, Dr. Garben, 4. November 
1938 – PAAA, R 27135. 1938. október 19.-21. között Blohm Anglia-referens Hans Lauterbacherral és 
Petter területvezetővel (az AHS felügyelője (Inspektor) egyetértésben két HJ-vezetővel utazott Lon-
donba, hogy az NSDAP országos vezetőségével alkalmas angoltanárokat válasszon ki. Aktennotiz. An 
die Dienststelle, Verbindungsstab Luther, 17. Oktober 1938 – PAAA, R 27134. Fritz Schuhmacher 
Blohm megbízásából ugyancsak 1938 októberében a december 26. és január 10. közötti időszakra egy 
németországi és egy angliai német-angol tábor előkészítése végett utazott Angliába. Mindkét eset-
ben sí táborról volt szó. Aktennotiz. An die Dienststelle, Verbindungsstab Luther, 17. Oktober 1938 
– PAAA, R 27134. 
347 Deutsch-englisches Skilager auf dem Meißner. RJP, 1938/292. sz., 3. o.
348 Englandreferat. Aktennotiz für Pg. Meissner, 1 August 1938 – PAAAA, R 27134.
349 Deutsche Botschaft an das AA, London, 27. April 1939 – PAAA, R 98919; Deutsche Botschaft an 
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A háború közeledtével a korábbi, egyöntetűen magasztaló szavak mellett né-
met részről a kritika is megjelent a brit birodalom és ifjúsága, különösen a cser-
készek ellen. Előtérbe kerültek a különbségek: a parlamentarizmus zsákutcája, 
a nevelésügy káosza, az ifjúság késői összefogása a Testi Nevelés Központi Taná-
csa (Central Council for Physical Training) keretében, s hogy Nagy-Britannia 
későn szakított az önkéntesség elvével az ifjúságnevelés terén. Már-már azt jó-
solták, hogy a cserkészek és lánycserkészek a munkásifjúság gyűlölete közepet-
te el fognak tűnni, és a háború folyamán egy új ifjúság fog kialakulni, amely re-
mélhetőleg keményen és céltudatosan lát hozzá az újjáépítéshez. A HJ a maga 
számára az addigi eredmények megtartását tartotta a legfontosabbnak, amelyen 
véleménye szerint a vezető szerepre megfogalmazott igénye is nyugodott. „Van 
elég bátorságunk és erőnk, hogy felhívjuk ma az egész világ ifjú népeit, hogy egy 
új és egészséges mag alatt gyülekezzenek. Vezetési igénye tartósan csak az erős-
nek lehet. Vezetni nem azt jelenti, hogy uralkodni, hanem egy összességet szol-
gálni”.350

Mindezek ellenére 1939-ben a német-angol táborok a korábbi évek lendü-
letéhez hasonlóan folytatódhattak volna tovább. 1939 augusztusára és szep-
temberére összesen 5 ilyen tábort terveztek. Az elsőre augusztus 1.-15. között 
St. Goarban (Rajna) 50 angol és német résztvevővel, a következőre augusz-
tus utolsó két hetében, Tirolban ugyancsak 50 fővel, a harmadikra augusztus 
10.-22. között az angol grófságban, Derbyben 30 fővel, majd ugyanitt újra 30 
fővel került volna sor a negyedik táborra augusztus 22.-szeptember 3. között. 
S az utolsó tábor szeptember 3.-15. között ugyancsak Derbyben zajlott volna 
30 fővel. A németországi táboroknál első alkalommal kisebb mezőgazdasá-
gi munkák ellátását tervezték, míg a résztvevők Angliában egy ifjúsági szálló 
építkezésénél segédkeztek volna. Két héttel később a Reichsbefehl már azt 
közölte, hogy a táborokról szóló jelentés téves volt, vagyis azokat nem lehet 
megtartani, s elvárta, hogy a jövőben erre vonatkozóan ne közöljenek jelen-
téseket.351

1939. szeptember 1-én még az angol hadüzenet előtt érdekes cikket közölt 
az RJP, amelyben az angol világifjúsági szövetség, vagyis a cserkészszövetség ösz-
szeomlásáról beszélt. A világszövetség számára a legmegrázóbb esemény a HJ 
szerint Teleki Pál kilépése volt a világcserkész-szövetség kilencfős intézőbizott-
ságából. Ezt a HJ által üdvözölt lépést, amelyre a HJ és a magyarországi Leven-
te-ifjúság jó együttműködése kapcsán nem is láttak más lehetőséget, csak tetézte 
a görög elszakadás. Metaxas miniszterelnök ugyanis feloszlatta a görög cserkész

das AA, London, 12. Juli 1939 – PAAA, R 98919.
350 Das Ende einer Idee [Benemann] – PAAA, R 98958.
351 Deutsch–englische Arbeistlager 1939. Reichsbefehl, 27/IV, 5. August 1939, 575. o. (BArch, NSD 
43/1, 132531. o.); Deutsch–englische Arbeistlager 1939 – Wiederruf. Reichsbefehl, 29/IV, 18. August 
1939, 617. o. (BArch, NSD, 43/1, 132563. o.); RJF an die Dienststelle, 13. 7. 1939 – PAAA, R 
98921.
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mozgalmat. Ráadásul Olaszország, Románia, Spanyolország és több más ország, 
köztük a cseh ifjúság is (már protektortusi időkben) kilépett a világcserkészek 
soraiból.352

Miután 1939-ben olyan feszültté vált a viszony Angliával, hogy a HJ útjait 
már nem lehetett megtartani, a Hitlerjugend egyre inkább Írország felé fordult, 
amellyel a HJ addig bizonyosan éppen az angol kapcsolatokra való tekintettel 
nem ápolt semmifajta hivatalos kapcsolatot. A HJ 1939 májusában egy HJ ve-
zetőt kívánt kiküldeni, hogy tájékozódjon arról, mely ifjúsági szervezetek jöhet-
nek szóba partnerként. A külügyminisztérium azonban mindamellett, hogy nem 
emelt kifogást a tervek ellen, óvatosságra intett, s jelezte, hogy a HJ-nak a német 
követséggel szorosan együtt kell működnie e kérdésben.353

Anglia tehát valóban kedvelt partnere volt a Hitlerjugendnek, és 1935-től 
sorozatosan jártak HJ csoportok Angliában, melyek száma évről-évre emelke-
dett. Míg 1935-ben kb. egy tucat útra került sor, addig 1936-ban már kb. 27-re, 
majd hozzávetőlegesen ezen a szinten maradt a látogatások száma. Kezdetben, 
átlagban 15, később már jóval 20 fő feletti csoportok érkeztek, de a 30 fős cso-
portok sem voltak ritkák. A csoportok átlagban több mint három hetet töltöttek 
a szigetországban, de negyven napos ott tartózkodásra is volt példa. Az utak egy-
két kivételtől eltekintve (Hollandia, Franciaország) csak az Egyesült Királyságot 
érintették, azon belül is szinte kizárólag Angliát, esetleg Skóciát. A leginkább 
kedvelt célterületek Dél-Anglia és London környéke voltak, s hasonlóan sok út 
vezetett Közép-Anglia ipari területeire és Észak-Angliába a Lake District Nem-
zeti Parkba. Skóciát és Walest épphogy csak érintették a HJ csoportjai, jelenlegi 
információink szerint Észak-Írországban pedig egyáltalán nem jártak. A közös 
táborozások talán Angliával zajlottak a legkiterjedtebb mértékben, a háborúig 
kb. 30 ilyen táborra került sor. A HJ csoportok közül elsősorban a nyugati és 
északi területek, illetve Berlin és Szászország voltak a legaktívabbak az angli-
ai utak szervezésében, s ennek megfelelően az angol látogatások is elsősorban 
ezeket a területeket érintették. Feltűnő, hogy a BDM Anglia irányában szinte 
alig aktivizálta magát, illetve ennek kevés nyoma van. Emellett – főleg a lányok 
esetében – az iskolai kapcsolatok is nagyon élénkek voltak, amelyek szintén nem 
valósulhattak meg a Hitlerjugend „támogató” hozzáállása nélkül. 1937-ben csak 
a DAAD 12 diák utat engedélyeztetett a BIV-nél.

IV. 5. 1. 4. Franciaország

Anglia mellett Franciaország is kiemelt helyett kapott a Hitlerjugend kapcso-
latrendszerében. Angliával ellentétben itt a viszonyok azonban sosem alakultak 
felszabadultan, a kölcsönös bizalmatlanság ugyanis mindvégig jelen volt a két 
ország ifjúsági kapcsolataiban. Franciaországban nagy problémát okozott a HJ 

352 Englands Weltjugendverband bricht zusammen. RJP, 1939/200. sz., 1. o.; Die Jugend der Welt 
befreit sich von England. RJP, 1939/203. sz., 1-2. o.
353 JfdDR an das AA, 8. Mai 1939; AA an den JfdDR, 26. Mai 1939 – PAAA, R 98885.
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számára, hogy igazán nagy és jelentős ifjúsági szervezet – mint az angol cser-
készet – nem működött. Blohm szerint az ottani ifjúság széttagoltsága miatt 
így csak szórványos kapcsolatok jöhettek létre. A francia ifjúságot összességben 
elégedetlennek és nyugtalannak tartották, sőt rebellisnek, amelynek okát ille-
tően meghatározó volt a szociális harc. Mindehhez nagyfokú individualizmus 
társult, amit a Hitlerjugend ideológiájával teljesen összeegyeztethetetlennek 
tartottak. A harmincas évek végéig ezt azonban előzékenyen azzal magyaráz-
ták, hogy a francia ifjúsági mozgalom még gyermekcipőben jár, nincsenek ha-
gyományai.354

Jobbára csak a jobboldali szervezetek jöttek számításba partnerként, így a 
Francia Akció (Action Française) ifjúsága, a Hazafias Ifjúság (Jeunesse Patriote), 
a Francia Szolidaritás (Solidarité Française) vagy éppen a Tűzkeresztesek ifjúsá-
ga (Croix de feu). A „Francisten” csoportját, Mussolini francia követőit alacsony 
létszámuk miatt pedig éppen csak említeni lehetett. A HJ szkeptikusan állapít-
hatta meg, hogy a francia ifjúság nagyobb része a baloldali radikalizmus „foglya”. 
Mindent összevéve viszont a francia ifjúságnak csak kisebbik része működött 
közre ezekben az ifjúsági szervezetekben, amit a HJ úgy értékelt, hogy a francia 
ifjúság még nem volt képes kilépni abból az állapotból, amelyben az önérdek a 
közösségi érdek felett áll. A politikailag orientált szervezetek mellett az egyházi 
szervezetek, illetve a sportszövetségek ifjúsági tagozatai bírtak nagyobb jelentő-
séggel (több százezer fős tagság). A cserkészek (kb. 100 ezer fő) a nemzetközi 
irodához csatlakozva végezték tevékenységüket. Említésre méltó volt még az 
ún. frontharcos ifjúság, vagyis az első világháborús veteránok frontharcos szö-
vetségeinek ifjúsági szervezetei.355

Elzász-Lotaringiában a német ifjúság összefogására az Elzász-Lotaringiai 
Ifjúság (Elsass-Lothringische Jungmannschaft) működött Bickler-Strassburg 
vezetésével az Autonóm vagy Független Országos Párt (Autonomistische vagy 
Unabhängige Landespartei) ifjúsági szervezeteként, továbbá Elzászra korlátoz-
va végezte tevékenységét az Elzászi Néppárt (Elsässische Volkspartei) Ifjú Nép-
párt (Jung-Volkspartei) tagozata Rossé Stürmerl vezetésével.356

A HJ részéről kezdetben gyanakvással kezelt Sohlberg kör 1933 után tovább 
folytathatta működését, vezetőjét, Otto Abetzet, aki később Németország párizsi 
követe lett, kinevezték a HJ főkörzetvezetőjévé, így a HJ tulajdonképpen ezt a te-
vékenységi kört is saját akoljába és ellenőrzése alá terelte, s egyúttal ebben is meg-
pillantotta annak lehetőségét, hogy a megértés politikáját mutassa. Abetz munkavál

354 Die Geisteshaltung der französchen Jugend. RJP, 1937/97. sz., 7. o.; Die Jugend im Frankreich 
der Dritten Republik. Wille und Macht, 1939/2-3. sz., 47-55. o.; Die Jugendverbände des Auslandes. 
Führerblätter der Hitler–Jugend. Ausgabe DJ, Juni 1936, 16. o.; Blohm, i. m., 278-279. o.
355 Frankreichs Jugendorganisationen. RJP, 1936/40. sz., 6. o.; Die Pfadfinder-Organisation in 
Frankreich. RJP, 1936/190. sz., 5. o.; Jugend in Frankreich. Das Deutsche Mädel, 1935/9. sz.; Die 
Jugend im Frankreich der Dritten Republik. Wille und Macht, 1939/2-3. sz., 47-55. o.
356 Kurzer Überblick über Aufgaben, Formen und Rechtslage der Jugendorganisationen der 
deutschen Volksgruppen in Europa. Vertraulich. Elsaß–Lothringen. BArch, R 43 II/512, 81. o.



IV. A Hitlerjugend külföldre irányuló tevékenységének kiteljesedése 1933-1939170

lalása a Birodalmi Ifjúságvezetőségben egyúttal a Sohlberg kör gleichschaltolását 
is eredményezte, amelynek ezáltal már csak a neve maradt a régi.357

1933-tól a Franciaországgal fennálló kapcsolatok kettős színezetet kaptak. A 
két ország közötti hatalmi politika következtében az ifjúsági kapcsolatok jelen-
tőségükben egyrészt háttérbe szorultak, másrészt a megmaradt szálakra francia 
részről bizalmatlansággal tekintettek, Németország részéről pedig az lett a fő 
szempont, hogy az ifjúsági kapcsolatokat a felszín alatt áthangszereljék és fel-
használják az általános német béketörekvések színlelésére. Ráadásul az új né-
met rendszer önmagát is az ifjúság megnyilvánulásaként és annak dinamizmu-
saként értelmezte. A Hitlerjugend mindenesetre nagyon előzékeny volt minden 
olyan francia szándékkal szemben, amely arra irányult, hogy különböző ifjúsági 
csoportok látogassanak Németországba.358

A két ország közötti kapcsolat legjelentősebb fóruma 1933 után is a Sohlberg 
kör volt. 1933. április 15.-21. között – az előző évi mainzi találkozó folytatásaként 
– Párizsban találkoztak újra a kör munkájában résztvevő német és francia ifjúsági 
csoportok, amelyen szót ejtettek a fennálló német-francia problémákról, s tisz-
tázták az álláspontokat.359 A találkozóra Az ifjú Németország és Franciaország ál-
lamkép címmel került sor. Német részről hét fiatal jelent meg a Hitlerjugend, az 
Egyleti Ifjúság és a hallgatói mozgalom részéről egy baráti megbeszélésre, és ta-
lálkozott a Jean Luchaireáltal vezetett Francia Ifjúsági Bizottság a francia-német 
közeledésért (Comité de la jeunesse francaise pour le rapprochement franco-
allemand) csoporttal, illetve más ifjúsági szervezetekkel.360 A Sohlberg kör je-
lentése szerint a találkozón elérték, hogy a „franciabarátokat” sikerült legalább 
kétkedővé tenni a fenyegető, gyűlölködő mentalitás ellen. A német résztvevők a 
feszültségek enyhítése céljából beszéltek a nemzetiszocialista forradalom okai-
ról, cáfolták Németország imperialista céljait, s hangoztatták, hogy a német nép 
a békét óhajtja, a nemzetek közötti érdekek összeegyeztetését és nem a hábo-
rú utáni állapotok fenntartását. Idézték Hitlert, s egyben Elzász-Lotharingiára 

357 Ennek körülményei nem tisztázottak. Tiemann a párizsi német követség egyik feljegyzésében buk-
kant arra az információra, hogy a Sohlberg kör legkésőbb 1935 elején a Birodalmi Ifjúságvezetőség 
részét képezte. – Tiemann, i. m.,, 255. o. Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 259-260. o. Abetzet az 
Karlsruhei Ifjúsági Szövetségek Munkaközössége (Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Jugendbünde) 
éléről viszont eltávolították, s az 1933-as párizsi találkozón való részvételét is megpróbálták megakadá-
lyozni, amire Abetz nem volt hajlandó. Abetz, Otto, Der Sohlbergkreis. In: uő, ’Das offene Problem’. 
Ein Rückblick auf zwei Jahrzehnte deutscher Frankreichpolitik. Greven Verlag, Köln 1951. Idézi: 
Kindt, Die deutsche Jugendbewegung, i. m. 1583-1587. o.
358 Vö. pl. Deutsches Generalkonsulat an das AA, Marseille, 6. April 1934; JfdDR an das AA, 25. April 
1934 – PAAA, R 98892; Tiemann, i. m., 245. o.
359 5 Anlagen, Inhalt: Deutsch–französisches Jugendtreffen in Paris, Deutsche Botschaft an das AA, 
Mai 1933 – PAAA, R 63604; Denkschrift des Sohlbergkreises zur Pariser Aussprache vom 21-22. 
April 1933 – PAAA, R 63604; Das deutsch–französische Jugendtreffen. Das Junge Deutschland, 
1934/1. sz., 14-16. o.
360 A Comiténak 1934 nyarán kb. 270 000 tagja volt. Aufbau und Arbeit des Sohlbergkreises, 28. Juni 
1934 – PAAA, R 63607; Denkschrift des Sohlbergkreises zur Pariser Ausssprache vom 21-22. April 
1933 – PAAA, R 63604.
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vonatkozóan megerősítették, hogy Németország betartja a locarnoi szerződést. 
Az európai újjáépítés szükséges elemének tekintették azonban a „konstruktív 
revíziót”, amelybe beletartozott, hogy minden német a nemzeti önrendelkezés 
alapján zárt települési területen egyesülhessen. Fontosnak tartották, hogy az ifjú 
Franciaország az együttműködés folytatása érdekében legyen tisztában a német 
ifjúság alapfelfogásával. Az európai újjáépítés csak egyenjogúsággal volt elkép-
zelhető a német ifjúság számára, ami valószínűleg nem véletlenül csengett egy-
be a fegyverkezési egyenjogúság ugyanebben az időben aktuális kérdésével. A 
Sohlberg kör szerint sikerült szimpátiát ébreszteni az új Németország iránt, s 
ez alapján a kör elérhetőnek tartotta a félreértések megszűntetését. Ennek ér-
dekében folyamatosan cikkeket jelentettek meg francia lapokban, s elhatároz-
ták, hogy az együttműködést továbbfolytatják. A külügyminisztérium tanácsára a 
mainzihoz hasonló nagyobb szabású találkozó tervét a külpolitikai helyzet miatt 
őszre halasztották.361

A francia fél a kongresszus időpontjául szeptember elejét javasolta, s ígéretet 
tett arra, hogy megfelelő számban küld résztvevőket. A brüsszeli német követ-
ség javaslatára a HJ hasonló kapcsolatokat akart kiépíteni a belga ifjúsággal is, s 
meg akart hívni a kongresszusra egy belga ifjúsági és hallgatóvezetőt. Az új idő-
ket mutatta, hogy ezen a találkozón német részről már csak a nemzetiszocialista 
ifjúsággal számoltak, amit azzal magyaráztak, hogy a külkapcsolatokban érde-
kelt csoportok már mind betagolódtak a BIV-be. A 15 német résztvevő egyen-
lő arányban a HJ-ból, a Nemzetiszocialista Német Hallgatószövetségből és a 
Sohlberg körből érkezett volna.362

A Sohlberg kör vezetése 1933 júliusában már teljesen a HJ kezében volt. 
E váltás részét képezte, hogy Abetz a vezetést átadta Friedrich Brannak, s ő 
maga már csak az ügyvezetői tisztet töltötte be. Bran állandó kapcsolatban állt 
Schirachhal, így a szervezet „kifogástalan” működését a BIV garantálva látta. Otto 
Abetz 1934-ben átvette a HJ Franciaországért és Svájcért felelős referatúráját 
is. Berlini tevékenységét hetente három naposra tervezték, hogy ideje fennma-
radó részét továbbra is a Sohlberg körben tölthesse. A külügyminisztérium az 
áttelepülést aggályosnak tartotta, mert a Sohlberg kör addigi, a bádeni vidékhez 
kötődő karaktere veszélybe kerülhetett, akár el is tűnhetett, s a Ribbentroppal 
való kapcsolat miatt kényszerűen háttérbe szorulhatott. Ez a lépés a külügy sze-
rint nem mozdította előre a francia ifjúsági csoportokkal való kapcsolatot, sőt 
éppen az ellenkezőjére számítottak. A külügy ugyanis még mindig az apró lé-
péseket tartotta a legfontosabbnak Franciaország felé. Ráadásul Abetz volt az 
is, aki új lendületet adott az 1933-ban megmerevedő kétoldalú ifjúsági kapcso-
latoknak.363

361 Sohlbergkreis deutscher und französischer Jugend an das AA, Karlsruhe, 3. Mai 1933 – PAAA, R 
63604; Denkschrift des Sohlbergkreises zur Pariser Ausssprache vom 21-22. April 1933 – PAAA, R 
63604.
362 Sohlbergkreis an das AA, 11. Juli 1933 – PAAA, R 63604.
363 Sohlbergkreis an das AA, 31. Juli 1933 – PAAA, R 63604; JfdDR Abteilung Ausland an das AA, 23. 
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1933-ban német nyomásra szűnt meg a hatodik évfolyamában járó „Német-
francia Körkép” (Deutsch-französische Rundschau), amely a Német-francia 
Társaság (Deutsch-Französische Gesellschaft) hivatalos lapjaként a kétoldalú if-
júsági kapcsolatok egyik legfőbb fóruma is volt. Nem sokkal később, 1934 őszé-
től újra Abetz asszisztálása mellett a Sohlberg kör kiadásában új, német-francia 
folyóiratot indított, amelyhez – mint egyébként munkájához általában – a kül-
ügyminisztérium anyagi támogatását is kérte. A füzet neve A Sohlberg. Német-
francia Havi Füzetek (Der Sohlberg. Deutsch-französische Monatshefte) lett, s 
első száma októberben jelent meg. Tematikus számokat terveztek, így október-
ben a „Két nemzet ifjúsága” képezte a vezértémát, novemberben pedig „A front 
hangja”.364

Úgy tűnik azonban, hogy a Sohlberg kör áprilisi találkozója mégsem volt olyan 
sikeres, illetve az azóta eltelt események nem pozitív módon befolyásolták Né-
metország francia megítélését, mert Abetz októberi útja nehézségekbe ütközött. 
A szeptemberre tervezett újabb találkozó pedig csak húzódott. Ennek hátterében 
nyilván a fegyverkezési egyenjogúságról folytatott tárgyalások végleges zátony-
ra futása, illetve Németország Népszövetségből való kilépése állt. Miután 1933 
őszére Európa szerte megnyugodtak a kedélyek, újra kapcsolatfelvételre került 
sor, amelyet ezúttal is támogatott a német külügyminisztérium, s francia részről a 
Luchaire-féle Bizottság is készségesnek mutatkozott a további együttműködésre. 
Abetzék párizsi útja a Sohlberg kör következő, berlini találkozójának előkészíté-
sét szolgálta. Abetz mindenkivel fel tudta venni újra a kapcsolatot, akikkel ez ko-
rábban is fennállt. Találkozott újságírókkal, politikusokkal és hallgatóvezetőkkel, 
sőt megpróbált kapcsolatba lépni az időközben a Bizottságból kilépett csoportok-
kal is. Beszámolója szerint minden esetben sikerült helyreállítani a kapcsolatokat 
és a közös munka továbbvitelének szándékát. Találkozott egy sor olyan szervezet-
tel is, amelyek nem voltak ott a Bizottság tagjai, s esetükben sikerült elérnie azt, 
hogy azok vezetőségeikben megvitassák a Bizottsághoz fűződő álláspontjukat, sőt 
ígéretet tettek arra, hogy képviseltetik magukat a berlini rendezvényen.365

A berlini találkozó végül 1934. január 3.-7. között zajlott, amelyen 20 francia 
résztvevő volt jelen. Az újabb összejövetelt mindvégig az óvatosság jellemezte, 
olyannyira, hogy a közös publikációk elmaradtak. Ráadásul a német rendezés és 
az utólagos értékelések is egyértelművé tették, hogy itt már nem két egyenrangú 

September 1933 – PAAA, R 63605; JfdDR an das AA, 23. Oktober 1933 – PAAA, R 63605; JfdDR 
an das Reichsministerium des Innern, 20. September 1933 – PAAA, R 63605; Sohlbergkreis an das 
AA, Karlsruhe, 12. Oktober 1933 – PAAA, R 63605; Zu VI S 4837 – PAAA, R 63609; Tiemann, i. m., 
250–251. o.; Zu VI S 6202, 7. Juli 1934 – PAAA, R 63607; Tiemann, i. m., 250-251. o.
364 Sohlbergkreis an das AA, 29. September 1934 – PAAA, R 63608; Der Sohlberg. Deutsch–franzö-
sische Monatshefte – PAAA, R 63608; Tiemann, i. m., 270-271. o.
365 Sohlbergkreis an das AA, Karlsruhe, 31. Oktober 1933 – PAAA, R 63605; Bericht. Pariser Reise 
Abetz, 22-28. Oktober 1933 – PAAA, R 63605; JfdDR an das Reichsministerium des Innern, 20. 
September 1933 – PAAA, R 63605; Sohlbergkreis an das AA, Karlsruhe, 12. Oktober 1933 – PAAA, 
R 63605; JfdDR an das AA, 23. Oktober 1933 – PAAA, R 63605; Bericht. Pariser Reise Abetz, 22–28. 
Oktober 1933 – PAAA, R 63605; Sohlbergkreis an das AA, Karlsruhe, 12. Oktober 1933 – PAAA, R 
63605; Tiemann, i. m., 250-251. o.
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partner találkozásáról van szó. A program részeként a vendégeket a Birodalmi If-
júságvezetőség részéről Carl Nabersberg is fogadta. A francia vendégek megtekin-
tettek egy vidám színdarabot (Európa egén címmel), amelynek témája a német-
francia sport- és ifjúsági kapcsolatok voltak, valamint a Hitlerjugend bemutatóját. 
Mindez lehetővé tette, hogy a franciák átfogó képet kapjanak a nemzetiszocialista 
Németországról. Mindenesetre az arra fogékony franciákat sikerült meggyőzni, 
így 1934-től maga Abetz is új perspektívákat látott a kétoldalú kapcsolatokban.366

Nabersberg megnyitójában utalt a találkozó elsődleges céljára, hogy a francia 
vendégek személyesen ismerjék meg az új Németországot. Francia részről az 
előkészítés a Bizottság kezében volt, amely 15 fővel képviseltette magát az ifjú-
sági csoportok teljes palettájáról. A találkozó előtt a HJ-nak eljuttatott feltételek 
rávilágítottak azonban a problémákra is. A Bizottság ebben hangsúlyozta, hogy 
a francia és a német ifjúság pillanatnyilag túlságosan más nyelvet beszél, emiatt 
szükségesnek látta egy olyan információs út megszervezését, amely egy későbbi 
találkozót készíthetett elő. Sokféle színezetű ifjúsági csoport képviseltette magát 
a találkozón, melynek a baráti és szívélyes eszmecserét kellett szolgálnia. A rész-
vevők nem kívántak saját országuk „külügyminisztereként” fellépni, mert állás-
pontjuk szerint csak a nagypolitikától való eltávolodás garantálhatta a termékeny 
munkát, s kikötötték, hogy nem vesznek részt a HJ gyűlésein, mert az a francia 
ifjúság új Németország előtti hajbókolásával érne fel. Azzal a meggyőződéssel 
utaztak Berlinbe, hogy a francia-német megegyezéstől függ Európa jövője. En-
nek persze nagypolitikai hangzása volt. A találkozó egy BIV által adott fogadással 
kezdődött, amelyen Nabersberg jelezte, hogy a találkozón nem kívánnak kitér-
ni a problémák elől. Leginkább külpolitikai, gazdasági és kulturális természetű 
témák kerültek elő. A résztvevők ellátogattak egy munkatáborba, eleget tettek 
a DAAD meghívásának, fogadást rendezett tiszteletükre a Német-Francia Ta-
nulmányi Bizottság (Deutsch-französisches Studiencomité), látogatást tettek a 
rádiónál, de a legnagyobb benyomást a berlini HJ meghívása tette rájuk. Meg-
állapodtak abban, hogy 1934 húsvétján egy francia ifjúsági csoport érkezik Né-
metországba, a Fekete-erdőbe, ahol a bádeni HJ gondoskodik róluk, s javaslatot 
tettek arra, hogy a következő találkozó 1934 augusztusában a Loire völgyében 
legyen. Német részről viszont kétségesnek tartották, hogy addig fennmarad a 
Francia Ifjúsági Bizottság a francia-német közeledésért addigi összetétele, mert 
vezetőjét rövid időre bebörtönözték. Összességében azonban a francia ifjúság 
közeledését figyelhette meg a HJ.367

Mindenesetre Abetz 1934. január végén úgy értékelte, hogy a kritikus pon-
ton túljutottak, s az év további részében állandósuló kapcsolatokat tervezett. A 
francia ifjúság húsvéti útja mellett a legfőbb teendő Nabersberg párizsi útjának 
megszervezése volt. További fontos kérdésnek tekintette Abetz a franciaországi 

366 Tiemann, i. m., 252-255. o.
367 Deutsche und französische Jugend in Berlin. Das Treffen des Sohlbergkreises, 11. Januar 1934 – 
PAAA, R 63606; Sohlbergkreis. Denkschrift zur Fünften Deutsch–Französchen Jugendbegegnung 
Berlin, 3-7. Januar 1934, 17. Januar 1934 (Abetz) – PAAA, R 63606.
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sajtómunkát is, így a BIV-nek kb. 20 francia lapban volt publikálási lehetősége. 
Ennek nyomán a francia sajtó részletesen beszámolt a berlini találkozóról, s a 
résztvevő francia delegáltak is számos nyilatkozatot tettek ezzel kapcsolatban. A 
Sohlberg kör a találkozó után továbbra is előrenyomulóban volt, Párizson kívül 
is gyökeret akart verni, például olyan egyetemi városokban mint Lyon, Dijon, 
Belfort, Nancy, Lille, Montpellier és Grenoble. Nem használt viszont a kétolda-
lú ifjúsági kapcsolatoknak, hogy a francia hatóságok nem mutattak túlzott előzé-
kenységet a német ifjúvándorokkal szemben, akiket csak útlevél-láttamozással 
engedtek be Franciaországba, s ha már ruhájukról felismerhetők voltak, a fran-
cia határőrség visszafordította őket a határról.368

Abetz 1934 húsvétján ismét személyesen látogatott Párizsba a kétoldalú kap-
csolatok elmélyítése érdekében. Ennek eredményeként 1934 nyarára már hét 
vándorcsoport németországi útját tervezték – köztük vallásos ifjúsági szerveze-
tekét is –, egyenként kb. 15-20 fős létszámmal. Az utak elsősorban a Fekete-er-
dőbe és a Neckar-völgybe irányultak, így a bádeni HJ volt a vendéglátó. Abetz a 
következő hónapokban azt tartotta a legfontosabbnak, hogy az utakon valóban 
mértékadó franciák vegyenek részt.369

Nabersberg útjának előkészítéseként sikerült megnyerni az ügynek Jules 
Romains írót.370 Nabersberg ehhez képest nem tartotta lehetségesnek, hogy jú-
niusban Párizsba utazzon, mert tartott az incidensektől. Azt javasolta, hogy csak 
Abetz és Bran utazzon el Párizsba, mert akkor kisebb reakció várható, mintha a 
BIV egyik legmagasabb rangú képviselője jelenne meg. Az út végül mégis létre-
jött, valószínűleg szerepe volt benne annak is, hogy számoltak az elmaradás ese-
tén várható negatív hatásokkal – főleg miután Romains-t is megnyerték.371

A berlini találkozó viszonzásaként, a Bizottság meghívására 1934 júniusában 
Nabersberg tehát mégis ellátogatott Párizsba, ahol előadásokat és beszélgető es-
teket tartott. Elkísérte őt Otto Abetz és Heinrich Bauer író. Nabersberg – saját 
nyilatkozata alapján is – a „valóság brutalitásának” szándékával érkezett Párizsba, 
ami annyit jelentett, hogy nem kívánta elkendőzni a problémákat. Alapvetően a 
Birodalmi Ifjúságvezetőség alá tartozó szervezeteket, a Birodalmi Ifjúságvezető-
séget és a Hitlerjugend tevékenységét mutatta be. Hangsúlyozta a HJ esetében 
az önkéntesség elvét, s beszélt annak a katolikus és zsidó szervezetekhez fűződő 

368 Sohlbergkreis an das AA, Karlsruhe, 30. Januar 1934 – PAAA, R 63606; Berichte der französischen 
Teilnehmer über das deutsch–französische Jugendtreffen in Berlin, 4. bis 10. Januar 1934, 7. Februar 
1934 – PAAA, R 63606; Sohlbergkreis an das AA, 18. Januar 1934 – PAAA, R 63606; Deutsche Paß–
Stelle für Ausländer an das AA, Kehl, 19. März 1934 – PAAA, R 63606.
369 Sohlbergkreis. Pariser Reise Abetz Ostern 1934. Bericht, 24. April 1934 – PAAA, R 63607.
370 Jules Romains, eredeti nevén Louis Henri Farigoule (1885–1972) francia romantikus író volt. 1936-
ban a nemzetközi P.E.N. Club elnökének választották, de személye a náci jellegű szervezetekhez való 
közelsége miatt mindig vitatott maradt. Franciaország náci megszállását követően az USA-ba emig-
rált, ahonnan 1946-ban tért haza, és még ebben az évben kinevezték a Francia Akadémia tagjává.
371 Otto Abetz/Sohlbergkreis an das AA, Karlsruhe, 11. Mai 1934; JfdDR Abteilung Ausland an das 
AA, 23. Mai 1934 – PAAA, R 63607. Ribbentrop is vélhetően az út megtartása mellett érvelt. JfdDR 
Abteilung Ausland an das AA, 8. Juni 1934 – PAAA, R 63607; Deutsche und französische Jugend. 
RJP, 1934/206. sz., 1-2. o.
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viszonyáról is. Beszéde végén felhívta a francia ifjúságot arra, hogy a HJ öt millió 
tagjával együtt lásson hozzá a két ország közötti hídveréshez.372

A látogatás eredményeként örömmel konstatálták, hogy a jobboldali ifjúság tel-
jes mértékben kiállt a német kapcsolatok mellett. Nehezebb volt a helyzet a balol-
dali ifjúsági szervezetekkel, de a párbeszédre ott is mutatkozott készség, s német-
országi meghívásoknak is eleget kívántak tenni. Különösen biztató volt azoknak a 
szervezeteknek a közeledése, amelyek Franciaországban is autokratikus államfor-
mát akartak bevezetni. A katolikus szervezetekhez való német hozzáállás vegyes 
volt, a francia cserkészek viszont készséget mutattak arra, hogy közös és kölcsö-
nös utakat és táborokat tartsanak, bár a nemzetközi cserkészvezetés szabályai és 
Hitlerjugend ellenes utasításai ezt megnehezítették. Összességében Nabersberg 
a találkozók révén 1934 nyarára a korábbinál jóval nagyobb számú francia láto-
gatóval számolt Németországban, s a további kapcsolatok elősegítése érdekében 
látogatásának a francia sajtóban is nagy hírverést szántak. Nabersberg reményét 
fejezte ki, hogy látogatása valamelyest a német külpolitika tehermentesítését is 
szolgálta, s úgy értékelte, hogy a Hitlerjugend megszerezte az ifjú Franciaország 
bizalmát. E látogatás során sikerült elérni azt is, hogy Jules Romains 1934 máso-
dik felében Latinitás és Germanitás címen tartson előadást Berlinben.373

A német-francia ifjúsági kapcsolatokat Frick belügyminiszter is fontosnak tar-
totta, de egyúttal kijelölte azt a keretet is, amelyben azokat folytathatónak vélte. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a liberális és humanista eszméknek leáldozott, s 
a külföldet egy alacsonyabb rangú objektumnak kell tartania az ifjúságnak. A né-
met ifjúság nem feledkezhet meg arról, hogy fajilag előrébb való a többi nemzet-
nél, amiről abszolút önuralommal és fegyelemmel tanúbizonyságot is kell tennie. 
Ezek az elképzelések már eddig sem voltak idegenek a német ifjúsági mozgalom 
egy részéről, de mostantól a hivatalos, kötelező doktrína szintjére emelkedtek. 
Mindez persze a franciákkal való viszonyban nem kerülhetett felszínre, hiszen 
ott továbbra is a visszafogott propaganda és az addigi kapcsolatok fejlesztésének 
szükségessége állt előtérben, főleg az iskolai cserekapcsolatok terén.374

372 A Maasra vonatkozó iratokat ld. PAAA, R 63607; Denkschrift über die Pariser Reise von 
Obergebietsführer C. Nabersberg; Deutsche und französische Jugend trifft sich. VB (Berlin), 23. 
Juni 1934; Nationalsozialistischer Jugendführer in Paris. VB (München), 24. Juni 1934; Jugend dient 
dem Frieden. Zusammenarbeit der HJ mit französischen Verbänden. 8 Uhr Abendblatt, 22. Juni 
1934 – PAAA, R 63607.
373 Denkschrift über die Pariser Reise von Obergebietsführer C. Nabersberg; Deutsche und 
französische Jugend trifft sich. VB (Berlin), 23. Juni 1934; Nationalsozialistischer Jugendführer 
in Paris. VB (München), 24. Juni 1934; Jugend dient dem Frieden. Zusammenarbeit der HJ mit 
französischen Verbänden. 8 Uhr Abendblatt, 22. Juni 1934 – PAAA, R 63607; Abetz és a Sohlberg 
kör, illetve a velük egyre inkább összefonódó Birodalmi Ifjúságvezetőség mellett egyéni kezdemé-
nyezések is mutatkoztak a német-francia ifjúsági kapcsolatok megszilárdítására és fejlesztésére, 
amelyek leginkább a saját haszonszerzés lehetőségét szem előtt tartó, dilettáns kísérletek voltak, s 
ezért az érintett szervek is elutasítóak voltak velük szemben. Ráadásul ezek az elképzelések sem 
tartalmaztak mást, mint amit a Harmadik Birodalom vezető körei is elképzeltek e téren, a dolgok 
irányítását a Birodalmi Ifjúságvezetőség pedig semmi esetre sem engedte volna ki a kezéből. Vö. 
Tiemann, i. m., 256-261. o.
374 Frick, Wilhelm, Kampfziel der deutschen Schule. Ansprache am 9. Mai 1933, Langensalza 
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A Sohlberg kör fenntartása mellett 1934-től az első utak is megindultak. 1934 
szeptemberében francia meghívásra a karlsruhei HJ 16 fős csoportja látogatott 
el Párizsba, Orléansba és Chaumontba. Az út kb. egy hetes volt, s ezzel párhu-
zamosan a francia cserkészek a Fekete-erdőbe utaztak.375

1933 -1935 között a kétoldalú kapcsolatok egyik fő irányát német részről a 
Saar-vidék jelentette, amelynek visszatérése Németországhoz elsődleges diplo-
máciai és egyben gazdasági érdek is volt. Ennek elősegítésében a Hitlerjugend 
is kivette a részét, ugyanis az 1935. januári népszavazásig ún. Saar-rendezvények 
tucatjára került sor. E rendezvények kedvezményezettje a Saar-vidéki náci ifjú-
ság volt, amely 1931-től működött Hitlerjugend néven. 1933-ban a kormányzat 
ugyan betiltotta a HJ működését, de a Saar-HJ következő, kuseli találkozóján ál-
lítólag már 20 ezer fiatal gyűlt össze, később pedig a tiltást is feloldották.376

A Saar-vidék gondozására a Birodalmi Ifjúságvezetőség Szociális Hivatala 
nagyszabású segélyakciót indított. A gazdasági nehézségek között élő gyerekek 
közül 1933 és 1934 folyamán 2000 főnek biztosítottak lehetőséget arra, hogy 
négy hetet töltsenek az ipari vidékekről kiszabadulva a bajor Rajna-Pfalzban és 
a Balti-tenger partján. Az első 1000 fős csoport 1933. augusztus 4-én indult út-
nak Rügenre. 1934 tavaszán a Bajor Keleti Vidéken a lakosság 12 ezer helyet je-
lentett be az üdülésre szoruló Saar-vidéki gyerekek felvételére. Ebből azonban 
csak 2100 hely betöltését tudta vállalni a HJ; a Saar-gyerekek három csoportban 
– májusban, augusztusban és késő ősszel – érkeztek Németországba. 1934 au-
gusztusában a HJ és az NSV közösen újabb 350 Saar-vidéki gyereknek biztosí-
totta a lehetőséget egy több hetes németországi nyaralásra. 250 fő Hamburgban 
töltötte el a szünidőt, míg a fennmaradó 100 főt az alsó-elbai terület településein 
helyezték el.377

Az ún. Saar-gyűlések, különösen a HJ württembergi területén voltak rend-
szeresek. 1934-ben még egy Saar-kiállításra is sor került, amellyel érzékeltetni 
akarták a Saar-vidékieknek, hogy a birodalmi HJ gondoskodik róluk. 1934 nya-
rán Koblenzben Saar-napokra került sor. Az eseményen a felvonuló 48 ezer HJ 
tag (köztük 6 ezer Saar-vidéki) tett ismét hitvallást amellett, hogy a Saar-vidék 
német terület. Az eseményen részt vett Lauterbacher törzsvezető is, aki szemé-
lyesen fogadta Saar-vidéki vendégeket, majd közösen tették le az első nyugati 
vidéki színháztér (Thingplatz) alapkövét. Másnap Bernhard Rust birodalmi ne-
velésügyi miniszter és Schirach is Koblenzbe látogatott, hogy a stadionban szól-
janak a felvonult ifjakhoz.378

1933. Idézi: Tiemann, i. m., 261-262. o.; Tiemann, i. m., 263-264. o.
375 Otto Abetz, Sohlbergkreis an das AA, Karlsruhe, 14. September 1934 – PAAA, R 63608.
376 Ein Gebiet Saar–Pfalz der HJ. RJP, 1935/59. sz., 1. o.
377 Saarhilfe der HJ – BArch, NS 26/336; 2100 Saarkinder kommen in die bayerische Ostmark. 
RJP, 1934/50. sz., 1. o.; Saarkinder in Hamburg. RJP, 1934/132. sz., 2. o.
378 Saarkundgebung der Hitlerjugend. RJP, 1934/8. sz., 2. o.; Der Kampf um die Saar. RJP, 1934/48. 
sz., 1-4. o.; Die Hitlerjugend kennt nur eine Deutsche Saar. RJP, 1934/83. sz., 2-7. o.; Der Saartag 
der Jugend in Koblenz. RJP, 1934/93. sz., Schnelldienst.
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1934. június végén, a versailles-i szerződés aláírásának 15. évfordulóján, 
a Hessen-nassaui HJ Saar-futást rendezett. A kiindulópont a határon fekvő 
Zweibrücken volt, ahonnan 5 útvonalon keresztül futottak Frankfurtba. Az ese-
ményen 30 ezer DJ-tag vett részt. A résztvevők egy hűségoklevelet is magukkal 
vittek, amelyet egy Saar-nagygyűlésen adtak át a területvezetőnek. Számos HJ 
gyűjtőakcióra is sor került a Saar-vidéki ifjúság megsegítésére. Az egyik ilyen 
gyűjtésen az adományként kapott textíliákból a BDM készített ruhákat. Külö-
nösen élen járt a segítő tevékenységben a württembergi HJ, amely 1935 janu-
árjában 300 pár kesztyűt, 3000 sapkát, ugyanennyi pár zoknit és harisnyát, 2000 
ruhát, játékokat stb. készített a Saar-vidéki HJ-nak, összesen több mint 25 ezer 
darabot.379 A Saar-rendezvények mellett a Saar–HJ és a birodalmi HJ közötti 
kapcsolatok is felélénkültek, bár ezek dokumentáltsága igen csekély. 1934 elején 
450 Saar–vidéki német tett látogatást Hannoverben, majd Hildesheimban.380

Nem sokkal a Saar-vidéki népszavazást követően az NSDAP létrehozta Saar–
Pfalz körzetét, amely alapján a HJ is megalkotta a maga Saar–Pfalz területét 
és főkörzetét. Ezen belül 3 HJ-körzet, 5 DJ-körzet, 3 BDM-alkörzet és 3 JM-
alkörzet jött létre. A Hessen–nassaui területből pedig a Rajna–pfalzi körzeteket 
építették be az új 25-ös számú Saar–pfalzi területbe. A Saar-vidékről összesen 
50 ezer fővel gyarapodott a HJ létszáma.381

A népszavazás után a Hitlerjugend remélte, hogy a Franciaországgal meglé-
vő feszültségek megszűnnek. Ezek azonban rejtetten vagy nyíltan, de továbbra 
is jelen voltak, sőt talán fokozódtak is a Saar–vidék „elvesztése” miatt, de kivált-
képp az 1935-ös események, főleg az általános hadkötelezettség versailles-i bé-
keszerződést sértő bevezetése miatt. Ezt a hivatalos kapcsolatok felszíne alatt 
húzódó jelenségek is mutatták. Egy, a BIV engedélyével nem rendelkező, a Raj-
na mentén tanulmányi utat folytató HJ-tag, Kehlben járva érvényes útlevéllel 
látogatott Strassburgba, ahol a fényképezési tilalom ellenére fényképeket ké-
szített (rövidlátásra hivatkozva nem vette észre a tiltó táblákat). Az eset kapcsán 
letartóztatták és kémkedés vádjával vizsgálati fogságba helyezték. Végül a német 
külképviselet közbenjárására a vádat engedély nélküli fényképezésre módosí-
tották, lefoglalták a fényképezőgépet és a felvételeket, tíznapi fogságra ítélték, 
majd idő előtt szabadlábra helyezték és kitoloncolták. Ugyancsak a két ország 
közötti feszültséget mutatta az a BIV által meg nem történtnek tartott eset is, 
amelyet a francia hírügynökség jelentett. Eszerint Metz közelében, Mertennél 
több HJ-tag átlépte a határt, és kővel dobálták meg az ott teheneket őrző gyere-
keket, s egyet közülük késszúrással meg is sebesítettek, majd gyorsan visszatér-
tek Németországba. A nyolcfős csoport állítólag Überherrenből származott, s az 

379 Saarlauf des Jungvolkes. RJP, 1934/94. sz., 2. o.; Der Saarlauf des Jungvolkes. RJP, 1934/97. sz., 2. o.; 
BDM-Mädel arbeiten fürs Saarland. RJP, 1935/12. sz., 3. o.; Württembergs Jugend hilft Saarjugend. 
RJP, 1935/16. sz., 2. o.
380 Besuch von Saarländern in Hildesheim. RJP, 1934/28. sz., 2. o.
381 Ein Gebiet Saar–Pfalz der HJ. RJP, 1935/59. sz., 1. o.; Griesmeyr – Würschinger, i. m., 188. o.; 
Jungmädel zur Saarabstimmung. RJP, 1935/8. sz., 3. o.; Der Wille der saardeutschen Jugend. RJP, 
1935/9. sz., 1-2. o.; Jungmädel in der Saarausstellung. RJP, 1935/14. sz., 4. o.
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incidens a francia gyerekek provokálásával kezdődött: azt mondták nekik, hogy 
a terület nemsokára német lesz. Mivel a francia gyerekek tiltakoztak ez ellen, 
összetűzés bontakozott ki közöttük. Öt francia gyerek elmenekült, a hatodikat 
viszont kétszer hátba szúrták. Ennek hatására a franciák azonnal szigorúbb ha-
tárellenőrzést vezettek be.382

Párizsi értesülések szerint 1935. április végén, május elején Schirach szemé-
lyesen is ellátogatott Párizsba, ahol tárgyalásai során találkozott többek között a 
Bizottság új vezetőjével, Bertrand de Jouvenellel.383 Itt terjesztette elő állítólag 
azt a meghívást is, hogy 1935 nyarán 10 000 fiatal franciát fog meghívni Né-
metországba, s ugyanennyi HJ-tagot Franciaországba küldeni, hogy a kölcsö-
nös megértést minél inkább elősegítsék. Schirach az igazán mértékadó helyeken 
azonban nem talált megértésre tervével kapcsolatban.384 Abetz egyik jelentésé-
ben maga is úgy látta 1935 májusában, hogy a feszültségek az utóbbi időben az 
ifjúsági kapcsolatokat arra korlátozták, hogy a létezőket szinten tartsák, de nem 
tudták azokat tovább építeni. Így került sor 1935 húsvétján egy párizsi megbe-
szélésre ideológiai, gazdasági és szociális kérdésekről. A találkozó április 23. -26. 
között került megrendezésre, a BIV három munkatársának, a Nemzetiszocialis-
ta Jogászszövetség három fiatal tagjának, a Német Hallgatóság 3 képviselőjének 
és Stadler főkörzetvezető, a BIV Szociális Hivatala munkatársának részvételé-
vel. A találkozón kerülték a külpolitikai kérdéseket, s megpróbáltak közös pon-
tokat keresni gazdasági kérdésekben, az antimarxizmus, az osztályharc gondola-
tának elvetése, a csak nemzeti keretek között megvalósítható szocializmus terén. 
Mindez mutatta, mennyire igyekeztek a látható problémák és feszültségek elle-
nére belekapaszkodni a közös mozzanatokba.385

A párizsi megbeszélést követően francia ifjúsági vezetőkből álló csoport – 
eleget téve a BIV meghívásának –, Saarbrückenben részt vett a birodalmi szak-
mai verseny zárásán. Személyesen üdvözölte őket Schirach, Bürckel NSDAP-
körzetvezető és Robert Ley, a Német Munkafront vezetője. Utóbbi még külön 
megbeszélést is tartott velük a munkás és a munkaadó viszonyáról a Harma-

382 Abschrift. Fritz Schlossnagel, HJ-Gebiet 18, Stabsgefolgschaft an die Reichsjugendführung, 
Abteilung Ausland/Fahrtenamt, Nürnberg, 4. September 1935 – PAAA, R 98894; Deutsche 
Botschaft an das AA, Paris, 29. August 1935 – PAAA, R 98894; DNB, Nr. 262, Franco, 21. 
September 1935, 6. o. – PAAA, R 98868.
383 Bertrand Jouvenel (1903–1987) francia, jogász, közgazdász, politológus, egyetemi oktató és po-
litikai és filozófiai publicista, író is a két ország ifjúsága közötti különbségek helyett a hasonlóságok-
ra és a leendő együttműködésre irányította a figyelmet. Jugend zweier Nationen. RJP, 1935/12. sz., 
1-2. o. Jouvenel még üdvözlő táviratot is küldött Nabersbergnek a sikeres népszavazás alkalmából, 
aki ugyancsak az ellentéteken való felülkerekedésre hívott fel. Der Weg zur französischen Jugend 
ist frei. RJP, 1935/13. sz., 1-2. o.; Deutsche und französische Jugend. RJP, 1935/26. sz., 1-2. o.
384 DNB, Nr. 122, Franco, 3. Mai 1935, 10. o. – PAAA, R 98859. A Német Távirati Iroda jelenté-
se azt sugallja, mintha Schirach valójában nem is járt volna Párizsban. Ezt látszik alátámasztani, 
hogy más bizonyíték erre az útra nem lelhető fel. DNB, Nr. 265, Franco, 24. September 1935, 5. 
o. – PAAA, R 98868.
385 Aktennotiz. Deutsch–französische Jugendaussprache, Paris – Saarbrücken, Ostern 1935, 20. 
Mai 1935; RJF Soziales Amt an das AA, 2. Februar 1935 – PAAA, R 98859.
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dik Birodalomban. Abetz jellemző-
nek vélte, hogy egy francia résztve-
vőnek sem sikerült az útról készült 
jelentését valamelyik francia lapban 
megjelentetnie. Ezt a hangulatot 
támasztotta alá, hogy a politikai és 
klerikális körök negatív hozzáállá-
sa miatt több németországi utat is 
lemondtak. Abetz azt is tudni vél-
te, hogy olyan résztvevő is volt, akit 
utána megfigyeltek Franciaország-
ban. Ennek ellenére ezeket az at-
rocitásokat hatástalannak tartotta, s 
úgy gondolta, hogy ezek az ifjúsági 
szervezetek meg fogják őrizni hű-
ségüket a HJ-hoz. Mégis úgy látta, 
több hónapos munkába fog kerülni, 
hogy a kapcsolatokat az 1935 eleji szintre hozzák fel újra.386

Úgy tűnt, hogy az utak száma 1935-ben emelkedett. 1935 nyarán 40 ifjú fran-
cia, egykori francia frontharcosok fiai és lányai keresték fel Németországot, s 
Stuttgarttól Berlinig bejárták az országot. Berlinben a BIV megbízottja is fogad-
ta őket, majd Hamburg, a Rajna-vidék és a Saar-vidék felé folytatták útjukat.387 
1935 júliusában a charlottenburgi Ifjúnép 60 tagja indult franciaországi útra, 
amely Párizs mellett Bierville-t, a Loire völgyét, Normandiát és St. Quentint is 
érintette. Az út Abetz ösztönzése révén valósult meg, német–francia pénzügyi 
támogatás mellett. A csoport szereplőit megfelelően felkészítették, amely ga-
ranciát jelenthetett a helyes és hatásos fellépésre. Az út során egy hetes párizsi 
tartózkodást terveztek. A csapat tiszteletét tette az ismeretlen katona sírjánál, a 
Diadalívnél. Egy estét az Eclaireurs de France cserkészcsoporttal töltött, ame-
lyen a német és a francia népi kultúra került terítékre. Fogadták a német követ-
ségen is. A Loire völgye, Orléans, Tours, Mont. St. Michel, Bretgane, St. Malo 
és Chartres érintésével jutottak el Normandiába, s közben francia ifjúsági cso-
portokkal találkoztak. Az utazás után részt vettek Bierville-ben egy nemzetközi 
ifjúsági találkozón, majd a hazaúton – francia frontharcosok meghívására – Hen-
ry Pichot vezetésével St. Quentin temetője mellett ellátogattak Maissémybe is, 
ahol 30 ezer német katona nyugodott. Más ifjúsági csoportok mellett találkoztak 
a francia cserkészekkel is, sok helyen tartottak bemutatókat, zenés esteket. A 
csoport sok élménnyel tért haza, s a meglátogatott ifjúsági csoportok képvise-
lőit hamarosan Németországban akarták fogadni. A német jelentés elégedetten 
állapította meg, hogy a csoport kifogástalan belső és külső fegyelmet mutatott, 
s az utat egyben egy új korszak kezdetének is tartotta a francia-német ifjúsági 

386 Uo.; Französische Jugendführer über den Reichberufswettkampf. RJP, 1935/97. sz., 1. o.
387 Eine Adresse französischer Jugend an die HJ. RJP, 1935/179. sz., 2. o.
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kapcsolatok terén. Mindezt ráadásul a közös háborús emlék felett létrejövő köl-
csönös megbékélés égisze alatt. Hazatérésük után vezetőtáborba vonultak, aho-
va a francia vendégek is ellátogattak, köztük Brieu la Rochelle költő. Az Ifjúnép 
útja után a Sohlberg kör következő célja az volt, hogy 20 nagyon jelentős francia 
ifjúsági vezetőt hívjon meg 1935 októberében Berlinbe.388

Franciaországgal is meghonosodtak a közös táborozások. 1935. március 
12–19. között Schlierseeben (Felső-Bajorország) került sor egy német–francia 
sítáborra, amelyen ifjú német és francia „szellemi munkások” vettek részt, jogá-
szok, írók és egyetemi hallgatók. A táborban folytatott beszélgetések középpont-
jában a nemzetiszocializmus magva, a faji kérdés állt. A francia résztvevők állító-
lag nagy érdeklődést mutattak a Harmadik Birodalom létesítményei iránt is.389

1935-ben a Sohlberg kör utolsó találkozójára Saarbrückenben került sor. A 
helyszín egyúttal a két ország viszonyának jelképeként is funkcionált, s a találko-
zó központi témája is a Saar-vidék visszacsatolása volt. A Saar-kérdés és az 1935-
ös német lépések azonban jelentősen visszavetették a két ország ifjúsági kapcso-
latait, s a bizalmatlanság a korábbinál is nagyobb méretekben ütötte fel a fejét 
francia részről. Ezzel megbukott annak a kísérlete is, hogy a Sohlberg kör ha-
gyományait a Hitlerjugend egyre inkább államifjúsági viszonyaira adaptálják. A 
Hitlerjugend francia megítélése pedig messze eltávolodott a korábbi pozitívabb 
hangnemtől, s egyre inkább a szervezet negatív jellemzőit emelték ki.390

A nevelés új, német útja – a kétoldalú kapcsolatok mellett – a francia ifjúság-
nevelés helyzetéről zajló párbeszédre is hatással volt. A közösségi német neve-
lés leginkább a jobboldali körökben és a védelmi szempontokat szem előtt tartó 
személyek számára volt népszerű. Pétain marsall, első világháborús veterán, a 
Vichy rezsim későbbi vezetője például erősen ostorozta a kizárólag az egyént kö-
zéppontba helyező francia ifjúságnevelést, és példaértékűnek tartotta az olasz, 
a német és az orosz állami törekvéseket az ifjúságnevelés központosítására, sőt 
szükségesnek vélte az iskola és a hadsereg kapcsolatának szorosabbra fűzését. 
A nemzeti fegyelem megvalósítása és annak propagálása a nemzet biztonságá-
nak garanciáját jelenti – vélte Pétain. Mind a kétciklusú (10–14 és 14–18 éves 
kor) testi és szellemi nevelést, mind pedig egy német munkaszolgálathoz ha-
sonló intézmény meghonosítását célszerűnek tartotta, ami egyúttal a hadsereg 
újonckiválasztását is helyettesíthette volna. Pétain mellé állt ebben a kérdésben 

388 A bejelentett útvonal a következő volt: Párizs, Rouen, Le Havre, Mont St. Michel, Loire, 
Orléans, Paris, Verdun, 1935. július 7-31. Reichsjugendführung Fahrtenamt, 29. 6. 1933 – PAAA, 
R 63615; Abetz levelezése a külügyminisztériummal, 1935. június – PAAA, 98893; Schreiben der 
Botschaft Paris an das Auswärtige Amt, 2. August 1935 – PAAA, R 98894; Tiemann, i. m., 343. 
o.; Sohlbergkreis an das AA, 12. Juni 1935 – PAAA, R 98893; Jungvolk auf Frankreichfahrt. RJP, 
1935/194. sz., 3. o.;; Berliner Jungvolk auf den Schlachtfeldern von St. Quentin. DAZ, 27. Juli 1935; 
DNB, Nr. 194, Franco, 15. Juli 1935, 4. o. – PAAA, R 98894; Pimpfe durchwandern Frankreich, 
26. Juli 1935 – PAAA, R 98859; Tiemann, i. m., 343-344. o; Französischer Dichterbesuch beim 
Deutschen Jungvolk. RJP, 1935/207. sz., 2. o.
389 Deutsche–französische Arbeitstagung junger Geistesarbeiter in Schliersee. NSK, 27. März 
1935, 3. o. (PAAA, R 63609).
390 Tiemann, i. m., 340-342. o.
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François Poncet berlini francia nagykövet is, aki leginkább az értelmi nevelés 
túlsúlyában látott kivetni valót, amely teljesen háttérbe szorította az érzelmek 
szerepét. A kérdés széles körű vitát gerjesztett. A francia ifjúság azonban soha 
nem érte el azt a teljességet és egységet, amit az említett hangok elvártak volna. 
Ennek ideológiai, politikai és szervezési okai voltak. A Hitlerjugend iránti növek-
vő érdeklődés a gyakorlatban tehát nem hozott eredményeket. A Hitlerjugend 
témaként való megjelenése azonban soha nem látott méreteket öntött.391

A francia ifjúság is nagy szerepet kapott a német ifjúsági lapokban, jóllehet 
a harmincas évek végére a Wille und Macht – általános szokásához híven – már 
arról számolt be, hogy a francia elit arroganciája miatt nehézkesek a nagyobb 
szabású kétoldalú ifjúsági kapcsolatok. Az időzítés nem volt véletlen, s csak idő 
kérdése volt, hogy mikor kerül felszínre teljesen a német ifjúság igazi arca. A 
Hitlerjugend által önmagáról sugározni kívánt, egyelőre szolídságot tükröző kép 
azonban nem talált különösebb fogadókészségre a Rajnán túl, ahol többségében 
kétségbe vonták mind Németország, mind pedig a HJ békés törekvéseit, így a 
HJ ezen a területen is csak szerény sikereket könyvelhetett el.392 1936-ban a kap-
csolatok egyértelműen a mélypontra kerültek, hiszen a Rajna-vidék katonai bir-
tokbavétele és a francia népfront kormány tartózkodó, bizalmatlan hozzáállása 
még kedvezőtlenebb légkört teremtett az együttműködésre. Ebből az állapotból 
még a berlini olimpiai játékokhoz kapcsolódó ifjúsági találkozó sem mozdíthatta 
ki a kapcsolatokat. Ezúttal egy kb. 100 fős delegáció érkezett (Jeunesse d’Union 
Fédérale) egy hamburgi szabadidős kongresszusról Berlinbe, amely tehát nem 
kizárólag a HJ rendezvényére jött Németországba. Zárásként megtekintették a 
nürnbergi pártnapokat. Ahogy azonban egykor a charlottenburgi ifjak franciaor-
szági látogatása, úgy most ez az esemény sem volt olyan lényeges, hogy arról be-
számoljon a Birodalmi Ifjúságvezetőség legfontosabb lapja, a Wille und Macht. 
Sőt, a lap – az általános HJ szándékoktól eltérően – kifejezetten ellenséges cik-
keket közölt Franciaországról, anélkül, hogy az ifjúsági kérdéseket érintette vol-
na. Mindez pedig azt mutatta, hogy a HJ központi vezetésében egy meglehető-
sen hangos franciaellenes oldal is jelen volt.393

A Hitlerjugend francia kapcsolatai azonban nem emiatt maradtak gyengék, 
hiszen a harmincas évek végéig a HJ jobbára megőrizte a kölcsönös barátság lep-
lét. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy a HJ-nak a Rajnán túl nem igen 
volt megfelelő partnere, hiszen a köztársasági Franciaországban sokszínű, apró 
csoportokra tagolt ifjúsági mozgalom működött, valami hasonló, mint 1933 előtt 
Németországban. A leginkább szóba jöhető, legnagyobb taglétszámmal rendel-
kező szervezetek szellemiségük miatt nem feleltek meg. A hasonló szellemisé-

391 Die HJ als Vorbild in Frankreich. RJP, 1937/13. sz., 2. o.; Tiemann, i. m ., 286-288. o.
392 Jugend im Frankreich der Dritten Republik. Wille und Macht, 15. Januar 1939., 47-55. o.; 
1938-ban a külügyminisztérium különös óvatosságra hívott fel a területen. Auswärtiges Amt an die 
Deutsche Botschaft Paris, 30. März 1938 – PAAA, R 98897; Tiemann, i. m., 345. o.
393 Frank, Walter, Die Krise der Demokratie in Frankreich. Der Stavisky-Skandal. Wille und 
Macht, Sonderheft, 15. März 1934; Tiemann, i. m., 345-346. o.
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gű ifjúsági csoportokat, így többek között az Actión Française csoportjait, a HJ 
viszont alkalmatlannak találta az együttműködésre, csakúgy mint a két irányzat 
között lévő számtalan, Németország számára a „francia szellemi élet széttagolt-
ságát” mutató más szervezeteket. Az Ifjúság Általános Állami Szervezete (États 
généreaux de la jeunesse), amelyben a kommunista ifjúságon kívül minden fran-
cia ifjúsági szervezet képviseltette magát, szervezetként nem váltotta be a hozzá-
fűzött reményeket, s elhalt.394 Többek között ez is szükségessé tette, hogy meg-
lehetősen deformáltan, de az addigi mederben folytatódjanak a német–francia 
kapcsolatok. Az iskolák és a főiskolák terén ezek jóval nagyobb intenzitást mu-
tattak. 1937-től azonban már csak arra volt lehetőség, hogy olyan diákok menje-
nek külföldre, akik a HJ tagjai voltak, sőt a HJ a DAAD-val való hatalmi harcban 
csakhamar azt is elérte, hogy ő határozta meg, hogy ki alkalmas a HJ tagok közül 
a külföldi útra.395 Mindez viszont azt eredményezte, hogy az iskolai cserekapcso-
latokban nem az maradt a domináns kiválasztási elv, hogy ki milyen iskolai tel-
jesítményért cserébe vehetett részt ezeken a jutalomként is felfogható utakon, 
hanem az, hogy ki milyen teljesítményt mutatott a Hitlerjugendben eltöltendő 
szolgálatban. A Sohlberg kör végeleges bukása után a HJ-nak leginkább egy te-
rület maradt meg, amely már ugyancsak korábbi hagyományokra tekintett visz-
sza. Ez az egykori frontharcosok gyermekeire alapozott ifjúsági csere volt.

A Hitlerjugend francia munkaközösségei viszont továbbra is expanzióban vol-
tak. Stuttgartban minden héten összejöttek, s minden olyan cserediák és HJ-tag 
részt vett, akik a nyáron Franciaországba utaztak. Hasonló munkaközösségek 
alakultak Heilbronnban, Ulmban és Backnangban. A Hitlerjugend és a „Német–
Francia Tanulócsere“ között ugyancsak jó kapcsolatok álltak fenn a HJ megítélé-
se szerint. 1936 decemberében a Balpart Egyesület (Rive Gauche) meghívására 
Schulze, a Határvidéki és Külügyi Hivatal vezetője tartott előadást a német if-
júságról. 1936-ban merült fel annak lehetősége, hogy egy, a Német Nőszervezet 
(Deustches Frauenwerk) hamburgi szabadidős találkozóján részt vevő francia 
grófnő ösztönzésére 100 fős BDM-egységet küldjenek ki két csoportban Fran-
ciaországba a grófnő tulajdonában lévő Argeronne kastélyba. Ez az út minden 
bizonnyal létre is jött. 1936 nyarán francia cserkészlányok vendégeskedtek a Raj-
nánál, Düsseldorfban a BDM Ruhr-Alsó-Rajna főkörzetének vendégei voltak. 
A HJ-tal való ismerkedés mellett részt vettek a düsseldorfi alkörzet sportünne-
pén is, s meglátogatták a HJ emlékművét Kaiserswerthben, sőt egy sátortábor-
ba is ellátogattak.396 1936 októberében egy magas rangú francia cserkészvezető 

394 Schreiben Aufklärungs-Ausschuss an das AA, 13. April 1935. – PAAA, R 98859; Tiemann, i. 
m., 307. o.
395 Ld. Tiemann, i. m., 308–338. o.; Schirach Martin Bormann támogatásával elérte, hogy min-
den olyan esetben a Birodalm Ifjúságvezetőség kezében volt az engedélyezés joga, amikor az if-
jak nem szülői kíséretben utaztak. Rundschreiben des Innenministers, 21. April 1936; Schreiben 
Bormanns an das Auswärtige Amt, 14. Februar 1936 – PAAA, R 98894; Tiemann, i. m., 352. o.
396 „Arbeitsgemeinschaft für Frankreich”. RJP, 1936/122. sz., 3. o.; Leiter des Auslandsamtes der 
RJF in Paris. VB, 17. Dezember 1936 (BArch, NS 5/VI/427, 69. o.); Telegramm, Paris (Deutsche 
Botschaft) an das AA, 7. September 1936 – PAAA, R 98896; Französische Pfadfinderinnen am 
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kereste fel a BIV Külügyi Hi-
vatalát, hogy megismerked-
jen a HJ szervezetével és lé-
tesítményeivel. Lehetőséget 
biztosítottak számára arra is, 
hogy megtekintse a BIV né-
hány hivatalát, s elment a DJ 
és a BDM sportdélutánjára és 
közösségi estjeire is. A fran-
cia vezető annak a reményé-
nek adott hangot, hogy a két 
szervezet között élénk folyó-
irat- és levélcsere jöhet létre, 
de megfontoltásra méltónak 
találtak egy csoportos cserét 
is.397

Az 1936-os mélypont után a kapcsolatok újra felélénkültek. Ezeknek továbbra 
is jellemzője volt, hogy az ifjúság kapcsolatai Franciaország esetében voltak talán 
a legnagyobb mértékben kiszolgáltatva a német diplomáciai érdekeknek és játsz-
máknak. A BIV Határvidéki és Külügyi Hivatalának tájékoztatása szerint 1937-ben 
Franciaországba csak olyan utakra került sor, amelyek a világkiállításra vezettek, s 
csakis a vezetőkar vett rajtuk részt, vagyis a HJ és a DJ járásvezetői és osztályve-
zetői. Ezeket az utakat személyesen Schirach vagy helyettese engedélyezte. Ezt a 
tájékoztatást a hivatal a külügyminisztériumnak valószínűleg arra a feljegyzésére 
küldte válaszul, hogy 1937 nyarán Maubach, a BIV összekötője a Ribbentrop ügy-
osztálynál a hivatal tudomása nélkül kezdeményezett biciklis túrát a párizsi világki-
állításra, s ebben az ügyben a követséggel is kapcsolatba lépett. A tervet Maubach 
kiválása és Schirach állásfoglalása nyomán elvetették. Schirach csupán egy szűkebb, 
HJ vezetőkből álló csoport párizsi útját tartotta célravezetőnek, a túl nagy létszá-
mot valószínűleg kockázatosnak ítélte meg egy nem éppen baráti országban. Ehe-
lyett a BIV 1937 második felében 20-25 HJ vezetőkből álló csoportok kiküldését 
vette tervbe, köztük néhány BDM-csoporttal, egyenként 10–25 résztvevővel, hogy 
4–5 napos látogatást tegyenek a világkiállításon. A résztvevők kora 20-40 év között 
mozgott. A párizsi követség májusi szóbeli közlése a külügyminisztériumnak még 
átlagban 50 fős utakról számolt be, s összességében még 8-10 ezer franciaországi 
fiatal látogatásával számoltak, melyek egy része biciklivel jött volna, és sátortábo-
rokban vagy ifjúsági szállókban kívánt megszállni. A kölcsönös bizalmatlanság jele 
volt, hogy a kiutazó HJ vezetőket külön intelmekkel látták el, amelyek meglehető-
sen visszafogott magatartást vártak el, s többek között a politikai beszélgetésektől 
való tartózkodást ajánlották a kiutazók figyelmébe, mivel lehallgatástól tartottak.398

Rhein. RJP, 1936/160. sz., 2. o.
397 Austausch zwischen französischen Pfadfindern und HJ? RJP, 1936/222. sz., 3. o.
398 RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 24. August 1937 – PAAA, R 98896; PAAA, R 98896; 
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1937 augusztusában Emil Klein, a Felföld terület vezetője révén közös tábo-
rozásra kerül sor Bad Reichenhallban 21 francia és 21 német fiatal részvételével. 
A háromhetes németországi táborozás során a résztvevőket Hitler is fogadta a 
Berghofon, majd a tábort áthelyezték a Cote d’Azur-ra. A franciaországi láto-
gatást a németek összekapcsolták a már csaknem „kötelező” első világháborús 
csataterek felkeresésével és egy párizsi úttal. Utóbbi során a csapatot fogadta 
Chautemps miniszterelnök és Lebrun köztársasági elnök is. A közös táborozás 
sikerét mutatja, hogy 1938-ra francia részről egy vitorlás utat helyeztek kilátás-
ba, amellyel ugyan az illetékes német szervek is egyetértettek, de végül mégsem 
valósult meg. Az 1937-es Bad Reichenhall-i tábor résztvevői táviratban köszön-
tötték Schirachot, amelyben patetikus hangon reményüknek adtak hangot, hogy 
elszakíthatatlan kapcsolatot tudnak kovácsolni a francia és a német ifjúság kö-
zött.399

1937. augusztus végén került sor az első francia–német leánytáborra, amely 
a saar-pfalzi BDM-vezetők és -lányok, illetve francia lányok közös rendezvénye 
volt Normandiában. Németországból összesen 20 fő érkezett. A táborozás során 
két napot Párizsban töltöttek, ahol ellátogattak a világkiállításra is. Ezt követ-
te 1937. december 26.-1938. január 6. között Sonthofen közelében Alpeckben 
(Alpe Eck) megrendezett német–francia téli tábor 23 francia egyetemi hallgató 
részvételével, akik mind egykori frontharcosok gyermekei voltak, és több ifjúsági 
mozgalom képviselőjeként érkezetek Németországba. A 27 német résztvevő HJ 
vezető volt, s a HJ szinte minden területét képviselték. A tábort Maubach vezet-
te, amely egyike volt annak az öt tábornak, amelyekre a német Alpokban francia, 
belga és angol fiatalok részvételével került sor. A táborokat fiúk és lányok egy-
aránt látogatták, központjukban a testi nevelés állt, amelyet hivatásos síoktatók 
vezettek. Emellett beszélgetésekre is sor került, leginkább az ifjúságnevelés és 
az iskolaügy kérdéskörében, továbbá jutott idő éneklésre és előadásokra is. A tá-
borban 30-50 fő kapott helyet, s messzemenőkig igyekeztek figyelembe venni a 
külföldi vendégek szokásait, így nem voltak a HJ nyári táboraihoz hasonlóan fe-
szesen ütemezettek. Ebben a táborban már egy-két ifjúsági vezetői is helyet ka-
pott, akiket a következő évben meghívtak az 1000 frontharcos gyermekeként is. 
A tábor lakói az újév alkalmából köszöntő táviratot intéztek Schirachhoz, aki arra 
válaszolt is. A tábor ideje alatt megtekintették a sonthofeni AHS-t is, ahol ven-
dégül látták őket. A tábor zárásaként Schirach Fiehler főpolgármesterrel együtt 
a belga tábor résztvevőivel együtt fogadta a francia vendégeket a mozgalom fő-
városában, Münchenben, s beszédet tartott számukra.400

Tiemann, i. m., 346-347. o.; Aufzeichnung zu Kult S 9794, 28. Juli 1937 – PAAA, R 98896.; 
Abschrift zu Kult S 9794/37. Verbalnote, Paris, 5. Mai 1937 – PAAA, R 98896.
399 Jugend sieht über die Grenzen. Der Angriff, 7. August 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 94. o.); 
PAAA, R 98921; Tiemann, i. m., 348. o.; Telegrammwechsel französischer Jugend mit Baldur von 
Schirach. RJP, 1937/176. sz., 1. o.
400 Auslandsfahrten und Gemeinschaftslager des BDM. RJP, 1937/181. sz., 5. o.; Deutsch–
französisches Mädellager. RJP, 1937/191. sz., 3. o.; Für die Verständigung vorgesorgt. NSK, 16. 
Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 145. o.); A francia résztvevők többnyire a két legnagyobb francia 



IV. 5. A Hitlerjugend bilateriális kapcsolatai 185

1937 a legmozgalmasabb éve volt a kétoldalú kapcsolatoknak, s a német utak 
többségének valóban a világkiállítás volt a célállomása. 1937 nyarán egy 20 fős 
felföldi HJ csoport töltött két hetet egy kis szigeten Franciaország nyugati part-
jainál, majd hazafelé megtekintette a párizsi világkiállítást. 1937 októberében 
egy felföldi leánycsoport is kiutazott a párizsi világkiállításra. Ilyen szándékot 
jelzett a HJ Keleti Vidék területének vezetője, Boekmen is, aki 30 kiválasztott 
HJ-és DJ-járásvezetővel akart útnak indulni 1937 augusztusában ugyancsak a 
világkiállításra, s fel kívánt keresni néhány csatahelyet is. Az út célja a terület 
vezetőkarának külpolitikai iskolázása volt, amit azért is fontosnak tartottak, mert 
a keleti határ mellől csak kevés alkalom kínálkozott a nyugati utakra. Összesen 
nyolc napra tervezték az ott tartózkodást. Hasonló utat tett egy karslruhei HJ-
vezető irányítása alatt álló 20 fős csoport is.401

1937 augusztusában (23–28.) Schirach helyettese, Lauterbacher tett párizsi 
látogatást a HJ több hivatal- és területvezetőjével. A kb. 40 fős csoport a szoká-
sos program mellett nagy hangsúlyt helyezett a kétoldalú viszony elfogadtatásá-
ra, a francia bizalmatlanság enyhítésére, s kiemelte az ifjúsági kapcsolatok fon-
tosságát a két nép kibékülésében. E szándékoknak ezúttal a Wille und Macht is 
teljes mértékben teret engedett, s ebből az apropóból megjelenő különszám-
ba Chautemps francia miniszterelnök,402 Francois–Poncet berlini követ, s a 
Francia–német Bizottság alelnöke is köszöntőt írt. A lap az ősellenségi viszony 

frontharcos szövetséghez tartoztak: Öregharcosok Nemzeti Uniója és az Öregharcosok Föderális 
Uniója (Union Nationale des Anciens Combattants; Union Fédérale des Anciens Combattants). 
Jugend sucht und findet sich. Hamburger Fremdenblatt, 29. Dezember 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 
135. o.); Deutsch–fremdvölkische Jugendlager der Hitlerjugend. VB, 2. Januar 1937 (BArch, NS 5/
VI/427, 73. és 137. o.); Deutsch–französische Jugendkameradschaft. RJP, 1938/1. sz., 2. o.; „Jahr der 
Verständigung”, VB, 26. Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 150. o.; Für die Verständigung vorgesorgt. 
NSK, 16. Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 145. o.); Französische Jugend zu Gast im HJ-Skilager, 
Berliner Lokal-Anzeiger, 30. Dezember 1937 (BArch, NS 5/VI/428, 2. o.); Jugendführer aus vier 
Ländern in den Austauschlagern der HJ. RJP, 1937/292. sz., 1. o.; Vier Winterlager mit ausländischer 
Jugend. Die HJ, 1937/52, 25. Dezember 1937, 2. o.; RJF Auslandsamt an die Dienststelle, 11. 
Januar 1938 – PAAA, R 27135; Kameraden aus Frankreich. VB, 4. Januar 1938 (BArch, NS 22/546); 
Vier Jugendaustauschlager der HJ. Germania, 17. Dezember 1937. (BArch, NS 22/546); Deutsch–
frazösische Jugendkameradschaft. RJP, 1938/1. sz.; Baldur von Schirach an das deutsch–französische 
Jugendlager. RJP, 1938/2. sz., 1. o.; Deutsch–französische Jugendkameradschaft. RJP, 1938/55. sz., 
3. o.; Die französischen und belgischen Teilnehmer beim Reichsjugendführer. RJP, 1938/5. sz., 2. 
o.; Französische und belgische Jugendführer bei Schirach. VB, 8. Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/428, 
4. o.); Besuch im deutsch–französischen Jugendlager. VB, 13. Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 
145. o.); Deutsch–französische Jugendkameradschaft. RJP, 6-7. März 1938; Die französischen und 
belgischen Teilnehmer beim Reichsjugendführer. RJP, 7. Januar 1938.
401 Jugend findet zu Jugend. Die HJ, 1937/26. sz., 26. Juni 1937, 7. o.; Mädel von Hochland auf 
Frankreichfahrt. Der Aufbruch, 9. Oktober 1937, 3. o. (BArch, NS 22, 546); HJ, Gebiet Ostland 
(1) an den Reichsminister des Auswärtigen, 20. Juli 1937 – PAAA, R 98896; RJF Grenz- und 
Auslandsamt an das AA, 11. August 1937 – PAAA, R 98896.
402 „Mindenkinek kötelessége a határ mindkét oldalán, akiknek tiszta a látásuk és van emberségük, 
hogy a két nép egymás közötti megértéséért és közeledéséért dolgozzanak. Senki nem tudja ezt azon-
ban becsületesebben és buzgóbban megtenni, mint francia és német ifjúságunk csodálatos vezetői. 
Ha ezt az ifjúságot egységre tudnák vezetni, akkor azzal kézben tartanák az Európa és az emberi kul-
túra jövőjét.” – Camille Chautemps: Frankreichs Wunsch. Wille und Macht, 1937/20. sz., 1-2. o.
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feloldásáról, a két nagy „katonanemzetről” beszélt, s sugározta a megbékülés 
szándékát. Francois–Poncet ugyanebben a lapban a két nép történelmének ha-
sonlóságairól szólt, a kölcsönös megismerkedés lehetőségében egymás megérté-
sének – amely a jövőre nézve is fényesebb lehetett –, egymás teljesítményének a 
kiegészítését emelte ki. Szólt Nagy Károly birodalma két felének az egymáshoz 
közelebb hozásáról, a kölcsönös megbecsülés kapcsolatának fenntartásáról, a jó 
szomszédságról, s idézte Hitlert, miszerint több okuk van egymást tisztelni és 
csodálni, mint gyűlölni.403 Schirach hasonló szellemben nyilatkozott köszöntő-
jében, s az egyik legszebb feladatnak tartotta a két ország ifjúsági együttműkö-
dését, s az addigi eredményeket – a HJ szívélyes fogadtatása Franciaországban 
– is reménykeltőnek minősítette. Remélte, hogy a további munka révén örök-
re eltűnnek az ellenségeskedések, megígérte, hogy az ifjúság mindent megtesz 
ennek érdekében.404 A tervezett program szerint a csoport Reims és Verdun 
érintésével érkezett Párizsba, Fort Douaumont csataterein fogadták őket a fran-
cia frontharcosok. Párizsban megtekintették a világkiállítás néhány pavilonját. 
A versailles-i kitérő után St. Germainbe látogattak, ahol munkásnegyedeket és 
üzemeket kerestek fel, végül hajóutat tettek a Szajnán. Az utolsó nap programja 
múzeumi látogatás, fogadás a Bizottság szervezésében, a kormány és a hadsereg 
képviselőinek fogadásai, majd vacsora volt a Német Házban, illetve részvétel 
az NSDAP helyi csoportjának bajtársi estjén. Végül Nancy, Strassburg, Kehl és 
Nürnberg érintésével tértek haza. A Gamelin tábornoknál tervezett fogadást vé-
gül levették a programról, hogy az út hivatalos jellegét némiképp csökkentsék, 
az út céljaként a világkiállítást nevezték meg.405

1937. október végén Schirach személyesen utazott Párizsba. Útja céljaként 
a világkiállítás megtekintését nevezte meg, valójában azonban igyekezett a fran-
cia politikai és kulturális élet minél több szereplőjével találkozni, hogy egyrészt 
szalonképessé tegye a Hitlerjugendet Franciaországban, másrészt a két nép kö-

403 „Fejlődjön ez a cserekapcsolat! Járuljanak hozzá azok a generációk, amelyek egyszer hasznot 
húznak ebből, hogy Nagy Károly birodalmának két felét közelebb hozzák egymáshoz, s megte-
remtsék közöttük a kölcsönös tisztelet, egység és jó szomszédság viszonyát, amelyek után a két nép 
epekedve vágyakozik; mert azt gondolom, hogy ösztöneik azt mondják, hogy az európai kultúra 
épsége ettől függ, s mert pontosan tudják, hogy ha magukba néznek, akkor Adolf Hitler birodal-
mi kancellár szavai szerint ’sokkal több okuk van egymás tiszteletére és csodálására, mint egymás 
gyűlölésére’.” – Jugend als Brücke. Wille und Macht, 1937/20. sz., 2-4. o.
404 Schirach, Baldur von, Gruß an Frankreich. Wille und Macht, 1937/20. sz., 4-5. o.
405 Wille und Macht, 1937/20. sz.; „Alles Trennende ausschalten”. Die Jugend und das deutsch–
französische Verhältnis. Berliner Tageblatt, 27. August 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 101. o.); Der 
Stellvertreter des Führers. Stab des Beauftragten für außenpolitische Fragen an das AA, 6. 
August 1937 – PAAA, R 98896; Baldur von Schirachs Botschaft an Frankreich. RJP, 1937/238. 
sz. 1. o.; Sympathien der französischen Jugend. RJP, 1937/239. sz., 1. o.; Antwort aus Frankreich. 
RJP, 1937/243. sz., 1-2. o.; Der Widerhall im freundlicheren Frankreich. RJP, 1937/254. sz., 
2. o.; Deutsche und französische Jugend in Verbindung bringen. RJP, 1937/265. sz., 1-2. o.; 
Abschrift. Programmvorschlag für Frankreichreise des Stabes der Reichsjugendführung und 
der Gebietsführer – PAAA, R 98896; Der Stellvertreter des Führers. Stab des Beauftragten für 
außenpolitische Fragen an das AA, 12. August 1937 – PAAA, R 98896; JfdDR an das AA, 12. 
August 1937 – PAAA, R 98896.
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zeledésének szellemében kapcsolatokat építhessen ki. Schirach azonban csak 
minimális sikert ért el, hiszen leginkább ott talált megértő fogadtatásra, ahol 
arra már eddig is készség mutatkozott. Bár a látogatás nem volt túl eredményes, 
mind Schirach, mind pedig a német sajtó hallatlan szívélyes fogadtatásról és 
eredményekről számolt be.406

1937-ben a Bizottság Berlinben időző vezetője, Georges Scapini tisztele-
tére adott fogadást, amin részt vett François–Poncet, valamint Commert kö-
vet, a Quai d’Orsay sajtóosztályának vezetője. Német részről Schirach mellett 
Lauterbacher, Axmann, Abetz, a külügy néhány képviselője volt jelen, valamint 
Tschammer und Osten birodalmi sportvezető, a birodalmi háborús „áldozatve-
zető” (Reichskriegsopferführer), Oberlindober, von Arnim a Német–Francia 
Társaság elnöke és Hoffman birodalmi képtudósító (Reichsbildberichterstatter). 
A fogadáson hitet tettek amellett, hogy a francia és a német ifjúság becsületes 
barátságban és tisztességes, bajtársi viszonyban akar élni egymással.407

1937 tehát kétségtelenül a fejlődés éve volt, de a francia–német ifjúsági kap-
csolatok igazi csúcspontját 1938, vagyis a „Megértés éve” hozhatta meg, hi-
szen erre az évre a HJ különböző területi egységei 42 csoportos utat terveztek 
Franciaországba és 14 közös táborozást. A francia–német téli tábor résztvevőit 
Schirach is fogadta. Az 1938-ra tervezett nagyszabású franciaországi program 
ellen a követségnek nem volt kifogása, a bejelentett lemondások ellenére kiállt 
a kapcsolatok folytatása mellett. A követség azonban fokozottan figyelmeztetett 
az ominózus fényképezős eset utáni szigorú hatósági fellépésre, s a súrlódások 
elkerülése végett a biciklis utaknak előre meghatározott útvonalat javasolt.408 Az 
1938-as szezonra összeállított végleges program azonban már egy úttal sem szá-
molt, de továbbra is meg kívánták rendezni a 14 tábort.409

1937 leglátványosabb része az 1000 francia frontharcos-gyermek Németor-
szágba való meghívása volt Schirach részéről azzal a céllal, hogy a két ország ifjai 
között is megteremtsék azt a barátságot, amely a német és francia frontharco-
sok között a világháború után kialakult. 1938 februárjában már a programterve-
zet is kész volt, amely szerint az 1000 fős csoport a következő helyeket kereste 
volna fel: Freiburg, a Fekete-erdőn át Stuttgart, Heidelberg, Majna-Frankfurt 
(Goethe Múzeum megtekintése), rajnai gőzössel Köln, Burg Vogelsang, a raj-
nai-vesztfáliai iparvidék, Hamburg, Lübeck, Berlin, Schorfheide, Potsdam, vé-
gül HJ-nagygyűlést terveztek a vendégek tiszteletére a berlini Olimpiai Stadi-
onban. Az út végleges időpontja április. 10-24. között lett volna. A nagyszabású 
előkészítés ellenére az utat végül az Anschluss okozta nemzetközi hangulatvál-

406 Gespräche der Jugend unter sich. Hamburger Fremdenblatt, 3. Dezember 1937 (BArch, NS 5/
VI/427, 131. o.); Tiemann, i. m., 350. o.
407 Baldur von Schirach an Scapini. Die HJ, 1937/52. sz., 25. Dezember 1937, 2. o.
408 Deutsche Botschaft an das AA, Paris, 25. April 1938 – PAAA, R 98897; PAAA, R 98897; 
Schreiben vom 21. Dezember 1937, Scheiben vom 22. Februar 1938 – PAAA, R 98859; Tiemann, 
i. m., 351-352. o.; Jahr der Verständigung. RJP, 1938/2. sz., 1-2. o.
409 Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! 
Nur für den Dienst.
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tás hiúsította meg. Ez a törés eredményezte azt is, hogy a tervezett 14 táboro-
zás sem valósult meg maradéktalanul. Elmaradt Schirach 1938 tavaszán, a Sor-
bonne-on tervezett Goethe és Franciaország című előadása is.410

Günter Kaufmann 1938. március végén a RJP hasábjain „Franciaország duz-
zog!” című cikkében már nem a két ország ifjúságát összekötő mozzanatokat 
mutatta be, hanem a franciák szemére vethető negatívumokról szólt: a soviniszta 
francia versailles-i békéről, arról a kellemetlenségről, hogy a tengely elvágta Pá-
rizst Közép-Európától. Kritizálta a szomszéd ország újabb megingását, s erőtel-
jes hangnemben ostorozta, amiért a reakciós gondolatok mélyen uralják a fran-
cia közvéleményt. Felidézte, hogy a múltban is számtalan példa volt már erre. 
A francia külpolitika új vezetőjét, Paul-Bancourt Kaufmann egyenesen népszö-
vetség-fanatistának tartotta. Chautemps bukása így érzékenyen érintette a BIV-
et. Bár a kissé vehemens cikket a BIV Főszerkesztősége (Hauptschriftleitung) 
letiltotta, de az mégis csak megjelent. Hasonlóan negatív színezetet kölcsön-
zött Franciaországnak az RJP következő cikke, amelyben a szovjet ifjúság fran-
ciaországi toborzóútjáról számolt be. Az egyértelmű megfogalmazások helyett 
azonban inkább csak sejtetések sugallták mindezt, s az olvasó önálló következte-
téseire bízták a helyzet megítélését. Valójában egy szovjet ifjúsági csapat francia-
országi kulturális vendégszerepléséről volt szó, amely a HJ szerint sok esetben 
csapott át valódi propagandahadjáratba.411

Schirach – csakúgy, mint az 1936-os események után – ismét új lendületet 
vett, s a korábbinál magasabb szintre kívánta emelni a kapcsolatokat. Mértékadó 
franciák meghívását tervezte Németországba, elhatározta, hogy eleget téve egy 
miniszteri meghívásnak ismét személyesen utazik Párizsba, s akár még egy kö-
zös, francia–német ifjúsági vezetőkből összeállított csoport Egyesült Államokba 
küldését is elképzelhetőnek tartotta. Schirach gigantikus terve azonban ismét 
zátonyra futott. A kapcsolatok fejlesztését szolgálta 1938 júniusában, hogy Köln-
ben a Rajna-vidéki Német–Francia Társaság ifjabb tagjai számára, illetve a HJ és 
a BDM, valamint a hallgatóság együttműködésével német–francia kört alapított, 
amely a jövőben átvette a német–francia társaság ifjúsági munkáját. Új reményre 
adott okot a Szudéta-vidék sorsát megpecsételő müncheni egyezmény utáni kö-
zös német–francia nyilatkozat 1938 decemberében. A párizsi aláírási ceremóni-
ára érkező Ribbentrop külügyminiszter készségét fejezte ki, hogy az eddig kevés 
sikerrel koronázott francia–német ifjúsági kapcsolatok fejlesztéséért mindent 

410 Gespräche der Jugend unter sich. Hamburger Fremdenblatt, 3. Dezember 1937 (BArch, NS 
5/VI/427, 131. o.); Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 260-261. o.; Deutsche Botschaft an das AA, 
Paris, 10. Februar 1938 – PAAA, R 98862; RJF an das AA, 22. Februar 1938 – PAAA, R 98862; 
PAAA, R 98897; Schreiben vom 21. Dezember 1937, Scheiben vom 22. Februar 1938 – PAAA, R 
98859; Tiemann, i. m., 351-352. o.; Jahr der Verständigung. RJP, 1938/2. sz., 1-2. o.; Lauterbacher 
an das Auswärtige Amt, 10. Juni 1938 – PAAA, R 98859; Notiz von Ott Abetz, Paris, 24. Oktober 
1938. In: Akten zur Deutschen Auswärtigen Poltik, Serie D, Band IV. Imprimerie Nationale, Ba-
den–Baden 1951, 342. dokumentum, 384-385. o.
411 Kaufmann, Günter, Frankreich schmollt! RJP, 1938/70. sz., 1-2. o.; Wie die Sowjet–Union um 
Frankreichs Jugend wirbt. RJP, 1938/72. sz., 2. o.
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megtegyen. A korábbi kísérletekhez hasonlóan ez a felbuzdulás is csak tiszavirág 
életű eredményeket hozott, ugyanis 1939 márciusa – a Csehszlovákia elleni ag-
resszió – újabb mélypontra juttatta a kapcsolatokat, s emiatt az utak lebonyolítá-
sára némi kivárás után már csak 1939 késő nyarától láttak lehetőséget.412

1938-ban ilyen körülmények közepette csak a HJ-tal továbbra is szimpatizáló 
csoportok németországi útjaira volt lehetőség. A fiú sítáborok lezárása után 1938. 
február 20. és március 3. között a BDM Saar–pfalzi főkörzete táborozott együtt 
francia lányokkal. Mindkét nemzet 13 fővel képviseltette magát a Schauinsland 
Ifjúsági Szállóban, a Feldbergen. A téli sportok mellett a vendégek felkeresték 
Saarbrückent, Mannheimot, Heidelberget, Karlsruhét és Freiburgot, s nagy lel-
kesedést mutattak a birodalmi autópálya iránt is. A napi programban a kirán-
dulások mellett délelőtt és délután is síelést szerepelt, másfélórás szabadidővel. 
A vendégek előadásokat is hallgattak a HJ felépítéséről, amelynek nagysága és 
szervezettsége a német sajtó tudósítása szerint teljesen lenyűgözte a francia lá-
nyokat. E szerint a kirándulások arra is kiválóak voltak, hogy Németország tör-
ténelmi nagyságát bizonyítsák. Összesen 14 napot töltöttek Németországban. A 
hazaút során a francia lányok betértek Speyerbe és Freiburgba, ahol a városok 
megtekintése mellett a freiburgi operába és egy BDM zenei estre is ellátogattak. 
Az utolsó két napot Saarbrückenben töltötték, ahol többek között megtekintet-
ték a BDM főkörzeti vezetőképző iskoláját Wallerfangenben.413 1938 augusztu-
sában 47 ifjú francia érkezett Hamburgba, akik Svédországból tartottak hazafe-
lé. A vendégek Hein Godenwinden kaptak elhelyezést, Hamburgban a HJ és a 
Német–Francia Társaság vendégei voltak. Megismerkedtek a várossal, körutat 
tettek az öbölben, betekintettek a HJ tevékenységébe, meglátogatták annak ott-
honait, majd a hamburgi birodalmi adó 4. sz. birodalmi színjátszó csapatának 
közreműködésével közösségi estet tartottak.414

1938. decemberben két német-francia téli táborral számoltak, az egyiket a 
BIV rendezte Salzburg mellett Saalfeldenben 62 francia hallgatófiúval és lány-
nyal, valamint 40 német ifjúval. A francia ifjak szinte mindegyike Párizsból érke-
zett és a Bizottság választotta ki őket. A táborban előadásokon és beszélgetése-
ken ismerhették meg a látogatók az új Németországot. A HJ tagjai a birodalom 
minden területéről és főkörzetéből érkeztek. A tábort a BIV Franciaország-re-
ferense, Maubach vezette. A másik tábort Württemberg terület rendezte Ifjú-
nép-táborként Grainauban (Allgäu) 25 francia cserkész részvételével. A táborok 
kb. 10 naposak voltak415

412 Német–francia sítábor 1938–39 fordulóján Salzburg közelében, közös sítábor 1939 áprilisában, 
a Pireneusokban, egy HJ csoport június végi útja egy párizsi könnyűatlétikai városi versenyre. 
PAAA, R 98919; Schreiben an das AA, 11. April 1939; Schreiben vom 13. Juni 1939 – PAAA, R 
98919; Deutsch–französicher Kreis in Köln gegründet. RJP, 1938/141. sz., 3a. o.; Tiemann, i. m., 
353-354. o.
413 Deutsche und französische Mädel im Austauschlager. RJP, 1938/53. sz., 1-2. o.; Zum Abschluss 
des deutsch–französischen Mädellagers. RJP, 1938/58. sz., 4. o.
414 Jungfranzosen auf der „Hein Godenwind”. RJP, 1938/195. sz., 3. o.
415 Aktennotiz, 4. November 1938 – PAAA, R 27134.; RJF an die Dienststelle, Dr. Garben, 4. No-
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A kétoldalú kapcsolatok a nehézségek ellenére még 1939-ben is léteztek. A 
BIV 1939-re 16 út mellett egyetlen tábort sem tervezett, ami a kapcsolatok át-
strukturálódását jelentette. Az 1938-ban csak akadozva működő táborok helyett 
a BIV ugyanis újra a kölcsönös utakkal próbálkozott. A párizsi nagykövetségnek 
1939-ben sem volt kifogása a tervezett HJ utak ellen, főleg hogy azok leginkább 
az első világháborús helyszínek meglátogatását tekintették elsődleges feladatuk-
nak. A követség viszont nem tartotta tanácsosnak a csehszlovák és az albániai 
(olasz támadás) események miatt a májusi utak megtartását, és júniustól is csak 
azok kivitelezhetőségének újbóli vizsgálata esetén tartotta azokat lebonyolítha-
tónak. A vizsgálat meg is történt, miszerint az utakat már csak késő nyártól tar-
tották lehetségesnek, de akkor is csak a politikai helyzet alakulásától függően.416

Annak ellenére, hogy az 1939 elejére tervezett nemzetközi sítábor végül még-
sem valósult meg, az újjáalapított Francia Ifjúsági Bizottság (Jeunesse France–
Allmagne) 15 német ifjút hívott meg egy pireneusi sítáborba Barègesbe 1939. 
április 5.-17. között.417 1939 júliusában engedélyeztek egy utazást egy párizsi if-
júsági városi versenyre, amelyen Párizs, Brüsszel és Köln ifjai mérték össze tu-
dásukat. A Ribbentrop-ügyosztály pedig már júliusban úgy látta, hogy a további 
utakat is ismét engedélyezni lehet.418 Az Ifjú Emberek (Jeune Peuple) szerve-
zet a saarpfalzi HJ egyik csoportját hívta meg három napra Párizsba 1939. au-
gusztus 14.-17. között. Párizsban egy közös labdarúgó mérkőzésre is sor került. 
Ugyancsak augusztusban (14–24.) látogatott Franciaországba egy 10–12 fős HJ- 
és BDM-csoport annak a francia csoportnak a vendégeként, amely korábban, 
pünkösdkor a Rajnánál vendégeskedett Németországban. 1939-re a vesztfáliai 
HJ német–francia tábort tervezett, mint a HJ soesti körzete, amely 15 francia 
frontharcos ifjút várt.419

Mindeközben továbbra is sor került apróbb súrlódásokra. 1939 júliusában 
a francia sajtó szerint egy HJ csoport egy francia uszályt dobált meg kövekkel 
Hüningennél a Rajnán, amiről a hatóságok semmit sem tudtak, s amelyet azért 
sem tartottak valószínűnek, mert az uszály a kikötés után 70 méterre volt a né-
met Rajna-parttól.420 A kapcsolatok 1939 második felében pedig elhaltak.

vember 1938 – PAAA, R 27135.; Deutsch–ausländische Skilager der Reichsjugendführung. VB, 
21. Dezember 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 181. o.); Jugendaustausch im Wintersportlager. RJP, 
1938/297. sz., 1. o.; 5 Jahre deutsch–französische Austauschlager. RJP, 1939, 1. sz., 2. o.
416 Deutsche Botschaft an das AA, Paris, 11. April 1939 – PAAA, R 98919; [AA] an die Deutsche 
Botschaft Paris, 13. Juni 1939 – PAAA, R 98919.
417 Notiz für Dr. Garben, 27. Juni 1939 – PAAA, R 27135; RJF Auslandsamt an die Dienststelle, 
7. März 1939 – PAAA, R 27135; Abschrift. Ausführungen des Pg. Hinnerks auf der 1. 
Arbeitsringtagung am 9. Dezember 1938 – PAAA, R 27134.
418 Dienststelle an das AA, 4. Juli 1939 – PAAA, R 98919.
419 Notiz für Dr. Garben, 27. Juni 1939 – PAAA, R 27135; RJF Auslandsamt an die Dienststelle, 
7. März 1939 – PAAA, R 27135; Abschrift. Ausführungen des Pg. Hinnerks auf der 1. 
Arbeitsringtagung am 9. Dezember 1938 – PAAA, R 27134.
420 RJF Auslandsamt an die Dienststelle, 6. Juli 1939 – PAAA, R 27135.
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Franciaország tekintetében nem rendelkezünk kellő adattal arról, hogy hány 
német csoport kért kiutazási engedélyt Franciaországba. A legtöbb kiutazó cso-
portra vonatkozó adat 1937-ből áll rendelkezésünkre, melyek elemzése után 
arra az érdekes megállapításra jutunk, hogy a Franciaországba látogató csopor-
tok az átlagnál nagyobb létszámúak voltak, átlagban csaknem elérték a 30 főt 
(28,9), de egyértelműen jóval kevesebb időt – átlagban mindössze 12,6 napot – 
töltöttek a nyugati szomszédnál. Az utak száma minden bizonnyal minden évben 
20 alatt maradt, a harmincas évek végén – ellentétben más országgal – csökke-
nő tendenciát mutatott. 1938-ra csak közös táborokat terveztek, 1939-re pedig 
már csak 16 utat, az 1937-es hússzal szemben. Franciaország esetében sem volt 
jellemző, hogy az idevezető utakat más országok felkeresésével kötötték volna 
össze. Egy olyan útról van tudomásunk, amely egyúttal Angliát is érintette. Az 
ábrákról is leolvasható, hogy a HJ csoportjai leginkább a szomszédos területek-
ről látogattak Franciaországba, ahol három irányban tettek látogatásokat: Elzász 
és Lotharingia vidékére, észak-franciaországi első világháborús csataterekre, il-
letve Párizsba. Ehhez hasonlóan a francia ifjak is elsősorban azokat a területeket 
keresték fel, ahonnan a HJ csapatai érkeztek, vagyis főleg a nyugati vidékeket. 
Franciaország esetében a BDM is közel azonos szinten vette ki részét a kapcso-
latokból. Összességében azonban – minden német törekvés ellenére – partneri 
viszonyt csak a Francia Ifjúsági Bizottság a francia–német közeledésért szerve-
zetbe tömörült ifjúsági szervezetekkel sikerült kialakítani.

IV. 5. 2. Ifjúsági kapcsolatok Dél-Európával

IV. 5. 2. 1. Spanyolország

Spanyolországgal a kapcsolatok nagyon nehezen indultak, aminek hátterében 
az ország politikai berendezkedése, kis súlya és a nagy távolság állt (a Lufthan-
sa által kiépített járatokat az ifjúság szállítására nem alkalmazták),421 később pe-
dig a polgárháború miatt nem vált az ifjúsági kapcsolatok előnyös színterévé. A 
Hitlerjugend számára a potenciális partnerek megtalálása sem volt egyszerű e 
szigorúan katolikus országban. A franciaországihoz hasonló ifjúsági széttagoltsá-
got a politikai szétszakítottság számlájára írták, de sokkal finomabban foglaltak 
állást, mint előbbinél: „a spanyoloknak nem fekszik a szervezetekben való mun-
ka”.422

421 Fischer Ferenc, „A háború utáni háború” Az európai hatalmi rivalizálás dél–amerikai dimenzi-
ója Németország és Chile haditengerészeti és légi kapcsolatai tükrében (1919–1933). Akadémiai 
doktori értekezés, kézirat, Pécs 2002.
422 Spanyolországban a legnagyobb ifjúsági szervezet a katolikus cserkészek (Boy Scouts de 
Cataluña) szervezete volt, barcelonai központtal. Hasonló szervezet volt a Miñiónes de Montaña 
is, de nem tartozott a nemzetközi szervezethez. Utóbbihoz szorosan kötődött a Palestra elneve-
zésű kultúrpolitikai és sportszervezet. E szervezetek közös fedőszervét alkotta a Germano de los 
Miniones de Montana. A felsőbb tanintézmények több mint fele a Marinaista Ifjúkongregáció 
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Spanyolországban a Falange (Spanyol Falang – Offenzív Nemzeti Szindikalis-
ta Csoportok, Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) 
mozgalom 1934-ben hozta létre az Ifjúsági Szervezetet (Organisación Juvenil), 
amelynek élén Primo de Rivera fia állt. A 6-11 éves korosztály a Pelayók423 cso-
portjában, a 11-17 éves korosztály a Nyilak (Flechas) csoportjában tevékeny-
kedett, utóbbi számszerűleg erősebb volt. A tagokat politikai sport-, szakmai és 
katonai nevelésben részesítették, s részben így készítették fel őket a Kadétok 
(Cadetes, 17 és 20 év között) szolgálatára, akiknek legfőbb feladata a nemze-
ti szindikalista program melletti kiállás volt. Az 1939-re több mint 400 ezer fős 
tagsággal rendelkező, immár Sacho Davila vezette szervezet, s a lányokat tömö-
rítő 75 ezer fős ifjúság a teljes Phalanx mozgalom 20 százalékát tette ki. Erős 
kötelékek fűzték a Hallgató Szövetséghez (Sindicato Espanol Universitario) és 
a Tanoncszövetséghez (Sindicato de Aprendices) is. Az ifjak a hadseregbe való 
belépéssel kiváltak az ifjúság soraiból és az Első vonal (Primera Linea) önkéntes 
milíciához csatlakoztak, amelynek 1939-ben 250 ezer tagja volt. A lányok a nő-
szervezetbe tagolódva összesen (az asszonyokkal együtt) 600 ezer fős szervezetet 
alkottak.424

A HJ számára a legfőbb partner a Falange ifjúsága lehetett, de a harmin-
cas évek második feléig a kapcsolatok nagyon alacsony szinten maradtak. Kez-
detben inkább csak spanyol fiatalok németországi látogatásáról volt szó. 1934 
nyarán spanyolországi német ifjak (60 fő) érkeztek németországi körutazásra, 
amely Karlsruhéban vette kezdetét. Az utazás célja a mozgalom felépítésének és 
a Harmadik Birodalom életének tanulmányozása volt. A vendégek ezt követően 
Hamburgba indultak, ahol több hetes szabadidejük volt.425

A kétoldalú kapcsolatok fejlesztését a német követség is elsőrendű kérdés-
nek tartotta. A követségnek ugyanis tudomása volt arról, hogy az olasz ifjúsági 
szervezet is törekedett arra, hogy befolyást szerezzen a Falange felépítésében. 
Mindamellett, hogy a Birodalmi Ifjúságvezetőség és a Német–Spanyol Társaság 
már tárgyalásokat folytatott spanyol ifjúsági vezetők tanulmányi célú Németor-
szágba küldéséről, a követség közvetlen kapcsolatok kiépítését sürgette. 1937 
nyarára egy közös német–spanyol tábor megrendezését javasolta, amelyben kb. 
50 spanyol ifjú találkozhatott volna a HJ-tal, de a spanyol viszonyokból faka-

tagja volt. Die Jugendorganisationen Spaniens. RJP, 1936/84. sz., 10. o.
423 Elnevezését az első spanyol nemzeti hősnek tartott Pelayóról kapta, aki a 8. században a mai 
Asztúria helyén alapított királyságot.
424 Jugend im nationalen Spanien. Pressestimmen über Jugendbewegung des In- und Auslandes. 
II. Jugendbewegung im Ausland. A) Deutsche Presse. Bericht Nr. 5., 15. Mai 1939, 41–42. o. 
(BArch, NSD 43/9.).; Falange Espanole. Die HJ, 1937/18. sz., 1937. május 1., 6. o. (BArch, 
NSD 43/256); Die Jugend Francos. RJP, 1939/39. sz., 1-2. o.; Cruz Orozco, José I., El yunque 
azul: Frente de Juventudes y sistema educativo razones de un fracaso. Alianza, Madrid 2001
425 Német Pedagógiai Kirendeltség és a Birodalmi Központ a városi gyerekek vidéki tartózkodásért 
már több éve működő kapcsolatokkal rendelkezett a kétoldalú diákcserében. DAAD an das AA, 
4. Mai 1935 – PAAA, R 63613; Auslandsdeutsche Jungen in Deutschland. RJP, 1934/99. sz., 2. o.; 
Reichsdeutsche Kinder aus Spanien in Deutschland. RJP, 1934/107. sz., 1. o.
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dóan a költségeket teljesen a német félnek kellett magára vállalnia. 1937 júli-
usában a követség már lehetőség szerint 100 falangista meghívását javasolta a 
Hitlerjugendnek.426

A spanyolok első reprezentáns, az addigi kapcsolatokhoz mérten imponá-
lóan nagy, 114 fős küldöttsége, amely hivatalosan Baldur von Schirach meg-
hívására a nemzeti Spanyolországból érkezett, szeptember 1-én hajózott be a 
bremerhaveni kikötőbe, ahol a BIV képviselője fogadta, aki a csoportot egy nap-
pal később Hamburgba kísérte. E nagyszabású kapcsolatfelvétel a spanyol pol-
gárháborúban vállalt partnerséget is ragyogóan tükrözte. A csoport – amelynek 
tagjai 14-18 évesek voltak – összesen majdnem egy hónapig maradt Németor-
szágban. Köztük voltak a 14–16 évesek korosztályát jelentő „Nyilak” képviselői. 
Ők zárt egységként mindannyian Valladolidból érkeztek. A 16–18 évesek, vagyis 
a kadétok csoportját a Franco által megszállt 33 provincia alakulataiból tobo-
rozták, további 16-an Valladolidból és Badajozból érkeztek. A csapatnak több 
mint fele már frontharcokban is részt vett. A 105 vezetőjelöltet összesen ki-
lenc felsőbb vezető kísérte el, míg az egész csoportot Badajoz területi ifjúság 
vezetője, Mariano Ramallo vezette, aki egyúttal a Falange legfelsőbb politikai 
vezetésének is tagja volt. Hamburgban a Haditengerészeti HJ bemutatóinak 
megtekintése, valamint egy bajtársi est a hamburgi terület Hitlerjugendjével je-
lentették a program kezdetét. A küldöttséget az ifjúsági szállóként működő Hein 
Godenwind hajón helyezték el.427

Az egynapos hamburgi tartózkodás után a csoport hat napra a birodalmi fő-
városba utazott, ahol Lauterbacher törzsvezető, Axmann, Cerff, Stadler és Karl 
Lapper BIV-hivatalvezetők, Berlinből pedig Günther és Steinecker területveze-
tők, valamint az NSKK és az NSDAP politikai vezetői, a spanyol követ, a kato-
nai attasé, a spanyol kolónia küldöttei, a propagandaminisztérium és a külügy 
képviselője üdvözölték a vendégeket. Délután már az Unter den Linden su-
gárúton található emlékhely, illetve Horst Wessel és Herbert Norkus sírjának 
megkoszorúzására került sor, este pedig közös program volt a HJ vezetőivel. 
A további napokon a vendégek felkeresték a birodalmi sportpályát, ahol sport-
ban és úszásban is összemérték tudásukat a HJ tagjaival, majd Potsdamot, a 

426 Deutsche Botschaft in Spanien an die RJF Grenz- und Auslandsamt, Salamanca, 23. Juni 1937 
– PAAA, R 98867; AA an die RJF Grenz- und Auslandsamt, 15. Juli 1937 – PAAA, R 98867.
427 114 spanische Jugendführer besichtigen Deutschland. Berliner Tageblatt, 27. August 
1937 (BArch, NS 5/VI/427, 101. o.); Deutsche Botschaft in Spanien an die RJF Grenz- und 
Auslandsamt, Salamanca, 25. August 1937 – PAAA, R 98867; Jungspanier besuchen unsere 
Hitlerjungen. Mitteldeutsche Nationalzeitung, 10. September 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 108. 
o.); Die 114 spanischen Jugendführer in Hamburg und Berlin. RJP, 2. September 1937; Die 
spanischen Jugendführer in Berlin. Frankfurter Zeitung, 4. September 1937 (PAAA, R 98867.); 
Herzlicher Empfang der jungen Falangisten. Berliner Morgenpost, 7. September 1937 (PAAA, 
R 98867); Deutsche Botschaft in Spanien an die RJF Grenz- und Auslandsamt, Salamanca, 25. 
August 1937 – PAAA, R 98867; Die 114 spanischen Jugendführer in Hamburg und Berlin. RJP, 
2. September 1937. Jahr der Verständigung. RJP, 4. Januar 1938; Weltaufgeschlossene Jugend. 
Bremer Zeitung, 15. Oktober 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 116. o.); 114 spanische Jugendführer 
besichtigen Deutschland. Berliner Tageblatt, 27. August 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 101. o.).
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Wannseet, a Siemens-műveket és a tempelhoffi repteret látogatták meg. Fo-
gadta őket Berlin város vezetése és a Német–Spanyol Társaság is. A németor-
szági út következő állomása Nürnberg volt. Részt vettek a teljes pártnapi ren-
dezvénysorozaton, amelyen a Führernek is bemutatták őket. Innen kirándulást 
tettek Rothenburg o. d. Tauberbe, majd tovább indultak a mozgalom főváros-
ába. Münchenben Stoeckel területi törzsvezető, a spanyol konzul, a párt, az ál-
lam és a Wehrmacht képviselői, valamint a spanyol kolónia tagjai fogadták a 
csoportot. Münchenből a Tegernsee érintésével Kochelen keresztül Urfeldbe 
utaztak a Baldur von Schirach Ifjúsági Szállóba. Münchenbe visszaérve fogadta 
őket Fiehler főpolgármester. A következő nap a Königsplatzon a dísztemplom-
nál (Ehrentempel) koszorúztak HJ- és DJ-egységek jelenlétében, majd 60 HJ 
vezetővel együtt további egy hetet töltöttek el a HJ Remagen melletti, calmuthi 
vezetőképző iskolájában lévő német–spanyol táborban. A táborból kiránduláso-
kat tettek Koblenzbe, Trierbe, Bonnba, Petersbergbe, Königswinterbe, a Burg 
Stahleckhez, a Bad Godesberg-i BDM birodalmi vezetőképző iskolájába, Köln-
be és az Eifel–hegységbe, gőzössel pedig Braubachba is. Kölnben a kölni HJ-tal 
együtt nézték meg a Hitlerjunge Quex című filmet. Végül Düsseldorfban meg-
tekintették az Alkotó nép című kiállítást, ahonnan Hamburgba utaztak, majd on-
nan szeptember 25-én hajóztak haza.428

Franco és a nemzeti spanyol kormány meghívására 1937. október 22-én nyolc 
HJ-járás- és DJ-járásvezető indult Spanyolországba. Az első alkalommal Spa-
nyolországba érkező HJ küldöttség ezzel az úttal viszonozta a 114 fős spanyol 
küldöttség látogatását. A nyolcfős csoport Rolf Redeker brémai DJ vezető irányí-
tásával három hetet töltött Spanyolországban, s szinte az ország minden Franco 
által uralt részébe ellátogatott (Badajoz, Sevilla, Málaga, León, Oviedo, Gíjón, 
Santander, Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, Burgos, Valladolid, Salamanca, 
Toledo, Mérida). November 9-én csatlakozott hozzá a HJ thüringiai területének 
vezetője, Schulte is, aki átvette a csoport irányítását, s néhány hivatalos rendez-
vényen is részt vett, illetve továbbította Schirach üdvözletét Francónak. A csapat 
felkeresett néhány frontszakaszt is Gíjonban és Zaragozában. Az utazás fény-
pontját a Francóval és az Alcazart védő Moscardóval való találkozás jelentette. 
Franco Burgosban a főhadiszállásán fogadta a Hitlerjugend tagjait. Schulte terü-

428 RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 27. August 1937 – PAAA, R 98867; Die 114 
spanischen Jugendführer in Hamburg und Berlin. RJP, 1937/199. sz., 1. o.; Die spanischen 
Jugendführer in Berlin. Frankfurter Zeitung, 4. September 1937 (PAAA, R 98867.); Herzlicher 
Empfang der jungen Falangisten. Berliner Morgenpost, 7. September 1937 (PAAA, R 98867.); 
114 spanische Jugendführer besuchen Deutschland. Berliner Tageblatt, 27. August 1937 (BArch, 
NS 5/VI/427, 101. o.).; 114 nationalspanische Jugendführer kommen nach Deutschland. RJP, 
1937/194. sz., 1. o.; Die spanischen Jugendführer in München. RJP, 1937/211. sz., 2. o.; Das 
spanische Gemeinschaftslager eröffnet. RJP, 1937/212. sz., 1. o.; Rheinlandfahrt des Jungspanier. 
RJP, 1937/216. sz., 2. o.; Acht Tage deutsch–spanisches Gemeinschaftslager. RJP, 1937/217. sz., 
2. o.; Abschied der spanischen Jugendführer von Deutschland. RJP, 1937/219. sz., 1. o. RJF 
Grenz- und Auslandsamt an das AA, 27. August 1937 – PAAA, R 98867; Kundgebung deutsch–
spanischer Jugendfreundschaft. RJP, 1937/201. sz., 1. o.; Spanische Jugend besuchte Rothenburg 
o. d. Tauber. RJP, 1937/207. sz., 2. o.; Die spanischen Jugendführer am Rhein. RJP, 1937/2. o.
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letvezető adta át neki Schirach 
ajándékát, a Hitlerjugend – 
Idee und Gestalt című köny-
vet. Franco protokollhoz illő 
beszédében hangot adott Né-
metország csodálatának, s a re-
ményének, hogy a két országot 
tartós barátság fogja összeköt-
ni. Moscardo az aragóniai fron-
ton fogadta a vendégeket. Így 
a küldöttség a legelőretoltabb 
helyről figyelhette a frontmoz-
gásokat. Nem sokkal később a 
madridi frontra is ellátogattak. 
Az 1937. november 17-én haza-
térő HJ küldöttség a szervezők 
szándékainak megfelelően az út során megismerte a Falange szervezetét, be-
nyomást szereztek az új Spanyolország felépítéséről és annak „bolsevizmus elle-
ni harcáról”. A csoport látogatását mindenhol nagy szimpátia övezte, így annak 
nemcsak a propagandaértéke volt nagy – hiszen a sajtó az út minden mozzanatá-
ról részletesen tudósított –, de a kölcsönös látogatások a kétoldalú kapcsolatokat 
is megalapozták. A Falange kifejezetten kérte, hogy egy újabb, kisebb létszámú 
csoport utazhasson Németországba, hogy helyben tanulmányozhassák a HJ lé-
tesítményeit és működését, s lehetőségként vetődött fel, hogy a Hitlerjugend 
képviselőinek segítségét kérjék a Falange–ifjúság felépítésében.429

1937 novemberének végén Schirach fogadta azokat a spanyol falangista veze-
tőnőket, akik már hónapok óta az ő meghívására tartózkodtak Németországban, 
hogy mélyrehatóan megismerjék a BDM-et. A vendégek negyed évet töltöttek 
a birodalomban, 1937 szeptemberének elején érkeztek, részt vettek Stuttgart-
ban a külföldi németek hetén, a birodalmi pártnapokon, s rövid időt töltöttek a 
BDM heiligenbergi háztartási iskolájában. Hosszú tartózkodásuk során a BDM 
munkájának minden részletébe betekinthettek, sőt a párt életéből is sok min-
dent megismertek.430

429 Először még négy hetes utat terveztek a BIV Szervezési Hivatalának helyettes vezetője, Borchert 
járásvezető vezetésével. Gegenbesuch der Hitler–Jugend in Nationalspanien. RJP, 1937/241. sz., 
1. o.; Was ich in Spanien sah und erlebte. Bremer Zeitung, 24. November 1937 (BArch, NS 5/
VI/427, 129. o.); Was deutsche HJ-Führer in Spanien sahen und erlebten. Hamburger Tageblatt, 
22. November 1937 (BArch, NS 5/VI/428, 1. o.); Zweigstelle Spanien an den DAAD, 25. Novem-
ber 1937 – PAAA, R 98907; Empfang der HJ-Abordnung bei General Franco. RJP, 1937/255. sz., 
1. o.; Der Empfang der HJ-Führer durch General Franco. RJP, 1937/260. sz., 1. o.; HJ-Führer 
sahen Spanien. RJP, 1937/266. sz., 1-2. o.
430 Baldur von Schirach empfing spanische Jugendführerinnen. RJP, 1937/266. sz., 2. o.; Die 
nationalspanischen Führerinnen reisen heim. RJP, 1937/270. sz., 1-2. o.
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A nyári sikerek következtében már nemcsak a német követség és a BIV tar-
totta fontosnak a folytatást, hanem más spanyol és német szervek is. Az együtt-
működést így mindjárt 1937–38 telén folytatandónak ítélték, s különösen a pro-
pagandaminisztérium részéről szorgalmazták egy 25-30 fős spanyol csoport 
meghívását, de kevésbé hivatalos jelleggel, inkább csak a Hitlerjugend meg-
ismerésére. 1937. november elején a Falange németországi országos csoport-
vezetője, Adolfo Perdo Redonnet kereste fel a birodalmi ifjúságvezetőt, hogy 
átadjon neki egy ajándékot a Falange támogatásért. Ezen a találkozón Baldur 
von Schirach 30-40 hely biztosításáról számolt be a HJ vezetőképző iskoláiban 
a Falange részére, s reményét fejezte ki, hogy a Falange elfogadja az ajánlatot. 
A tervezett csoport nagyságát Spanyolországban azonban túl nagynak találták, 
mert nem állt rendelkezésre elegendő olyan szabad kapacitás erre a célra, amely 
jó német nyelvismerettel rendelkezett volna. A Falange a német követség révén 
azt kérte, hogy a felkínált helyeket 8-10 fős csoportok folyamatos, egymás utáni 
kiküldésével használhassa fel. A jó felkészüléshez a Falange azt a kérését is elő-
terjesztette, hogy az iskola látogatása előtt, a kiküldött spanyol ifjak néhány hetet 
tölthessenek el a Hitlerjugend tényleges szolgálatában. A két szervezet közötti 
aktív folyóiratcsere megindítását is indítványozták, mert az addigi csere nem 
bizonyult elégségesnek. A spanyolok a Birodalmi Ifjúságvezetőség által kiadott 
újságokból 50-50 példányra tartottak igényt, hogy azt szétoszthassák a Falange 
különböző csoportjai között.431

Az első 20 fős, 10 vezetőt és 10 vezetőnőt magába foglaló csoport 1938. júli-
us végén indult Németországba, augusztus 12-én érkezett meg Hamburgba, és 
Schirach meghívására két hónapot töltött Németországban. A hamburgi tartóz-
kodás (többek között helgolandi kirándulás, a HJ munkájával való ismerkedés) 
után ellátogattak Bismarck friedrichsruhi sírjához, s Hamburgban megkoszorúz-
ták az elesett nemzetiszocialisták emlékművét. Ezt követően a vezetőnők és a ve-
zetők csoportja különvált. Előbbiek a BDM háztartási iskoláját tekintették meg, 
a fiúk pedig egy hétig a hamburgi HJ vendégeiként részt vettek a ratzeburgi ifjú-
munkástáborban, majd újra Hamburgba érkeztek, ahonnan kilencnapos útra in-
dultak a legszebb német ifjúsági szállók megtekintésével (Joseph Goebbels Szál-
ló Düsseldorf, Roemryke-Berge Ifjúsági Szálló Burgban, Ifjúsági vár Stahleck 
Bacharach mellett), Frankfurtban pedig az IG–Farben üzemeit nézték meg. Mi-
vel a tartózkodás július-augusztus hónapokra esett, a salamancai német követség 
előnyösnek tartotta, hogy a csoport a pártnapokon is részt vegyen. A meghívást 
Lauterbacher törzsvezető nyújtotta át a Falangénak, s emellett egy további 50 
fős csoport meghívását helyezte kilátásba az 1938-as pártnapra. A követség azt is 
el szerette volna érni, hogy a pártnapra meghívandó csoport kb. fele lányokból 
álljon. A 20 fős csoport a birodalmi pártnapok után a németországi körút máso-

431 RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 5. November 1937 – PAAA, R 98867; Deutsche 
Botschaft in Spanien an das AA, Salamanca, 2. Dezember 1937 – PAAA, R 98867; Deutsche 
Botschaft in Spanien an den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, 19. November 
1937 – PAAA, R 98867.
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dik szakaszára indult Észak-Németországba. Megtekintették a braunschweigi 
akadémiát, a Hermann Göring Műveket, a Volkswagent, részt vettek a motoros, 
a repülős- és a haditengerészeti HJ táboraiban. Meglátogattak egy 500 tanoncot 
foglalkoztató hannoveri üzemet, ahol a vendégek megkapták a Falange jelképét, 
amelybe beleépítették a HJ jelvényét is. Sor került a Motoros HJ meglátogatá-
sára is, valamint egy üzemi ifjúsági gyűlésre, ahol mind a Führert, mind pedig 
Francót megéljenezték. Zárásként 10 napot töltött Berlinben, hogy bepillantást 
nyerjenek a Birodalmi Ifjúságvezetőség munkájába.432

A spanyol vezetőkből és vezetőnőkből álló, kizárólag a pártnapokra érkező 
csoport szintén felkereste a HJ több területét, majd szeptember végén Berlinbe 
érkezett, ahol a BIV meglátogatása mellett eleget tettek az Ibero-amerikai Inté-
zet vezetője meghívásának. Berlinben a városnézés után a birodalmi sportpálya 
megtekintése jelentette a legfőbb attrakciót, majd Potsdamba látogattak, a BIV-
ben és a Birodalmi Parasztvezetőségben is fogadták őket. Összesen hathétig tar-
tózkodtak Németországban.433

1938 márciusában Lauterbacher törzsvezető Lisszabonból érkezve tett három 
napos villámlátogatást Spanyolországban, ahol az idő rövidsége ellenére sikerült 
találkoznia az új Spanyolország mértékadó személyiségeivel és betekintést nyert 
a Falange különböző formációiba. Franco ezúttal is reményét fejezte ki, hogy 
sikerül a két ország ifjúsági szervezetei között bensőséges viszonyt kialakítani, s 
ezen felül intenzív kulturális cserét is megvalósítani. A szívélyes audencia után 
Franco Lauterbachernak és adjutánsának átnyújtotta a „Vörös Nyilak” rendjét. 
Franco emellett köszönetét fejezte ki a Falange meghívásáért Németországba, 
s egyúttal sajnálatának adott hangot, hogy a háborús viszonyok közepette orszá-
ga egyelőre nem viszonozhatja ezt az előzékenységet. Lauterbacher ezt követő-
en több vidéki helyszínre (Salamanca, Bilbao) is ellátogatott a Falange-ifjúság 
nemzeti titkárának kíséretében. A látogatás a követség megítélése szerint újabb 
lépést jelentett a Falange és az NSDAP közeledésének útján.434

1938-ra már a BDM és a Falange női szervezete is élénkebb kapcsolatot 
ápolt egymással. Pilar Primo de Rivera, a korábbi spanyol diktátor lánya, Jutta 
Rüdiger meghívására 1938 áprilisában járt Németországban, hogy a Birodalmi 
Ifjúságvezetőség, a BDM, illetve a JM munkájáról tájékozódjon. Ezt követően 
a berlini BDM különböző rendezvényein vett részt, amelyek keretében a BDM 

432 Spanische Jugendführer in Berlin. RJP, 1938/232. sz., 3. o.; Spanische Jugendführer studieren 
deutsche Jugendarbeit am Beispiel der Hanomag – PAAA, R 98867; Spaniens Jugendführer 
über die HJ. RJP, 1938/235. sz., 2-3. o.; Ausländische Parteitagsgäste auf Deutschlandfahrt. RJP, 
1938/217. sz., 3. o.; Deutsche Botschaft in Spanien an den Reichsminister für Volksaufklärung und 
Propaganda, 15. Juli 1938 – PAAA, R 98867; JfdDR an die Dienststelle, 12. August 1938 – PAAA, 
R 27134; Ausländische Jugendgruppen als Gäste der HJ. RJP, 1938/184. sz., 3. o.; Die spanischen 
Jugendführer in Hamburg. RJP, 1938/188. sz., 3. o.; Jungspanierinnen als Parteitagsgäste. RJP, 
1938/210. sz., 3. o.
433 Ausländische Gäste bei der HJ. RJP, 1938/227. sz., 2. o.
434 Deutsche Botschaft in Spanien an den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, 
10. März 1938; Deutsche Botschaft in Spanien an das AA, 12. März 1938 – PAAA, R 98907.
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kulturális munkájával is megismerkedett. Ezt követően a Ruhr-alsó-rajnai fő-
körzetben a szociális tevékenységet, az ifjúsági szállókat és a vezetőképzést ta-
nulmányozta, és felkereste a BDM új háztartási iskoláját Geldernben. Az utazás 
fénypontját a Führernél tartott berlini fogadás képezte. Járt a düsseldorfi Joseph 
Goebbels Ifjúsági Szállóban, és megtekintette a terület és a főkörzet új köz-
pontját Mühlheimban. Ezzel szinte egyidőben Jutta Rüdiger, a BDM birodal-
mi referense a BIV Külügyi Hivatal BDM referense Elka von Wedel és Hanns 
Marrum a BIV spanyol referense kíséretében 1938. október közepén tíz napos 
látogatást tett Spanyolországban Pilar Primo de Rivera, spanyol nővezető meg-
hívására, ahol megtekintette a spanyol nőszervezet és a spanyol leánynevelés 
létesítményeit.435

A spanyol kapcsolatokat Berlinben olyan fontosnak ítélték, hogy a BIV 1939-
ben külön megbízottat kívánt küldeni Spanyolországba, ahogyan két évvel ko-
rábban ez Japán esetében is megtörtént. Feladata lett volna, hogy a polgárhá-
ború befejezése után érvényt szerezzen a német érdekeknek a spanyol állami 
ifjúsági munka felépítésében. A kiszemelt, Dr. Lindenburger a Majna-frankfurti 
HJ terület vezetője volt. Lindenburger kész volt már 1939 augusztusában Spa-
nyolországba menni, tevékenységét azonban valamelyest álcázni kívánták, így 
nyilvánosan nem megbízottnak nevezték, hanem a külföldi HJ országos ifjúsági 
vezetőjének Madridban, minthogy a tényleges országos ifjúsági vezető, Detlev 
Ehlers Észak-Spanyolországban látta el teendőit. A megbízott egyébként hason-
ló viszonyban állt volna a német követséggel és az NSDAP AO-val, mint Schulze 
Japánban. További indokként hozták fel a megbízotti hivatal létrehozása mellett, 
hogy Schulze két éves tevékenysége eredményeként nagyon pozitívan alakultak 
a német–japán ifjúsági és kulturális kapcsolatok.436

Spanyol részről 1939-re minden korábbinál tartalmasabb együttműködést 
terveztek. A spanyol ifjúságvezetőség lehetőségeihez mérten minél több vezető 
és vezetőnő Németországba küldését tervezte, mivel a BIV erre az évre már 100-
150 helyet biztosított. Az összes hely betöltése azonban ebben az évben is kérdé-
ses volt. A spanyol követség emellett az 1939-es pártnapra 40-50 fős spanyol kül-
döttséget javasolt meghívni, amelyre Spanyolországban is pozitívan reagáltak. A 
követség a 2-3 német instruktor kiküldésétől egyelőre azonban óvott, legalábbis 
addig, amíg azt a spanyolok maguktól nem kérik. Ellenben azonnal kiküldhető-
nek vélt – mint ahogy a BIV is tervezte – egy BDM-vezetőt, aki szintén tanács-
adóként működött közre a Falange lánycsoportjánál. A szintén szóba kerülő, 
15-20 fős, magas rangú ifjúsági vezetőkből álló csoport 14 napos németországi 
tanulmányútjára történő meghívását azonban nem javasolta, mert attól tartott, 

435 Die spanische Frauen- und Mädelführerin beim BDM. RJP, 1938/79. sz., 3. o.; Pilar Primo de 
Rivera besuchte Deutschland. Das Deutsche Mädel, 1938. május; Die spanische Frauenführerin 
beim Obergau Ruhr–Niederrhein. RJP, 1938/84. sz., 4. o.; Ausländische Jugendführer auf dem 
Parteitag. RJP, 1938/204. sz. 1. o.; JfdDR an das AA, 10. Oktober 1938; Deutsche Botschaft 
in Spanien an das AA, San Sebastián, 14. November 1938 – PAAA, R 98907; Die BDM-
Reichsreferentin zu Besuch in Nationalspanien. VB, 2. November 1938 (BArch, NS 5/VI/450).
436 RJF Auslandsamt an die Dienststelle, 6. Juli 1939 – PAAA, R 27135.
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hogy a csoport tagjait a 
vezető-továbbképzésre 
szánt ifjakból tartanák 
vissza, s a birodalomnak 
a három hónapos tovább-
képzés fontosabb érdeke 
volt, mint egy külön ta-
nulmányút. E csoport útja 
helyett azt javasolta, hogy 
a pártnapon a Führer által 
fogadott spanyol ifjúsá-
gi vezetők vegyenek részt 
egy körutazáson.437

1939 tavaszán Rüdiger 
ismét Spanyolországban 
járt. Többek között megte-
kintette a Falange lányszervezetének sevillai táborát, s tervben volt a német kolónia 
BDM-csoportjainak felkeresése is. Avila után Madridba látogatott, ahol szintén a 
spanyol lányok tevékenységével ismerkedett. További állomások voltak Algeciras 
és Malaga. Malagában az első leányvezető-képző iskolában járt, Burgosban fo-
gadta Pilar, majd a Falange főtitkára, Fernando Questa. Valladolidban az NSV-
hez hasonló Szociális Segélyszolgálat kongresszusán vett részt.438

Rüdiger és kísérete látogatása mellett a spanyolok a Führer helyetteséhez 
intézett levelükben 50 német fiút hívtak meg egy barcelonai táborba 1939. au-
gusztus 25.- szeptember 15. között. 15-18 év közötti ifjakat vártak, akiket már a 
határon, illetve a kikötőben fogadtak. A HJ mellett olasz és portugál ifjúsági ala-
kulatok részvételére is számítottak.439

A német látogatások mellett továbbra is érkeztek spanyol ifjak a birodalomba. 
1939 júniusában például 12 spanyol leányvezető Berlinbe a nemzetiszocialista 
leányifjúság tanulmányozására. A Külügyi Hivatal BDM-referensével, Elka von 
Wedellel tettek látogatást az Ostmark-kiállításon, illetve a birodalmi sportpályán, 

437 Deutsche Botschaft in Spanien an die RJF und das Reichsministerium für Volksaufklärung und 
Propaganda, Salamanca, 21. April 1939 – PAAA, R 98919.
438 DNB, Nr. 124, Hispano, 5. Mai 1939 – PAAA, R 27135. A madridi Német Főreáliskola ve-
zetője annak a nem tetszésének adott hangot, hogy a nyári szünetben a Hitlerjugend tanfolya-
main résztvevő diákok visszatérésük után kihívó magatartást tanúsítottak spanyol iskolatársaikkal 
szemben, amely az iskolán belüli egyetértésre nézve veszélyt jelentett. Aufzeichnung betreffend 
Auslandsbetätigung der Reichsjugendführung und der Hitler–Jugend, 5. März 1935 – PAAA, R 
63610. 25 spanyol BDM-tag 1935. július 12 és szeptember 15. között felvételt nyert a HJ vidé-
ki otthonaiba. RMfWEV an den Landesjugendführer der HJ Spaniens, 28. April 1935 – PAAA, 
R 98859. Hitler–Jugend in Spanien. RJP, 1934/218. sz., 3. o.; Mit der Reichsreferentin durch 
Nationalspanien. Das Deutsche Mädel, 1938. Dezember.
439 NSDAP. Der Stellvertreter des Führers an den RJF, München, 16. August 1939 – PAAA, R 
98921; Abschrift. Falange Espanola Tradicionalista y de las J.O.N.S., Burgos, 3. August 1939 – 
PAAA, R 98921.
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majd néhány BDM háztartási iskolát kerestek fel, hogy részt vegyenek az éppen 
folyó tanfolyamokon, majd azt követően a BDM nyári táborain. Hosszú német-
országi útjuk lezárását a birodalmi pártnapokon való részvétel jelentette. 1939-
re csúszott egy már korábban tervezett út is, amely a BIV meghívása alapján 40 
spanyol ifjúsági vezetőnek és vezetőnőnek adott lehetőséget németországi ki-
rándulásra, amit azonban a polgárháború miatt fellépő személyzeti hiányra való 
tekintettel csak a Madrid bevétele utáni 1-2 hónapot követően tartottak lehetsé-
gesnek. Az 1939-es pártnapra is vártak spanyol ifjakat, összesen 30 főt, de 1939. 
augusztus végére – nyilván más elfoglaltság miatt – nem érkezett hivatalos meg-
erősítés, pedig Bilbaóban a spanyol falangisták már készen álltak az útra.440

A német követség a polgárháború után nem tartotta túlságosan kedvezőnek 
a helyzetet, s a három Spanyolországba tervezett, csoportos tanulmányút egy 
évvel való elhalasztását indítványozta, jóllehet ilyen utakra egy évvel korábban 
sem került sor. Úgy ítélték meg, hogy a spanyolok az adott pillanatban nem ké-
pesek a kellő érdeklődést és támogatást biztosítani a HJ számára, mert egyelőre 
az egykori „vörös” területek szervezése és egyéb problémák megoldása foglal-
ja le őket, s egyelőre nem akarnak bepillantást engedni a még tökéletlen szer-
vezetükbe. A követség emellett lehetetlennek tartotta, hogy az utakat spanyol 
támogatás nélkül hajtsák végre, mert ez a spanyol kívánságok semmibe vételét 
sugallta volna.441

A Spanyolországban tett szerény számú és létszámú utak leginkább Spanyol-
ország nyugati felére vezettek, amelyeket eddigre Franco és csapatai már szilár-
dan kézben tartottak. Ezeken a vidékeken nyílt lehetősége a német ifjúságnak 
arra, hogy kapcsolatba lépjenek a spanyol ifjúság éppen alakulóban lévő szer-
vezetével, s a frontok közvetlen közelségében való tapasztalatszerzésre is lehe-
tőség nyílott. Mivel a térség továbbra is veszélyesnek minősült, a Hitlerjugend 
ide kizárólag vezetők kiutazását engedélyezte. A spanyol ifjúság képviselői jóval 
gyakrabban és nagyobb számban érkeztek Németországba, mint németek Spa-
nyolországba. Útjaik általában a Rajna-vidékre vezettek, illetve Németország 
nagy központjaiba (Hamburg, Berlin, Nürnberg, München), melyek során igye-
keztek a Hitlerjugendben folyó tevékenység mind több szeletét megismerni, 
hogy azután megszerzett tapasztalataikat otthon hasznosíthassák. Ezt szolgálta 
az is, hogy a BIV évről-évre több helyet biztosított a spanyol ifjúsági vezetők bi-
rodalmi képzésére.

440 Falangistinnen besuchen BDM. RJP, 1939, június 24., 3a. o.; Der Leiter des Sonderstabes an 
Goebbels, Salamanca, 22. März 1939 – PAAA, R 98919; Aktennotiz für Pg. Luther, 25. August 
1939 – PAAA, R 27135.
441 Deutsche Botschaft in Spanien an die RJF Auslandsamt und das Reichsministerium für 
Volksaufklärung und Propaganda, Salamanca, 21. April 1939 – PAAA, R 98919.
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IV. 5. 2. 2. Portugália 

Portugáliában a legfőbb partnert a harmincas évek közepétől – ott is – kibonta-
kozó államifjúság jelentette. Ezt a szervezetet 1935-ben a kultuszminisztérium 
alá rendelték, ettől kezdve szélesebb alapokra helyezték, vagyis már nem csak 
a felsőoktatásban résztvevő fiatalokat fogta át. Az államifjúság, vagyis a Portu-
gál Ifjúság (Mocidade Portuguesa, MP) hivatalosan 1936. májusban jött létre. A 
szervezet élén álló Nemzeti Nevelés Irodája a nevelésügyi minisztériummal és 
a hadsereg vezetőségével egyetértésben valósította meg az ifjúságnevelés terén 
megfogalmazott célkitűzéseket. Az irodát Nobre Guedes, nemzeti titkár vezette, 
aki mellett további négy titkár dolgozott. A Mocidade célja az ifjúság nevelésé-
nek és egészségvezetésének új alapokra helyezése volt a család, az iskola és a 
haza vonatkozásában, a sportmozgalom vezetése, a testgyakorlás általános körű 
megvalósítása, ehhez tornacsarnokok, uszodák, sportpályák hálózatának kiépí-
tése az egész országban. Az előkatonai képzés nevelési metódusait a hadsereg 
vezérkarával közösen alakították ki. Összességében a Mocidade mindent fejlesz-
teni akart, ami a portugál ifjúság „faji erősödését” elősegíthette. 1938 elejére 
már 550 ezer taggal rendelkezett, amely a 8 milliós országban nem volt szerény 
eredmény.442

1937 decemberében felállt a Mocidade női tagozata is, amely a Portugál Női 
Ifjúság (Mocidade Portuguesa Feminina) nevet viselte, s a női államifjúsági 
szervezet szerepét kívánta betölteni. A portugál női ifjúság nevelését az Anya-
szervezetre (Obra das Mãis pela Educação Nacional) bízták, amely egy biztosból 
és két tanácsosból álló állami biztosság révén irányította a testületet, így a női 
ifjúság nem volt alárendelve a férfi ifjúságot vezető állambiztosnak. Ez a szétvá-
lás – német értékelés szerint – meglehetősen nehézzé tette a teljes ifjúság egy-
séges nevelését. A követségi jelentés az efféle differenciálást a klerikális körök 
befolyásának tulajdonította. A szervezet célja a lányok jellembeli nevelése, testi 
felkészítése, a szellemi képességek fejlesztése, a szociális szolgálat, Isten, a haza 
és a család iránti szeretetre nevelés volt. Az erkölcsi nevelés alapját a katolikus 
vallás képezte, a nem katolikus lányokat azonban felmentették a vallási rendez-
vények alól. A nevelés egyéb területein a fő szempontot a népiségi tradíciók je-
lentették, miközben tudatossá tették a lányokban a portugál nők portugál törté-
nelemben betöltött fontos feladatait. A testi nevelés terén mellőzték az atlétikus 
bemutatókat, s figyelembe vették a női sajátosságokat. A szociális nevelés célja a 
jó anyák kinevelése volt.443

442 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Lissabon, 7. Mai 1935 – PAAA, R 98859; Übersetzung 
eines Briefes des Portugiesischen Staatssekretärs Nobre Guedes vom 6. Juli 1936 an Pg. 
Friedhelm Burbach – PAAA, R 98859; Das portugiesische Erziehungswesen. RJP, 1937/18. sz., 5. 
o.; Mocidade Portuguesa. Die HJ, 1937/41. sz., 9. Oktober 1937, 10. o.; Entwicklung und Ziele der 
portugiesischen Jugend. RJP, 1938/25. sz., 4. o.; Die weibliche Jugendorganisationen Portugals. 
RJP, 1938/36. sz., 7. o.; Die portugiesische Staatsjugend. RJP, 1938/50. sz., 1-2. o.
443 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Lissabon, 2. Februar 1938 – PAAA, R 98865; Portugal 
gründet weibliche Staatsjugend. RJP, 1937/261. sz., 1. o.
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Az egységesülő portugál ifjúsággal a lisszaboni követség ajánlatosnak vélte 
a kapcsolatfelvételt. Kezdetben leginkább 2-3 vezető meghívását tartották el-
képzelhetőnek 14 napra a HJ egyik vezetőképző táborába, amelyhez kiegészítő 
programként a birodalmi pártnap meglátogatása kapcsolódott volna. A követség 
szerint ennek keretében valóban bajtársi kapcsolatba lehetett lépni a német if-
júsággal, s végül a birodalmi pártnap „mindent elsöprő hatásával” tértek volna 
haza. A fiúk kiválasztásában a portugál kultuszminisztérium bevonása volt szük-
séges, amely már amúgy is jelezte, hogy egy ilyesfajta meghívásnak szívesen ele-
get tenne, s ezt a követség is lehetségesnek tartotta.444

Az előkészületek után, 1935-ben egy hivatalnokokból, tanárokból és ifjú-
ságvezetőkből álló portugál küldöttség látogatott Berlinbe az új Németország 
tanulmányozására. Eközben részt vettek a berlini HJ egyik közösségi estéjén 
is.445 Portugáliába vezető csoportos útnak ekkor még nincs nyoma. A szerénynek 
mondható kezdet után 1936-ban már erősödtek a kapcsolatok. 1936 nyarán 25 
hamburgi HJ-vezető látogatott el Lisszabonba az ottani HJ vendégeként. A cso-
portot mértékadó portugál körök is fogadták. Az út végén még arra is lehetőség 
nyílt, hogy a német vendégek személyesen üdvözölhessék a portugál államelnö-
köt. A követség úgy értékelte, hogy Portugáliában növekvő megértéssel visel-
tetnek az új Németország törekvései iránt. Ez egy gimnáziumi rendezvényen 
is megmutatkozott, amelyet a vendégek tiszteletére tartottak. A rendezvényen 
a nevelési miniszter ösztönzésére 2000 tanuló és Lisszabon felsőbb iskoláinak 
vezetői vettek részt. A követség szerint ritkán ünnepelték külföldön így a né-
met ifjúságot. A rendezvényen beszédet tartott Carneiro Pacheco nevelésügyi 
miniszter és hivatali elődje, Gustavo Cordeiro Ramos professzor is. Utóbbi, be-
szédében üdvözölte a HJ küldöttségét Portugáliában, és kiemelte csodálatát Né-
metország iránt. Carmona elnök és Oliveira Salazar alatt Portugália is hasonló 
útra lépett – folytatta Ramos. Megújították Portugáliát, s ugyanúgy dolgoznak, 
mint egykoron Tengerész Henrik, egyszerűen, de „fáradhatatlanul a népért és a 
haza javáért”. Ramos idézte Goebbels szavait, miszerint a jövő azé, akié az ifjú-
ság. Örömmel mondta, hogy már Portugáliában hűségesen és egységesen masí-
roz a portugál ifjúság Carmona és Salazar mögött. A portugál ifjúság ugyanolyan 
kérlelhetetlen a testi és a nemzeti nevelés terén, mint a német ifjúság: „térben 
ugyan elválasztva, de a szellemben és az akaratban egybeforrva menetelünk”. 
Portugáliában ennek fényében nagyon pozitív kicsengése volt Goebbels egyik 
beszédének, aki kijelentette, hogy a bolsevizmus ellen csak három biztos pont 
van Európában: Németország, Olaszország és Portugália.446

444 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Lissabon, 7. Mai 1935 – PAAA, R 98859.
445 Portugiesischer Besuch bei der HJ. RJP, 1935/188. sz., 3. o.
446 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Lissabon, 25. Juni 1936 – PAAA, R 98859; Ankunft 
deutscher Jugendführer aus dem Ausland. RJP, 1936/151. sz., 2. o.; Deutsche Gesandtschaft an 
das AA, Lissabon, 25. Juni 1936; Abschrift. Rede des Herrn Prof. Dr. Gustavo Ramos am 19. Juni 
1936 anlässlich des Empfangs von 25 HJ-Führern im Liceu Normal – PAAA, R 98859; Deutsche 
Gesandtschaft an das AA, Lissabon, 29. Juni 1936 – PAAA, R 98859.
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1936 nyarán a HJ Északi vidék területe a portugál „Hallgatók” (Corpo 
Nacional de Escutas), tulajdonképpen cserkészifjúság meghívására 10 HJ tagot 
küldött Madeira szigetére Paul Busch vezetésével, ahol a német konzulnál is 
vendégeskedtek. A HJ ott tartózkodása idején meghívták az Escutas képviselő-
it egy németországi látogatásra. Az Escutas ezt örömmel fogadta. Az utat 1937 
nyarára tervezték, és egybekötötték a hollandiai Bloemendaalban megrende-
zendő cserkész-jamboree-n való részvétellel, s a portugál csoport mind a jambo-
ree előtt, mind azt követően pár napot Németországban töltött. Mindössze egy 
9 fős csoporttal számoltak. A HJ északi vidéki határvidéki és külügyi osztálya már 
1936 őszén javaslatot tett a program kialakítására, a HJ nagy táborain való rész-
vételt és utána egy németországi kirándulást javasolt.447

A szózatok és a HJ látogatásai mellett a szorosabbá váló viszonyról tanúskod-
tak a portugál ifjúság németországi útjai. 1936 nyarán 50 portugál kadét hajózott 
Németországba, hogy részt vegyen a kieli regattán, ahol a portugál vezetés sokat 
várt a német ifjakkal való találkozástól. Ugyancsak 1936 nyarán a Mocidade is 
elküldte 25 (más források szerint 30) fős csapatát a nemzetközi olimpiai ifjúsági 
táborba. A tábor felszámolása után a csoport németországi kirándulást tett, ame-
lyet a Külügyi Hivatal három munkatársa segített, mivel a delegáció hivatalos jel-
leggel érkezett Németországba. Az út állomásai Drezda, Nürnberg, München, 
Berchtesgaden és a Bodeni-tó voltak. A delegáció vezetője hosszas megbeszélést 
folytatott Schulzéval a HJ működéséről és a további együttműködés lehetősé-
geiről. A csoport tagjait a leggondosabb eljárással választották ki. Közöttük volt 
Carmona elnök egyik unokája és különböző magas rangú személyek gyermekei, 
akik előkészítésként néhány hetes edzésen vettek részt. A csoportot Dr. Pinto 
Cuelho, a Portugál Ifjúság (felügyelő) titkára vezette, valamint Quintino da Cos-
ta hadnagy. A csoport tagjait – visszatérésük után – ifjúsági vezetőként kívánták 
alkalmazni, hogy a Németországban tanultakat a gyakorlatban is hasznosítsák. A 
felügyelő titkár részvételét azért is forszírozták, hogy tanulmányozhassa a német 
ifjúsági szervezetet. A tiktár és adjutánsa azonban nem vett részt a táborban. A 
portugál fél ennek ellenére arra kérte őket, hogy minden ünnepségen, versenyen 
és játékon vegyenek részt, s ennek érdekében a tábor közelében lakjanak. A tábor 
bezárása (augusztus 17.) után 10 nap állt rendelkezésére a csoportnak, hogy el-
érje Marseille-t, ahonnan hajóval utaztak Portugáliába. Ezt az időszakot kívánták 
felhasználni arra, hogy a Hitlerjugend tanulmányozása céljából körutat tegyenek 
Németországban. Portugál részről a kapcsolatok további elmélyítését várták.448

447 Abschrift. J.No. 3818/37, Lissabon, 28. November 1936 – PAAA, R 98865; Uebersetzung. Herrn 
Emil Gesche, Deutscher Konsul, Funchal, dátum nélkül – PAAA, R 98865; Abschrift. NSDAP, 
Hitler–Jugend, Gebiet 6 (Nordmark) an die Deutsche Gesandtschaft Lissabon, 26. Oktober 1936 
– PAAA, R 98865; Stabsführer Lauterbacher in Lissabon. DAZ, 1. März 1938 (PAAA, R 98907).
448 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Lissabon, 29. Juni 1936 – PAAA, R 98859; Übersetzung 
eines Briefes des Portugiesischen Staatssekretärs Nobre Guedes vom 6. Juli 1936 an Pg. 
Friedhelm Burbach – PAAA, R 98859; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Lissabon, 29. Juni 
1936 – PAAA, R 98859; A Mocidade Portuguesa. RJP, 1936/184. sz., 1. o.; Deutschlandfahrt der 
portuguiesischen Staatsjugend. RJP, 1936/185. sz., 3. o.
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1937-ben a Portugál Ifjúság egy színjátszó csoportot hívott meg, amely por-
tugáliai látogatása során kapcsolatba lépett volna a portugál ifjak mellett az ott 
élő birodalmi németekkel is, s az ottani NSDAP-val közös rendezvényekre ke-
rült volna sor. Az út megvalósult, de előtte Cerff főterületvezető pár napot Lisz-
szabonban időzött a részletek tisztázására. Az NSDAP országos csoportvezetője 
kíséretében felkereste a követséget, aki a Mocidade vezetőképző iskolájának ve-
zetőjével, Quintino da Costával találkozót szervezett számára, ahol szót ejtettek 
a kapcsolatok felvételéről. Ez azért is érdekes, mert a kapcsolatok már fennáll-
tak, így a követség hanyag jelentése valószínűleg nem tért ki arra, hogy itt a kö-
zös rádióadások, vagy színjátszó csoportok kapcsolatairól esett szó. A HJ útját a 
portugálok mindenesetre csak gondos előkészítés után tartották lehetségesnek, 
1938-nál nem korábban, mert a Portugál Ifjúság – hangzott az indoklás – szer-
vezetileg még csak kialakulóban van, így nem tud kellő hátteret nyújtani az ilyes-
fajta látogatásokhoz.449 Az is elképzelhető, hogy a portugál részről Németország-
ban szerzett tapasztalatok adtak okot elbizonytalanodásra, mert a saját szervezet 
még valóban nagyon messze állt a Hitlerjugend színvonalától.

Ezt támasztja alá az is, hogy Portugáliában nem állt rendelkezésre kellő szak-
ember egy igazán professzionális ifjúsági szervezet létrehozására. Így da Costa 
azzal a kéréssel fordult a Hitlerjugendhez, hogy bocsásson rendelkezésükre egy 
úszó és egy könnyűatlétika-oktatót. Mivel a Hitlerjugend nem adott választ szá-
mára, a követséget is bevonta az ügybe, amely a kapcsolatok elmélyítése miatt na-
gyon üdvözölte a kérés teljesítését, s sürgette az ügy lebonyolítását. Végül 1938. 
május 1-től két éves időtartamra a Hitlerjugend két főt küldött Portugáliába, fel-
tehetően e feladatok ellátására. A Mocidade szintén német instruktorok alkal-
mazásával látott neki már 1937-ben a vitorlázórepülős képzés megteremtéséhez. 
Négy német repülővel kezdték meg a munkát, s három hónap után 11 Mocidade-
tag tette le a Haditengerészeti HJ mintáját követő A-vizsgát, további kettő pedig 
a B-vizsgát. 1938-ban további 23, illetve 10 fő tette le a repülővizsgát.450

1937 szeptemberében Qintino da Costa már másodszor járt Németországban, 
ezúttal több mint egy hónapig tartózkodott ott. A Führer meghívására érkezett a 
pártnapokra, de közben számos HJ-létesítményt felkeresett, s további tapaszta-
latokat gyűjtött a HJ működéséről. Elkísérte a portugál ifjúság egészségügyének 
vezetője, Figuera és az ifjúsági egészségügy igazgatója, Landero is. Mindketten 
a HJ szociális és higiéniai körülményeivel ismerkedtek. A HJ katonás, de „nem 
militáns” fegyelme, a játékosság, az ifjúsági szállók rendszere és a portugál–né-
met ifjúsági csere területén Costa értékes tapasztalatokat szerzett.451

449 RJF an das AA, 27. August 1937 – PAAA, R 98896; Jugend findet zu Jugend. Die HJ, 1937/26. 
sz., 26. Juni 1937, 7. o.; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Lissabon, 30. August 1937 – PAAA, 
R 98896.
450 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Lissabon, 31. Januar 1938 – PAAA, R 98865; RJF Grenz- 
und Auslandsamt an das AA, 7. April 1938 – PAAA, R 98865; HJ und „Mocidade Portuguesa”. 
RJP, 1939/146. sz., 1-2. o.
451 Der Führer der Mocidade Portuguesa in Berlin. RJP, 1937/218. sz., 2. o.; Mocidade Portuguesa. 
Die HJ, 1937/41. sz., 9. Oktober 1937, 10. o.
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1937-ben összességben tehát eltekintettek a nagyszabású látogatásoktól, így 
az igazi nagy alkalmat a találkozásra 1938-ra várták, amelyre a Mocidade is na-
gyobb önbizalommal készülhetett. Emiatt az 1937 végén, egy spanyolországi út 
végén Lisszabonba látogató HJ-vezető-csoport látogatását is nem hivatalos láto-
gatásnak tekintették. A Külügyi Hivatal ugyanis kizárólag egy csak Portugáliába 
irányuló utat tartott alkalmasnak hivatalos kapcsolatfelvételre. Így a Schulte te-
rületvezető vezetésével Portugáliában tartózkodó csoport csak rövid udvariassá-
gi látogatást tett Guedes és da Costa hivatalában, amelyen azonban a Mocidade 
két vezetője azon kérésének adott hangot, hogy a következő évi május 28-i nem-
zeti ünnepen egy nagyobb HJ-küldöttség is vegyen részt, lehetőség szerint a bi-
rodalmi ifjúságvezető személyes vezetésével. A követség hangsúlyozta az újbóli 
meleg fogadtatást, s ezért mindenképpen támogatta a kérést. Az esemény jelen-
tőségét Schirach személyes részvétele is emelte volna.452

1938, a „megértés éve” mindkét részről kellő motívációt jelentett, hogy a 
németek Portugáliával is igazán szívélyes és gyümölcsöző kapcsolatokat létesít-
senek, s a portugál ifjúság is többször kifejezte szándékát mind Schirach, mind 
pedig Lauterbacher meghívására. A májusi meghívásnak azonban egyikük sem 
tudott eleget tenni. A látogatás más időpontban való megtartása érdekében 
Lauterbacher (angliai körútjának folytatásaként) 1938 februárjában személye-
sen utazott Lisszabonba két napos hivatalos látogatásra. Lauterbachert elkísér-
ték az illetékes referens Werner Lamann és Hans Lauterbacher is. A látogatás 
első napján Lauterbacher felkereste az államelnököt és a nevelésügyi minisz-
tert. Másnap került sor a portugál államifjúság meglátogatására Setubalban, 
amelyet kirándulás követett Sierra Arrabidába, este pedig a nevelésügyi mi-
niszter kabinetfőnökének vendége volt. A magasrangú vendég megtekintette a 
Mocidade motoros-repülős osztályát, délután pedig filmbemutatót nézett meg a 
portugál ifjúság munkájáról, majd Guedes államtitkár adott bankettet számára. 
Ezen Lauterbacher hangot adott azon kívánságának, hogy a német és a portu-
gál ifjúság kölcsönös látogatások keretében ismerje meg egymást. Ezt követően 
Lauterbacher az NSDAP helyettes országos vezetőjével és helyi csoportveze-
tőjével vett részt az MP kiképzésén, felkerestek iskolai és ifjúmunkás csoporto-
kat, vitorlázó repülős műhelyeket, vívóosztályokat és tanfolyamon lévő csopor-
tokat is. Így Lauterbacher nagyon összetett képet kapott a portugál ifjúságról. 
Még aznap felkereste a Német Iskolát, ahol megtekintette a lisszaboni HJ és 
BDM gyülekezőjét. Este a követség vacsorája volt a záróakkord, amelyen részt 
vett a nevelésügyi miniszter, az államtitkár, valamint az MP más fontos vezetője 
is. Másnap Lauterbacher kiránduláson vett részt Sintrában, ahol délután meg-
tekintette a Mocidade csónakjainak vízrebocsátását. Lauterbacher a követség 
jelentése szerint nagyon szívélyes fogadtatásban részesült, s vendéglátói ismét 
kifejezték kívánságukat, hogy május 28-án, a portugál hatalomra kerülés nap-
ján látogassa meg őket Schirach, amit a követség továbbra is ajánlatosnak vélt. 
A tervezett program szerint Lauterbach látogatásának második fele eredetileg 

452 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Lissabon, 26. November 1937 – PAAA, R 98907.
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privát pihenés lett volna, s csak ezután indult volna tovább Salamancába, hogy 
eleget tegyen a Falange-ifjúság meghívásának.453

1938-ra a német követség az ifjúsági kapcsolatok lanyhulásának jeleit vélte fel-
fedezni, amit a politikai katolicizmusnak az ifjúsági nevelés terén növekvő befo-
lyása számlájára írt. Mindez a német ifjúsággal szembeni, szemmel látható tartóz-
kodáshoz vezetett. Ebben a légkörben a követség kétségesnek tartotta az 1938-ra 
tervezett 7, majd már csak 4 csoportos út és egy diákcsere lebonyolítását, főleg, 
hogy minden utat a nyári hónapokra terveztek, s így szorosan egymás után követ-
keztek volna. A követség ráadásul nem tartotta lehetségesnek, hogy a Portugáli-
ába érkező HJ csoportok valamilyen formában ne találkozzanak a portugál ifjú-
sági szervezettel. A követség nem tartotta helyesnek a kezdeti stádiumban lévő 
kétoldalú kapcsolatok ennyi úttal történő megterhelését, ezért mindenképpen 
korlátozást javasolt. Azért is, mert más szervezetek (KdF, Haditengerészet stb.) is 
ellátogattak Portugáliába, így a HJ útjai emiatt sem kaphattak túl nagy figyelmet. 
Az NSDAP országos vezetőjével egyetértésben csupán egy utat javasolt Portóba, 
ahol ráadásul a német kolónia is örömmel fogadta a birodalmi vendégeket.454

Schirach ugyan megfontolta a májusi ünnepségen való részvételt – hiszen 
a Birodalmi Kancellária útján a Führer állásfoglalását kérte –, de valószínűleg 
nem vett részt az ünnepségen. Már csak azért sem, mert az egyik 1938-ra ter-
vezett utat, egy kb. 100 fős színjátszó csoport májusi látogatását, a Mocidade 
kérésére a következő évre kellett halasztani. Az indoklás szerint erre azért volt 
szükség, mert a következő évre tervezték a portugál nemzeti függetlenség 800. 
évfordulójának jubileumi ünnepségeit, amelyre a Hitlerjugendet is meg akarták 
hívni. 1937-ben és 1938-ban pénzügyi okokból nem tudtak nagyobb csoportokat 
fogadni. A BIV tudomásul vette a történeteket. Ezek után a követség is azt java-
solta, hogy Schirach útját is a következő évre halasszák.455

1938 júliusában a Mocidade parancsnoka, Nobre Guedes viszont ismét 
járt Berlinben. Németországi nyaralása közben látogatást tett a BIV-nél is. A 
BIV-en Lauterbacher törzsvezető fogadta, majd felkeresték az éppen épülő 
braunschweigi HJ akadémiát. Ezt követően Münchenen keresztül Kochelbe in-
dult, ahol Schirach vidéki házában fogadta. Közben meglátogatták a HJ Hochland-
táborát is. Nobre e látogatása során átadta a hivatalos meghívót Schirachnak és 
egy HJ csoportnak, hogy a következő évben ellátogassanak Portugáliába.456

453 RJF Grenz- und Auslandsamt an den Gesandten, Deutsche Gesandtschaft in Lissabon, 15 
Februar 1938; RJF an das AA, 21. Februar 1938; Stabsführer Lauterbacher in Lissabon. DAZ, 
1. März 1938; Die deutsch–portugiesischen Jugendbeziehungen. DAZ, 8. März 1938 – PAAA, R 
98907; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Lissabon 31. März 1938 – PAAA, 98907; Telegramm 
der Deutschen Gesandtschaft an das AA, Lissabon, 19. Februar 1938 – PAAA, R 98767; 
Anlage zum Bericht des Deutschen Gesandtschaft, Lissabon vom 31. März 1938, Ansprache 
des Staatskommissars der M. P. Staatssekretär Nobre Guedes – PAAA, R 98907; Stabsführer 
Lauterbacher in Lissabon. RJP, 1938/50. sz., 1. o.
454 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Lissabon, 4. Mai 1938 – PAAA, R 98897.
455 Schirach an Lammers, 19. April 1938 – PAAA, R 98767; RJF an das AA, 10. Mai 1938 – PAAA, 
R 98897; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Lissabon, 2. Mai 1938 – PAAA, R 98907.
456 Der Kommandant der portugiesischen Staatsjugend in Berlin. RJP, 1938/165. sz., 3. o.; 
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1938-ban a Mocidade két tagja da Costa, a portugál vezetőiskolák főnökének 
a vezetésével a grunaui vitorlázó-repülő iskolában járt, ahol a tanulók képzésé-
hez szereztek képesítést. Ezt követően került sor Lisszabon közelében egy por-
tugál repülős iskola felállítására Barrosában, melynek tanfolyamain 24 fiú és 9 
lány vett részt, s a négy német repülő mellett már hat portugál ifjak által épített 
vitorlázó repülő is rendelkezésre állt a képzéshez. Az iskola vezetőjének tovább-
ra is egy német instruktor volt a tanácsadója. 1938 szeptemberében újabb ve-
zető, a portugál ifjúsági vezetőképző iskola helyettes vezetője, Marques Pereira 
érkezett Németországba. Megtekintette többek között a német ifjúsági bajnok-
ságok sportrendezvényeit Majna-Frankfurtban, részt vett egy külföldieknek szó-
ló tanfolyamon a birodalmi akadémián, végül a nürnbergi pártnapon, majd a to-
vábbiakban a HJ munkáját tanulmányozta.457

1939-re ismét nagyszabású terveket állítottak össze a kétoldalú ifjúsági kap-
csolatok tekintetében, de az év elején kiadott hivatalos program szerint csak két 
német úttal számoltak Portugáliába. A követség megítélése szerint az MP még 
mindig nem jutott túl a kezdeti stádiumon, így a szervezés terén nem számítot-
tak sokra. Külföldi ifjúsági csoportok vendéglátására még nem rendeztek nagy 
táborozásokat, minthogy az MP saját berkeiben is csak nemrég kezdte meg ezt 
a tevékenységi formát. Ezért a követség szerint a HJ-csoportokról való gondos-
kodást az ottani német szervezeteknek kellett megvalósítaniuk, akik ilyen fela-
datokat azonban csak korlátozott mértékben tudtak vállalni. Ezért a követség 
azt javasolta, hogy a tervezett utat a korábbi 100 helyett 30 fősre csökkentsék, 
így a német HJ közösen táborozhatott volna a lisszaboni HJ-tal, amelyhez az MP 
bizonyára biztosította volna a sátrakat, s meghívhatta volna a vendégeket külön-
böző látogatásokra és kirándulásokra. Így az MP mégis vendéglátónak érezhette 
magát, de ez nem terhelte volna meg anyagilag. A követség nagyon üdvözölte 
egy portugál vitorlás-csoport meghívását a potsdami nemzetközi vitorlás regat-
tára 1939 szeptemberében, amely alkalmat adhatott volna a HJ vitorlás-csoport-
jának egy évvel korábbi portugáliai látogatásának viszonzására is.458

A portugál kormány volt a kezdeményezője annak, hogy a HJ egy csoportja 
vegyen részt az 1940. augusztus 15-én kezdődő nemzetközi ifjúsági kongresszu-
son Lisszabonban. A kongresszus előkészítéseként egy hetes próbatábort tar-
tottak, ahova az MP minden területéről érkeztek ifjak. Erre a követség egy né-
met tanulmánycsoport kiküldését javasolta, egy háromfős, kétharmad részben 
portugálul beszélő csoportot elegendőnek tartott, amely nem lépett volna fel 
hivatalos formában. A Birodalmi Ifjúságvezetőség döntése alapján a birodalmi 

Besprechung Schirach – Nobre Guedes. RJP, 1938/174. sz., 4. o.; Fotós, rövid tudósítás: Die HJ, 
1938/32. sz., 6. August 1938, 1. o.
457 HJ und „Mocidade Portuguesa”. RJP, 1939/146. sz., 1-2. o.; Portugiesischer Führerschulleiter 
besucht die HJ. RJP, 1938/205. sz., 3a. o.; Ausländische Jugendführer auf dem Parteitag. RJP, 
1938/204. sz. 1. o.
458 Bericht der Deutschen Gesandtschaft an das AA, Durchdurck, Lissabon, 25. April 1939 – 
PAAA, R 98919.
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Hitlerjugend nem képviseltette magát ezen a rendezvényen, csupán a HJ lissza-
boni csoportja vett részt.459

A követség javasolta továbbá az MP vezetőinek kiképzésében nyújtandó se-
gítséget, németországi képzési lehetőség további biztosítását. (Guedes fia is Né-
metországban tanult.) Nem emelt kifogást az ellen, hogy az MP egy csoportját 
meghívják a birodalmi pártnapra. A tervezett Motoros Mocidade felállítása kap-
csán viszont egyelőre még korainak tartotta a Motoros HJ portugáliai bemutató 
útját, egy nagyobb, a kiutazó csoporthoz csatlakozó Motoros HJ egység kiküldé-
sét viszont megfontolandónak tartotta. Ellenezte viszont két később bejelentett 
út megtartását. Míg az egyiket töröltetni akarták, a másikat (15 fős csoportot 
javasoltak) Portóba irányították át, hogy az ottani német kolónia is részesüljön 
a birodalmi látogatásokból. 1939 egyik legjelentősebb eseménye a portugál ál-
lamifjúság vezetőjének, Francisco Nobre Guedes államtitkárnak júniusi berlini 
látogatása volt, mely során ismét megtekintette a HJ létesítményeit és a Testgya-
korlás Birodalmi Akadémiáját (Reichakademie für Leibesübung).460

Portugáliába a háború végéig tehát mindössze néhány út vezetett, melyek 
száma 1938-ra ugyan hétre emelkedett, ám 1939-re drasztikusan lecsökkent. A 
HJ – főleg a birodalom északi feléből érkező – csoportjainak (kb. 10-20 fő) lá-
togatásai szinte kizárólag Lisszabonra és környékére, illetve Madeirára korláto-
zódtak, aminek nyilvánvaló oka volt az is, hogy a portugál ifjúság szervezettsége 
és munkája a fővárosban volt a legszámottevőbb. BDM utakra úgy tűnik nem 
került sor. Bizonyára visszatartó erő volt, hogy Portugália földrajzi fekvése révén 
az odavezető utak meglehetősen drágák voltak. Így a BIV inkább a portugál ve-
zetők németországi képzése, illetve a Mocidade felépítésének segítésére kikül-
dött német instruktorok révén kívánta biztosítani a német befolyást a portugál 
ifjúságnevelésben.

IV. 5. 3. A Hitlerjugend és Skandinávia

Skandinávia már 1933 előtt is a német ifjúsági mozgalom kedvelt célterülete 
volt. A Hitlerjugend pedig érdekelt volt abban, hogy ez 1933 után is így marad-
jon. Az ifjúsági kapcsolatok területén meglévő hagyományok, a nemzetiszocia-
lizmus elvei alapján meglévő „faji rokonság” és a földrajzi közelség továbbra is 
azt eredményezte, hogy Skandinávia országainak ifjúsága a Hitlerjugend fontos 
partnere maradt.

459 Uo.; Der JfdDR an das AA, 7. Juli 1939 – PAAA, R 98921.
460 Bericht der Deutschen Gesandtschaft an das AA, Durchdurck, Lissabon, 25. April 1939 – 
PAAA, R 98919; Der Führer der portugiesischen Staatsjugend in Berlin. RJP, 1939/134. sz., 3. o.; 
HJ und „Mocidade Portuguesa”. RJP, 1939/146. sz., 1-2. o.
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IV. 5. 3. 1. Dánia

A legközelebb fekvő Dánia volt e térség országai közül a legproblémásabb part-
ner, ami a két ország között 1920-ban módosult határra, vagyis Németország 
területi veszteségére, és e határ két oldalán élő német és dán kisebbségek miat-
ti feszültségekre volt visszavezethető. Emiatt a kétoldalú kapcsolatok fejlődése 
nem volt problémamentes.

Dániában nem működött államifjúság, sőt az ifjúság jelentős része még ifjú-
sági szervezetekben sem tömörült, inkább a népfőiskolai mozgalom volt erős. 
A kisebb taglétszám ellenére a Konzervatív Ifjúság rendelkezett a legnagyobb 
szervezettel, és az egyetlen olyan szervezetnek minősült, amelynek taglétszáma 
dinamikusan növekedett. Ez volt az az ifjúság is, amely leginkább szimpatizált 
Európa „új” eszméivel, így mind az olasz fasizmus, mind a német nemzetiszo-
cializmus hatással volt rá – legalábbis német megfigyelés szerint. Sőt gyakran 
hangoztatták, hogy ők ugyanazt testesítik meg Dánia számára, mint a nemzeti-
szocializmus Németországban, amit a dán náci mozgalom vitatott. A legfonto-
sabb azonban az volt, hogy barátian viszonyultak az új Németországhoz. A Fritz 
Clausen által vezetett Dánia Nemzetiszocialista Munkáspártja – jóllehet kb. 20 
ezer főre tehető tagságából 7500 fő 18-25 év közötti volt – nem rendelkezett önál-
ló ifjúsággal, így a Hitlerjugend számára sem jelentett megfelelő partnert.461

A nem politikai alapú csoportok között találjuk a Nemzetközi Cserkészunió 
dán csoportját (Dansk Spejderkorps), a Keresztény Cserkészszervezet dán cso-
portját (KFUM–Spejder, ugyancsak a nemzetközi unió tagja) egyaránt 8 ezres 
taglétszámmal, valamint az Önkéntes Fiúszövetséget (Frivilig Dränge–Forbund) 
12 ezer fős tagsággal.462 Németországban úgy értékelték, hogy a dán ifjúság ko-
rábbi, demokratikus és szocialista felfogását a harmincas évek közepére felvál-
totta a nemzeti beállítódás, amit a taglétszámok is tükröztek. Hasonló volt meg-
figyelhető az egyetemi ifjúság körében is. A jókedvre, egészségre, tisztaságra és 

461 Az ifjúsági szervezetek közül a parasztifjúság volt a legerősebb 45 000 (később 49 ezer) fős tag-
sággal (Jugend der Bauernlinken, Venstres Ungdoms Organsaition), amely nem számított politikai 
mozgalomnak. A Konzervatív Ifjúság (Konservativ Ungdom) 30, a sok esetben marxistának tar-
tott Szociáldemokrata Ifjúság (Dansk socialdemokratisk Ungdom) pedig 22 ezer (később 27 ezer) 
főt tudhatott maga mögött. A többi szervezet ehhez képest jelentéktelen volt. A Radikális Ifjúság 
(Radikal Ungdom) 6, a Kommunista Ifjúság (Dansk kommunistisk Undom) 1500 (később 2500) és 
a Jogszövetség Ifjúsága egyenként 1500 fős tagságú volt. Rudolf von Wistingshausen. Die dänische 
Jugend – BArch, NS 43/53, 735–738. o.; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Kopenhagen, 1. 
Oktober 1936 – PAAA, R 98868; Jugendorganisationen in Dänemark – PAAA, R 98870; A Radiká-
lis Párt ifjúságával, a Szociáldemokrata Ifjúsági Szövetséggel és a kommunista ifjúsággal a külügy 
nem tartotta lehetségesnek az együttműködést. An den Jugendführer des Deutschen Reiches. 
Konzept, Partei 3872, 27. Juni 1939 – PAAA, R 98885; Die dänischen Spejder. RJP, 1935/33. sz., 
3. o. A politikai ifjúsági szervezetek mellett még két keresztény szervezet érdemelt említést a Fia-
tal Férfiak Keresztény Egyesülete és az Ifjú Leányok Keresztény Egyesülete, amely azonban po-
litikai kérdésekben nem exponálta magát.
462 An den Jugendführer des Deutschen Reiches. Konzept, Partei 3872, 27. Juni 1939 – PAAA, R 
98885; Die dänischen Spejder. RJP, 1935/33. sz., 3. o.; Die Jugendorganisationen in England und 
den skandinavischen Ländern. RJP, 1936/66. sz., 3-4. o.
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becsületességre vonatkozó jó tulajdonságok mellett – a német megfigyelők sze-
rint – a dán ifjúság kedvelte a könnyű életet, hiányosságokat mutatott a tartás és 
erősen hátrányban volt az általános fegyelem tekintetében.463

A német–dán határ német oldalán is megtalálható volt a dán ifjúság. A HJ 
adatai szerint a dán ifjúsági szervezeteknek a birodalomban 1939-ben 721 tag-
ja volt, akik több szervezetre oszlottak, közülük a két legnagyobb a majdnem 
százfős Dán Tornaegyesület volt Flensburgban, valamint a 217 fős Flensburgi 
Ifjúsági Egyesület. A németországi dán kisebbség tagsága a Hitlerjugendben az 
1936-os HJ törvényig azonban tisztázatlan maradt. A belügyminiszter nem tar-
totta szerencsésnek, ha a dán és a lengyel népcsoport ifjúságát általánosan fel-
mentik a HJ tagság alól, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy elvész az ellenőrzés e 
népcsoportok felett, és a nemzetileg indifferens rétegek ezáltal könnyen kivon-
hatták volna magukat a HJ felügyelete alól. Így a felmentést csakis egyenkénti 
elbírálásban tartotta lehetségesnek. E népcsoportok számára a felmentés lehe-
tőségének biztosítása viszont azért volt fontos, mert a német népcsoportokat is 
figyelembe kellett venni külföldön. Így engedélyezték Németországban a dán és 
a lengyel cserkészet működését is. E csoportok kényszerfeloszlatása nagy hátrá-
nyokat hozhatott a német ifjúság számára a határokon túl.464

A dán ifjúság többségének – a HJ-hoz hasonlóan – fontos volt a népiségi te-
vékenység, a dán népiség erősítése, s ennek fő területe a jelentős német lakos-
sággal rendelkező Észak-Schleswig volt. Vagyis itt a két ország ifjúsága egymás 
ellenében fejtett ki ugyanolyan jellegű tevékenységet. A német törekvések el-
lensúlyozására 17 új dán ifjúsági szállót létesítettek, így ott 1936-ra már 20 dán 
ifjúsági szálló működött. Ugyanitt 11 német ifjúsági szálló volt,465 amelyek 1935-
ben 7500, 1934-ben 6400, egy évvel korábban pedig 6100 éjszakát jegyeztek. 
Ezzel összefüggésben rohamosan nőtt a dán népiségi munka legfőbb szerveze-
tének, az Ifjú Határvédelemnek (Unge Graenzevaern/Junge Grenzwehr) a tag-
létszáma, amely 1936-ra már kb. 20-21 ezer dán fiatalt tudott a soraiban.466

A dán ifjúság mellett a dániai német ifjúság is rendelkezett saját szerveze-
tekkel Észak-Schleswigben. A két legfontosabb csoportosulás a fiúkat tömörítő 
Észak-Schleswig Német Fiúifjúsága (Deutsche Jungenschaft Nordschleswigs, 
DJN) és a lányokat tömörítő Észak-Schleswig Német Leányifjúsága (Deutsche 

463 Rudolf von Wistingshausen, Die dänische Jugend – BArch, NS 43/53, 735–738. o.; Deutsche 
Gesandtschaft an das AA, Kopenhagen, 1. Oktober 1936 – PAAA, R 98868; Jugendorganisationen 
in Dänemark – PAAA, R 98870.
464 Die Stärke der dänischen Jugend im Reich. Informationsdienst. 1939/6. sz., dátum nélkül, 
11. o. (BArch, NSD 43/21, 112 778. o.); Der reichs- und preußische Minister des Innern, 28. 
Dezember 1936 – PAAA, R 60021, K 6360702–6360703. o.
465 Apenrade, Sonderburg, Tondern, Hadersleben, Broacker, Höruphaff, Norburg, Tingleff, 
Knivsberg, Lügumskloster, Heißagger.
466 17 dänische Jugendherbergen in Nordschleswig. RJP, 1936/26. sz., 2. o.; Entwicklung der 
„Jungen Grenzwehr”. RJP, 1936/58. sz., 2. o.; Kurzer Überblick über Aufgaben, Formen und 
Rechtslage der Jugendorganisationen der deutschen Volksgruppen in Europa. Vertraulich. 
Dänemark. BArch, R 43 II/512, 60-61. o.; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Kopenhagen, 1. 
Oktober 1936 – PAAA, R 98868; Jugendorganisationen in Dänemark – PAAA, R 98870.
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Mädelschaft Nordschleswigs, DMN) volt. 1933-tól mindkettő tevékenysége új 
lendületet vett, kampányokat, bajtársi esteket, rendezvényeket és gyűjtéseket 
szerveztek. Évente a Knivsbergen (hegy Apenrade közelében) rendeztek ün-
nepséget.467 A fiúk esetében 8-18, a lányok esetében 9-21 éves kor között várták 
a fiatalokat a két szervezetbe. 45 állomáshely, 15 csapat (Gefolgschaft) és 5 kör 
(Kreis) képezte a szervezeti hálót. Egyenruhát viselhettek, zöld inget, a jelvé-
nyük pedig kék alapon sárga napkerék (Sonnenrad) volt.468

Német részről nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy Dániában is elősegítsék a 
németség egyesítését, ami azonban a dánok érzékenysége miatt nem volt köny-
nyű feladat. Apenradéban már a német indulók éneklését is veszélyesnek tartot-
ták az államra nézve, s egy odalátogató HJ csoport vezetőjére emiatt 30 koronás 
büntetést szabtak ki. 1937-re minden dán ifjúsági szervezetet sikerült az Észak-
Schleswig Német Ifjúsági Köre (Deutscher Jugendring Nordschleswigs) alá te-
relni, amelynek országos vezetője Karl Tönder volt.469

1938-ban az észak-schleswigi első zónában tartott népszavazás évfordulóján 
(február 10.) a DJN és DMN szervezett népi német ifjúsága kampányt indított, 
hogy megszólítsa azokat a német ifjakat, akik még e szervezeteken kívül vol-
tak. Felütésként Krugban találkozott a DJN és a DMN minden járási csoportja, 
amelyen felszólalt mindkét szervezet vezetője is. Beszédeikben a német ifjakat 
és szüleiket a német pozíciók megerősítése érdekében csatlakozásra szólították 
fel. A DJN-nek 1938 elején 50 helyi csoportja volt 1000 fiúval, míg a DMN-nek 
45 helyi csoportja kb. 1100 fővel. A toborzást egy hónaposra tervezték, és a má-
sodik zónában tartott, Németország számára kedvező népszavazás évfordulóján, 
március 14-én zárult.470

A Dániában élő birodalmi német kolónia ifjúsága a Hitlerjugendben szerve-
ződött, amely azonban nem viselhette a HJ egyenruháját. A dániai Hitlerjugend 
helyzete nem volt rózsás, mivel tevékenységét komoly személyi gondok kísérték. 
A koppenhágai csoport vezetője például egy 16 éves diák volt. Ezért az országos 
ifjúságvezető, Pastor Jahn javaslatot tett arra, hogy Németországból küldjenek 

467 Volksdeutsche Jugend in Nordschleswig. RJP, 1934/209. sz., 3. o.
468 Die dänische Volksgruppen-Jugend im Reich. RJP, 1939/197. sz., 1-2. o.
469 BArch, NS 43/53, 487-490. o. A Kör 5 járásban és 30 állomáshelyen végezte tevékenységét. Von der 
Heide, Asmus, Die deutsche Jugend Nordschleswigs und ihr Verhältnis zur dänischen Jugend. Nation 
und Staat, 1940/5-6. sz., 155-158. o.; Kurzer Überblick über Aufgaben, Formen und Rechtslage 
der Jugendorganisationen der deutschen Volksgruppen in Europa. Vertraulich. Dänemark. BArch, 
R 43 II/512, 60-61. o. Észak–Schleswig Német Ifjúságára (Deutsche Jungenschaft Nordschleswigs) 
1936. április 1-én egyenruha-tilalmat rendeltek el. – BArch, NS 43/53, 259-263. o.; Lemzing, Hilke, 
Die deutsche Volksgruppe in Dänemark und das nationalsozialistische Deutschland (1933–1939). 
Ein Beitrag zur Problematik deutscher Volksgruppen während des Dritten Reiches. Diss., Bonn 
1973; Erfolge der deutschen Jugend Nordschleswigs. RJP, 1937/35. sz., 3. o.
470 A versailles-i békeszerződés értelmében a dán–német vegyes lakosságú észak-schleswigi terüle-
teken népszavazásnak kellett döntenie arról, hogy a terület melyik országhoz tartozzon a jövőben. 
A területet két zónára osztották: a jóval nagyobb északiban Dánia, a déliben Németország mellett 
döntöttek a szavazók. Der Vertrag von Versailles. Matthes & Seitz Verlag, München 1978, 192-
197. o.; Deutsches Konsulat an das AA, Apenrade, 15. Februar 1938 – PAAA, R 98870.
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ki egy állandó, tapasztalattal rendelkező megbízottat Koppenhágába és környé-
kére. 1937-re a HJ a kölcsönös megértés jegyében már említésre méltó eredmé-
nyeket ért el. A dán hatóságok érzékenysége és az érvényben lévő rendelkezések 
értelmében egyenruha viselésre továbbra sem volt mód, népszínművek, koncer-
tek és fogadások viszont lehetségesek voltak. A nyilvános gyűlések azonban nem 
számítottak bevett gyakorlatnak, és ilyet a követség csak a dán ifjúsági szerveze-
tekkel egyetértésben tartott lehetségesnek. Itt főleg a dán cserkészek vezetője 
jöhetett szóba partnerként.471

A dán–német ifjúsági kapcsolatok létesítésére kezdetben negatívan hatott, 
hogy a Hitlerjugend csoportjai csak a BIV engedélyével léphették át a határt, s 
Dánia esetében az engedélyek kiadása mindig óvatosan történt. Az egyelőre még 
működő, más, nem HJ csoportok viszont akár a BIV engedélye nélkül is átlép-
ték a határt, s „vad vándorlóként” sokszor keltettek rossz benyomást, ami tovább 
rontotta a helyzetet. Nem véletlenül sürgette a BDM Északi vidék főkörzetének 
vezetője a szigorú szabályozást. Ez annál is inkább fontos volt, mert a Dániá-
val fennálló kapcsolatok legfőbb színtere Észak-Schleswig volt. Mindazonáltal a 
dán kormány hozzáállása miatt nagy óvatosságra volt szükség az Észak-Schleswig 
felé irányuló külföldi tevékenység tekintetében.472 A HJ útjaira valószínűleg már 
1933-34-ben is sor került, de ezekről pontos információval nem rendelkezünk. 

1935-től a HJ csoportjai viszont elárasztották Észak-Schleswiget. Mintegy 20 
csoportos útra került sor, amelyek – olykor koppenhágai, esetleg svédországi ki-
térővel – szinte kizárólag az észak-schleswigi német településeket érintették. Az 
utak felét a BDM csoportjai hajtották végre. Az utak Dániába rövidebbek voltak 
(átlagban két hét), s az ide érkező csoportok is kisebb létszámúak voltak (kb. 14 
fő). A HJ szolídabb tevékenységét itt nyilván a dán ellenérzések is indokolták. 
A DJN 1935-ös húsvéti találkozójára 500 fiatalt vártak, akik csillagtúraszerűen 
érkeztek. A táborozás idejét sporttal és játékokkal töltötték, az egyik estén pedig 
toborzó menetet tartottak Apenradéban, s további toborzó esteket is rendeztek. 
A DJN 1935 nyarán Flensburgban vett részt egy hónapos nyári üdülőtáborban 
a birodalmi HJ-tal együtt.473

Megindultak a kapcsolatok a dán ifjúsággal is, s ezek már nagyszabású dán 
látogatásokban is megmutatkoztak. 1936-ban 100 fős, 16-21 éves korú dán fi-
úkból és lányokból álló csoport érkezett Paderbornba, akik nagy része néme-
tül is beszélt. A városháza előtti téren ünnepélyes köszöntésben volt részük, a 

471 JfdDR, Abteilung Ausland an das AA, 9. Februar 1935 – PAAA, R 98893; Deutsche 
Gesandtschaft an das AA, Kopenhagen, 4. Juni 1937 – PAAA, R 98874; Deutsche Gesandtschaft 
an das AA, Kopenhagen, 17. März 1937 – PAAA, R 60449.
472 Abschrift. BDM-Obergau 6 Nordmark an die RJF, Abteilung Ausland, Fahrtenstelle, 8. Januar 
1935 – PAAA, R 98894; Zu VI S 785, 12. März 1935 – PAAA, R 63609.
473 A sajtó végül 400 fős felvonulásról számolt be. Thing der deutschen Jugend. Pressestimmen 
über Jugendbewegung des In- und Auslandes. I. Jugendbewegung in Deutschland. A) Deutsche 
Presse. Bericht Nr. 9., 1. Mai 1935, 57. o. (BArch, NSD 43/7. 1-2.); Ostertreffen der deutschen 
Jugend Nordschleswigs. RJP, 1935/89. sz., 2. o.; Sommererholungslager für die Deutsche 
Jungenschaft Nordschleswigs. RJP, 1935/134. sz., 2. o.
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paderborni járás vezetője tar-
tott beszédet a nemzetiszoci-
alista ifjúság és annak külügyi 
tevékenységéről, amely – a já-
rásvezető beszámolója nyomán 
– igazi ünnepségbe csapott át. 
A dánok ezt követően tovább 
utaztak Belgiumba, Franciaor-
szágba, Svájcba, majd Német-
országon keresztül tértek ha-
za.474 1936. júliusban 90 fős dán 
küldöttség érkezett az Önkéntes 
Fiúszövetség részéről pár napos 
látogatásra. A BIV Külügyi Hi-
vatala városnézést szervezett a vendégeknek, a Birodalmi Sportpályát és a re-
pülőteret mutatta be nekik. Este Potsdamba látogattak, ahol a potsdami HJ és 
az ottani Nemzetpolitikai Nevelőintézet (Napola) növendékeivel töltöttek közös 
bajtársi estet. A dán fiatalok ezt követően több napot tartózkodtak Drezdában, s 
hazautazásuk előtt még pár napot Hamburgban is eltöltöttek.475

Közben 1936-ban a Hitlerjugend látogatásai is elérték csúcspontjukat – kb. 
25 útra kerülhetett sor –, amelyek továbbra is kis csoportok (13 fő) részvételével 
történtek, melyek átlag két hetes utakat jelentettek, s továbbra is a dániai né-
metség gondozása állt feladatuk középpontjában. A helyzet 1937-ben is változat-
lan maradt, mind a csoportok nagyságát és látogatási idejét, illetve a célterülete-
ket tekintve, bár ebből az évből meglepően kevés utat lehet rekonstruálni.

A BIV 1938-ra 22 utat tervezett és a szokásos közös táborozást az Északi vidé-
ken. Az utak jellemzői mit sem változtak a korábbi évekhez képest. Továbbra is 
érkeztek dán ifjak Németországba, bár ezek a látogatások lényegesen nehezebben 
fedhetők fel, mint a HJ dániai látogatásai. 1938 júniusában Koppenhágából 14 
dán hallgató érkezett Hamburgba, ahol a terület határvidéki és külügyi referense 
fogadta őket. A hallgatók azért érkeztek Hamburgba, hogy megismerkedjenek a 
HJ és a Birodalmi Munkaszolgálat létesítményeivel. Ott tartózkodásuk idejére a 
Hein Godenwinden kaptak elhelyezést. Megtekintettek egy KdF-bemutatót, a 
HJ-tal közös utazást tettek Cuxhavenbe, s hazautazásuk előtt a Hein Godenwiden 
közösségi esten is részt vettek a HJ-tal. 1938 októberében a szászországi terület 
kívánt meghívni egy 16-18 fős, 13-15 éves fiatalokból álló dán gimnasztikacsopor-
tot, amit a dánok szívesen elfogadtak. A korábbi évekhez hasonlóan 1938-ban az 
észak-schleswigi német ifjúság részt vett a HJ északi vidéki nyári táboraiban.476

474 Abschrift. Bann 281 Paderborn, dátum nélkül – PAAA, R 98868.
475 90 junge Dänen Gäste der HJ. RJP, 1936/153. sz., 3. o.
476 Dänische Studenten bei der Hamburger HJ. RJP, 1938/145. sz., 5. o.; Aktenvermerk für 
Stammführer Wessely, 9. Juni 1938 – PAAA, R 27134; Nordschleswigsche Jugend in deutschen 
Zeltlagern. RJP, 1938/200. sz., 3. o.
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Az addig meglehetősen 
egyoldalú kapcsolatok szé-
lesebb alapokra helyezése 
végett a BIV megállapodást 
kötött a Dán Vándorgildével 
(Dansk Vandrelaug) is, 
amely kölcsönös látogatá-
sokat irányzott elő. A Dán 
Vándorgilde a vele kötött 
megállapodás alapján 1939 
tavaszáig több utat tett Né-
metországba, s 1939 nyará-
ra (1939. június 28.-július 3.) 
meghívást adott át egy dán 
ifjúsági szállóban megrende-
zésre kerülő nemzetközi baj-

társi táborba. 1938-ban a Hitlerjugend és Dánia nagy ifjúsági szervezetei között 
további megállapodás is született, amely lehetővé tette ifjú vándorok cseréjét. 
Mindkét országban bónokat adtak ki, amelyek kedvezményes szállást és étkezést 
tettek lehetővé a másik országban, ami devizaszempontból is nagyon előnyös 
volt. Németországban szállásra háromezer, étkezésre kétezer bónt adtak ki, Dá-
niában összesen háromezer bónt.477

A dán kapcsolatok összességében azonban soha nem voltak túl erősek. 1939-
ben a javuló kétoldalú kapcsolatok alapján Schirach az ifjúsági tevékenység te-
rületén is kapcsolatokat akart létesíteni. A külügyminisztériumon keresztül akart 
eljuttatni a dán kormányhoz hivatalos meghívást egy 10-15 fős dán küldöttség 
számára 1939 nyarára, amely lehetőséget biztosított volna a német ifjúsági mun-
ka tanulmányozására a birodalomban. Minden dán szervezet képviselőjét várták 
e rendezvényre, hogy megismerjék a széttagolt dán ifjúságon belüli eltérő véle-
ményeket.478 Bár a BIV 1939-re márcsak 10 úttal számolt, kb. 25 útnak van nyo-
ma. Elképzelhető, hogy a korábbi tervek alapján kirajzolódó nagyszámú útból 
ténylegesen valóban csak 10 valósult meg, de valószínűbb, hogy Dánia irányá-
ban az utak száma 1939-ben is a korábban megszokott szinten maradt. Ráadá-
sul ebben az évben került sor az első olyan utakra, amelyek már nem Észak-
Schleswiget tekintették fő célterületüknek, hanem Dánia más részeit is. Így a 
HJ csoportok már a Jütland-félsziget északi csúcsáig is elmerészkedtek, illetve 
Fünen és Seeland szigetére, sőt Bornholmra is. A csoportok továbbra is átlag 
két hetet töltöttek Dániában, s létszámuk még mindig viszonylag alacsony volt 
(15 fő).

477 Dansk Vandrelaug an Herrn Frielitz, Deutsche Gesandtschaft Kopenhagen, 23. Februar 
1937 – PAAA, R 98870; Abschrift. RJF an das AA, 29. März 1939 – PAAA, R 98885; Austausch 
deutscher und dänischer Jugendwanderer – PAAA, R 98870.
478 RJF Auslandsamt an die Dienstsstelle, 1. Juli 1939 – PAAA, R 27135.
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Az utak számát tekintve, Dánia irányában a harmincas évek második felé-
ben tehát meglehetősen élénk volt a Hitlerjugend tevékenysége, de az utak túl-
nyomó többsége kizárólag az észak-schleswigi németek németségének ápolását 
szolgálta, míg a dán ifjúsági szervezetekkel nagyon alacsony szinten maradtak a 
kapcsolatok. Észak-Schleswig minden jelentősebb településén megfordultak a 
HJ csoportjai, amelyek rövidebb időre, de annál többször érkeztek. Dánia más 
részei csak a harmincas évek legvégén kerültek előtérbe. Az észak-schleswigi 
területekkel ápolt kapcsolatból a HJ Északi vidék területe vállalta magára a 
legnagyobbb részt, de a közép-német területekről is szép számmal érkeztek HJ 
csoportok. A fiúcsoportok mellett a BDM is nagyon aktív volt Dániában.

IV. 5. 3. 2. Svédország

Svédország ifjúsági mozgalma sokszínű volt, szerkezete pedig nagyon hasonlí-
tott a dániai ifjúság felépítéséhez. Többféle cserkészszövetség és szociális alapon 
szerveződő ifjúsági szövetség létezett itt, melyek tagsága a pár ezertől a több 
tízezer főig terjedt. Hasonló erőt képviseltek a politikai alapon szerveződő moz-
galmak, melyek közül több mint 100 ezer fős tagságával a Svéd Szociáldemokra-
ta Ifjúsági Szövetség volt a legtekintélyesebb. A konzervatív svéd ifjúságot már 
1934-ben a nemzetiszocializmushoz közelállónak állították be, és több olyan 
csoport is működött, amelyet kifejezetten ilyennek lehetett minősíteni (például 
a Lindholm-csoportot). A svéd nemzetiszocialista párt (NSAP) ifjúsági szerveze-
te, az Északi Ifjúság (Nordisk Ungdom) hasonló felépítéssel rendelkezett, mint 
a Hitlerjugend. A két szervezet közötti kapcsolat azonban csak a folyóiratcserére 
terjedt ki, s a BIV-nek eleinte még a stockholmi Hitlerjugenddel sem volt élő 
kapcsolata. A kapcsolatok kialakítása azonban nem volt egyszerű a svéd ifjúság-
gal, mivel az arra hagyományai és taglétszáma alapján leginkább alkalmas svéd 
cserkészek elutasító magatartást tanúsítottak a HJ-tal szemben.479

A partnerek Svédországban elsősorban tehát a náci ifjúság és a nemzeti kon-
zervatív ifjúságok lehettek. A kapcsolatok felélénkítésében aktív szerepet játszott 
a németországi Északi Társaság (Nordische Gesellschaft), amely leginkább a HJ 
thüringiai területével fogott össze. A társaság segédkezett kultúrpolitikai munka-
ülések megrendezésében, és nagy gondot fordított az északi gondolat ápolására. 
1938-tól hasonló üléseket más HJ-területek számára is előkészítettek, hogy ez 
által is elősegítsék a megértést az északi népekkel. Mindez azért is fontos volt, 
mert „az északi életmódra való ráhangolódás egy elkövetkező, valódi európai kö-
zösségnek talán a legerősebb eleme lehet, mivel az európai országok alapításukat 
szinte kivétel nélkül északi vidéki és akkoriban túlnyomóan északi bevándórlókra 

479 Übersicht über die schwedischen Jugendverbände – PAAA, R 98868; Die Jugendorganisationen 
in England und den skandinavischen Ländern. RJP, 1936/66. sz., 3-4. o.; Denkschrift Thilo von 
Throtha – Schweden [1934] – BArch, NS 43/76, 32. o.; BArch, NS 43/53, 636-638. o.; Deutsche 
Gesandtschaft an das AA, Stockholm, 29. April 1938 – PAAA, R 98897.
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vezetik vissza”.480 Az Északi Társaság a svéd nyugati partokhoz közel egy kis 
svéd paraszti gazdaságot bocsátott ingyen a HJ rendelkezésére, amely 20 fős 
Hitlerjugend csoportokat fogadott, az elsőt 1934 szeptemberében.481

Svédországba a HJ már 1933-tól rendezett utakat, de az első két évben alig 
rekonstruálhatók ezek.482 1933 nyarán a schleswig-holsteini és hamburgi HJ 
100-150 fős csapatot indított útnak négy hétre Göteborgba, hogy gyalogtúrán 
vegyen részt Svédországban. A csapatot 10-15 fős csoportokra osztották, ame-
lyeket sátrakkal szereltek fel, és teljesen önellátóak voltak. A túrának politikai 
célzata is volt, mert kiváló alkalmat nyújthatott arra, hogy a sajtóban terjengő 
rémhírekkel szemben fegyelmezett és tartózkodó magatartásról tegyenek tanú-
bizonyságot. 1934-ben Kurhessen terület (60 fő) tervezett svédországi utat ki-
sebb és nagyobb, de jól kiválogatott 13-15 éves korú HJ tagokból álló, korábban 
sok külföldi országot megjáró csoportokkal.483

1935-től a BIV már jóval több utat engedélyezett Svédországba, főleg 5-15 
fős csoportoknak (Hamburg, Bréma, Odera-Frankfurt), amelyek azonban nem-
csak Svédországot, hanem akár Dániát, Finnországot és Észtországot is érint-
hették. Összesen kb. 10 útra került sor, melyek kisebb részét a BDM csoportjai 
hajtották végre. 1935-től a svédországi Hitlerjugend is jobban előtérbe került, 
amit Rudolf Hess stockholmi Hitlerjugendnél tett látogatása is jelzett.484

1935-től a svéd ifjúság is egyre többet látogatott Németországba, ami nem 
ritkán nagy létszámú, reprezentáns utak keretében valósult meg. 1935 nyarán 
400 svéd fiú és lány kereste fel Berlint, akiket ott tartózkodásuk ideje alatt felke-
resett a neuköllni pimpfek egy csoportja, hogy részükre tábori játékokat mutas-
son be. 1935 júniusában egy balti tengeri körutazás során 500 svéd fiatal látoga-
tott Danzigba, ahol baráti összejövetelt tartottak az ottani HJ-tal, amelyen svéd 

480 „az északi életmódra való ráeszmélés egy eljövő, valódi európai közösség talán legerősebb ele-
me lehet, mivel az európai államok alapításokat majdnem kizárólag […] északi bevándorlókra ve-
zetik vissza.” Jugend des Nordens im „Jahr der Verständigung”. Westdeutscher Beobachter, 7. Juni 
1938 (BArch, NS 5/VI/427, 176. o.).
481 Hamburger Fremdenblatt, 12. August 1934; Bericht Nr. 3., 25. September 1934, 19. o. – BArch, 
NSD 43/7–1-2.
482 A kezdeti években még zsidó csoportokat is engedtek külföldre menni. 1934-ben a berlini zsidó 
közösség kétszáz, 9-15 éves korú gyereket nyaraltatott Koppenhágában (100), Stockholmban (50 fő), 
Malmőben (30 fő) és Oslóban (20), akiket családoknál helyeztek el, és ez ellen a külügyminisztérium 
sem emelt kifogást. Jüdische Gemeinde zu Berlin, 28. Mai 1934; AA an die jüdische Gemeinde zu 
Berlin, 8. Juni 1934 – PAAA, R 63613. Hasonlóan dinamikus tevékenységet fejtett ki a munkaügyi 
minisztérium alárendeltségében működő Birodalmi Központ a városi gyerekek vidéki tartózkodása 
érdekében is, amely leginkább a külföldi HJ németországi üdültetését szervezte. 1933-ban és 1934-
ben 30-35 fő érkezett Svédországból, 1933-ban Württembergbe. Zu VI. S 5299, 14. Juni 1934; 
Reichszentrale Landaufenthalt für Stadtkinder an das AA, 19. Juli 1933 – PAAA, R 63613.
483 Hitlerjugend. Bann Ostholstein an das AA, 27. Juni 1933 – PAAA, R 98891; Hitler–Jugend. 
Gebiet 14 Kurhessen an das Generalkonsulat des Deutschen Reiches für das Königreich 
Schweden, 15. März 1934; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Stockholm, 4. April 1934; 
Deutsche Gesandtschaft an das AA, Stockholm, 18. April 1934 – PAAA, R 98892.
484 Reichsjugendführung Abteilung Ausland. Fahrtenamt, 29. Juni, 2. Juli, 6. Juli 1935 – PAAA, R 
63615; Rudolf Hess bei der Stockholmer HJ. VB, 21. Mai 1935 (BArch, NS 5/VI/427, 17. o.).
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és német népdalokat énekeltek, 
majd labdarúgó mérkőzésre is sor 
került, miközben a melléktereken a 
BDM és a DJ mutatott be különbö-
ző előadásokat. Az összejövetel zá-
rásaként a svédek lehetővé tették 
egy nagyobb számú német csoport-
nak a hajójuk meglátogatását is. A 
pomerániai Haditengerészeti HJ a 
svéd ifjúság stralsundi látogatásának 
viszonzásaként utazott Svédország-
ba. 1936 tavaszán 42 Karlstadból 
érkező fiatal svéd egyetemi hallgató 
tett tanulmányi kirándulást, melynek során két napig a nyugati vidéki HJ ven-
dégei voltak. Az utat egy kisebb svéd csoport egy évvel korábbi útja ösztönözte. 
Koblenzből az út Mainz, Heidelberg, Rothenburg, Nürnberg, Drezda és Berlin 
érintésével folytatódott.485

1936-tól az utak száma folyamatos emelkedést mutatott, ami valószínűleg 
1937-ben is folytatódott. 1937. június 15.-30. között Danzig terület 30 HJ-és 
DJ-vezető részvételével tervezett svédországi utat, amelynek célja a kapcsola-
tok felvétele volt az ottani ifjúsággal, amelyek eredményeként a következő év-
ben már cserekapcsolatot reméltek a svéd cserkészekkel.486 1937-re egy 1000 fős 
HJ-csapat KdF-hajós svédországi kirándulása is szóba került, amelyet a követ-
ség csak abban az esetben támogatott, ha nem zártan érkeznek Svédországba, 
hanem egyszerű turistaként, nehogy svéd részről propagandának minősítsék az 
utat. Az 1000 HJ-és DJ-vezető ifjúmunkás körökből származott volna. Az út kap-
csán a dán, svéd és finn területek mellett Észtország útbaejtése is szóba került. 
Összességében a követség azonban nagy veszélyt látott az út kapcsán a kétoldalú 
viszony irritálására, amit elkerülendőnek tartott. A kapcsolatok felvételére in-
kább egyéni utakat javasolt. A külügyminisztérium ennél is tovább ment, mivel 
az északi országok balra tolódása miatt zárt pártszervezetek útját teljességgel 
lehetetlennek tartotta, így utasította a BIV-et, hogy a politikai komplikációkat 
elkerülendő, ejtsék az út ötletét.487

A kapcsolatok fénypontját az 1937-től megrendezett közösségi táborok je-
lentették, bár megszervezésük nem volt könnyű. Már az első találkozóra is – 
legalábbis így értékelte a követség – csak nehezen sikerült annyi svéd fiatalt 

485 Berliner Pimpfe bei der Schwedenjugend. RJP, 1935/132, 3. o.; 500 schwedische Schüler 
besuchten Danzig. RJP, 1936/135. sz., 3. o.; Jugend sieht über die Grenzen. Der Angriff, 7. August 
1937 (BArch, NS 5/VI/427, 94. o.); Schweden als Gäste der HJ. RJP, 1936/117. sz., 2. o.
486 HJ. Gebiet Ostland (1) an das Deutsche Generalkonsulat Danzig, 22. Mai 1937; Deutsches 
Generalkonsulat an das AA, Danzig, 24. Mai 1937 – PAAA, R 98896.
487 Deutsche Kongresszentrale an das AA, 23. Februar 1937 – PAAA, R 98896; Deutsche 
Gesandtschaft an das AA, Stockholm, 2. März 1937 – PAAA, R 60449; AA Referat Ost an das 
Auslandsamt der RJF, 16. März 1937 – PAAA, R 60449.
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találni, amennyire szükség volt egy nagyobb tábor megrendezéséhez. Az első 
német–svéd ifjúsági tábort végül 1937. július 4-én nyitották meg Dänholmban 
(Stralsund és Rügen között). A megnyitón beszédet mondott Schmitz, pomerá-
niai területvezető, s jelen volt Stadler, külügyi hivatalvezető is. A táborhoz kö-
tődött az Ifjú Észak tanácskozás Stralsundban július 8.-11. között, amit a város 
polgármestere Stoll és Schirach az Északi Társasággal karöltve rendezett meg. 
Az ifjúsági táborban 220 fiatal vett részt, mindkét részről kb. fele-fele arányban. 
A Hitlerjugend leginkább színjátszó, népszínmű-játszó és zenész csapatait küld-
te el, míg a svédek városi és vidéki ifjakat vegyesen menesztettek, köztük a svéd 
gimnasztika jeles képviselőit is. A táborlakók közben kirándulást tettek Rügen 
szigetére is. A tábort teljesen váratlanul felkereste a svéd trónörökös, Gustav 
Adolf és a Sachsen-Coburg-Gotha-házból származó felesége, Sybilla hercegnő 
is. A trónörökös beszédében örömének adott hangot, hogy a svéd és a német 
ifjúság boldog közösségben mutatkozik, s Stralsundot – a történelmi előzmé-
nyek miatt – kiváló helynek nevezte e mozgalom megteremtésére. A tábort és az 
ülést Stadler és Lauterbacher július 11-én zárta be a stralsundi városház téren. 
A HJ reményének adott hangot, hogy a következő években ezeken a táborokon 
a többi skandináv ország is részt vesz majd.488 1937 augusztusában a pomerániai 
Haditengerészeti HJ Stralsundból indulva nyolc napos utat tett Svédországban, 
amely a svéd látogatás viszonzását jelentette a német–svéd táborért. A kapcso-
lattartáson kívül az út a 20 fős csapat tengerészkiképzését is szolgálta.489

Az 1938-ra tervezett svédországi utak és táborozások ellen a követségnek ko-
moly kifogásai voltak, mert az adott helyzetben eltúlzottnak tartotta a tervezett 
38 csoportos utat. A német–svéd diákcsere esetében, ami sokkal jobban műkö-
dött az ifjúsági kapcsolatoknál, ugyanis kölcsönösség volt megfigyelhető, amit 
a HJ utazásokat érintő terveiről nem lehetett elmondani. A diákcsere oly jól 
működött, hogy már nehéz volt családokat találni a kölcsönös elhelyezéshez. A 
követség a diákcserében jóval nagyobb hatékonyságot látott, mert az egyes svéd 
családokban sokkal inkább lehetett szimpátiát kelteni az új Németország iránt, 
mint a HJ csoportos, jóval nagyobb feltűnést keltő útjaival. A követség úgy látta, 
ha nem lehet eltekinteni ezektől az utaktól, akkor mindenképpen a lehetséges 
minimumra kell szorítani a számukat, vagyis a HJ és a BDM minden főterületé-
re és körzetszövetségére jut egy-egy út (vagyis 5-5 út), minden esetben maximá-
lisan 15 fős csoporttal. Hasonlóan kétségesnek tartotta a követség a tervezett hat 
tábor megtartását, mert itt sem látott lehetőséget a kölcsönösségre, nem lehe-
tett ugyanis hat táborra való svéd fiatalt összeszedni. Összességben a BIV tervei 
révén ismét azzal a váddal illethették volna Németországot, hogy a nemzetiszo-
cialista befolyás kiterjesztésére törekszik. Ráadásul a német táborok jellege sem 
felelt meg a polgári szellemben nevelt svédeknek. Így a követség két tábor meg-
tartását javasolta, először az „Ifjú Észak” tábort maximum 50 svéd résztvevővel 

488 Tagung „Junger Norden” RJP, 1937/142. sz., 1-2. o.; Deutsch–schwedisches Jugendlager 
eröffnet. RJP, 1937/149. sz., 2. o.
489 Pommersche HJ fährt nach Schweden. RJP, 1937/177. sz., 3. o.
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Stralsundban és egy német–skan-
dináv tábort Lübeckben 20 svéd 
résztvevővel. Jól alkalmazható-
nak vélte viszont a Napolákkal, a 
svéd iskolákkal, valamint a sport-
csoportokkal való együttműkö-
dést, amely 1938-ra már teljesen 
beváltnak minősült.490

A BIV cáfolatában kiemelte, 
hogy több mint másfél éven ke-
resztül pozitívan álltak az iskolai 
diákcsere ügyéhez, holott minden 
csereút kizárólag a Hitlerjugend 
számára fenntartott időkeretbe 
esett. Összességében tehát in-
kább a HJ érdekei sérültek e diákok távollétével. A HJ svéd ifjúsági szervezetek-
kel fennálló, egyelőre nem elégséges kapcsolatai a BIV szerint éppen a követség 
hozzáállásán múltak. Vitatták, hogy egy csoport vidéki útja ne keltene elég nagy 
benyomást svéd körökben, különösen azért, mivel jól kiválasztott résztvevőkről 
volt szó. Ezek a kapcsolatok ráadásul minden népréteget érintettek, nem úgy 
mint a diákcsere, ahol csak bizonyos körök jöttek tekintetbe, vagyis a HJ- soport 
útjai kívánatosabbak voltak, mint a diákcsere. A tervezett 38 úttal kapcsolatban 
a BIV megjegyezte, hogy ez még teljesen a tervezés időszaka, és a devizakérdés 
miatt bizonyos részük biztosan nem kerül majd megrendezésre. Hasonló volt a 
helyzet a táborokkal is.491

A német–svéd tábor mellett 1938-ban a BIV és az Északi Társaság rendezé-
sében első alkalommal került sor az eutini ifjúsági szállóban egy német–északi 
közösségi táborra, amelyen fiatal dánok, finnek, norvégok és svédek, valamint 
egy német HJ-törzs vett részt a Északi vidék terület részéről. A sajtó – az észa-
ki gondolatot erősítendő – arról számolt be, hogy a résztvevők szinte azonnal 
egy közösséggé forrtak össze. 1939-ben a tábort nagyobb keretek között akarták 
megrendezni. Emellett 1938 júniusában a Lübeck mellett egy német–skandi-
náv tábort is tartottak. A skandináv országokból 15-15 fő érkezett, összesen 60 
fő, akikhez 40 fős HJ-csoport csatlakozott. Ezzel párhuzamosan Lübeckben egy 
Északi Tanácskozásra is sor került. A tábor résztvevői a tervek szerint felkeresték 
az Északi Társaság ünnepségeit, majd bemutatták a schleswig-holsteini földnye-
rési munkákat.492

490 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Stockholm, 29. April 1938 – PAAA, R 98897.
491 RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 28. Mai 1938 – PAAA, R 98897.
492 Jugend des Nordens im „Jahr der Verständigung”. Westdeutscher Beobachter, 7. Juni 1938 
(BArch, NS 5/VI/427, 176. o.); Grenz- und Auslandsamt an die Reichskassenverwaltung, 10. 
August 1938 – PAAA, R 27134; An das Verwaltungsamt der Reichsjugendführung, 2. Juni 1938 – 
PAAA, R 27134; Aktenvermerk für Bannführer Lauterbacher, 16. Mai 1938 – PAAA, R 27134.
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1938-ban ismét meg akarták rendezni az Ifjú Észak rendezvényét egy német–
svéd táborral egybe kötve, összesen 200-250 résztvevővel. Norvégiából ifjúsági 
vezetőket szándékoztak meghívni a HJ-hoz, csakúgy, mint Dániából. Finnország 
felé folytatandónak tekintették a régebb óta folyó német–finn cserét, amelyben 
évente háromszáz, 16-20 éves német és finn ifjú vett részt. Kapcsolatot akartak 
létesíteni a skandináv országok lányszervezeteivel is, hogy azok is németországi 
tanulmányútra induljanak.493

1938-ban a Stralsund melletti Dänholmban a pomerániai HJ svéd fiatalokkal 
tartott német–svéd közösségi tábort. A német–svéd közösségi tábor mellett újra 
sor került az Ifjú Észak ülésszakra is. A tábor megrendezésében ezúttal is köz-
reműködött Stralsund városa és az Északi Társaság. Június 26. és július 3. között 
100 (más források szerint 90, a svéd sajtó szerint 75) svéd fiatal és 100 HJ-tag 
vonult a sátortáborba. Általában 4 svéd fiú 6 HJ taggal lakott egy sátorban. Ezút-
tal már külön leánytábort is rendeztek 60-60 svéd és német lány részvételével. A 
lányok előtte Sassnitzon egyhetes előkészítő táborban is részt vettek a birodalmi 
iskolaközpontban (Reichsschulungsburg), majd egy stralsundi iskolában kaptak 
elhelyezést. A tábort a stralsundi tanácsháza előtti ünnepséggel nyitották meg. 
A vendégeket köszöntötte az NSDAP járási vezetője és a város polgármestere is, 
beszédeikben kiemelték a kölcsönös megértést és egymás másságának elismeré-
sét. A svéd csoport vezetője hangot adott annak, hogy a következő évben, Svéd-
országban rendezzék meg a tábort. A tábor ideje alatt Stralsundban megnyitot-
ták a Lányok munkában (Mädel am Werk) kiállítást, illetve egy svéd kulturális 
kiállítást. Sor került svéd–német koncertre is, mesejáték bemutatóra, a svéd és 
a német ifjúság gimnasztikai előadására, katonai koncertre és népünnepélyre is. 
A sport és a testi nevelés nagy szerepet kapott a táborban. A táborlakók ismét 
kirándulást tettek Rügenre. A közösségi tábor zárásaként ifjúsági vitorlás regat-
tára is sor került, Ifjú Észak elnevezéssel, amelyen részt vettek a stralsundi ha-
lászflotta és a sportegyesületek mellett svéd, dán, finn és norvég vitorlások is. A 
2. Ifjú Észak tanácskozás záró nagygyűlésére ismét Stralsundban került sor, ahol 
a BIV Határvidéki és Külügyi Hivatalának vezetője is beszédet mondott.494

1938. augusztus 1.-12. között még egy északi tábort rendeztek, immár 
Ratzeburgban, amelyen főleg svéd, norvég és dán vendégek jelentek meg. A né-

493 K) Nordstaaten – PAAA, R 98885.
494 Jugend des Nordens im „Jahr der Verständigung”. Westdeutscher Beobachter, 7. Juni 1938 
(BArch, NS 5/VI/427, 176. o.).; „Svenska” und „Tyska” wurden Kameradinnen! Das Deutsche 
Mädel, 1938. August; Der neue Norden in Stralsund. Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 29. Juni 
1938; Leiter des „Allgemein-Gesanges” begeistert von der Tagung „Junger Norden”. Sydsvenska 
Dagbladet Snällposten, 5. Juli 1938; Schwedisch–deutsche Jugend im Stralsunder Lager. Lunds 
Dagbladet, 28. Juni 1938; Schwedisch–deutsches Lager mit Tanz und Sport. Sydsvenska Dagbla-
det Snällposten, 25. Juni 1938; Stralsund schwedisch–deutsches Jugendlager hat Erfolg. Skanska 
Dagbladet, 29. Juni 1938, német fordításban: PAAA, R 98885. „Junger Norden” ein grosser Erfolg 
für schwedische Kultur. Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 3. Juli 1938, német fordításban: 
PAAA, R 98885; Deutsch–schwedisches Gemeinschaftslager in Stralsund. RJP, 1938/63. sz., 3. 
o.; Deutsch–schwedisches Jugendlager. RJP, 1938/149. sz., 4. o.; Wie leben die jungen „tyskas”? 
RJP, 1938/150. sz., 5. o.
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met fiatalokkal együtt összesen 50 fővel számoltak a szervezők, de végül mindösz-
sze 23 skandináv résztvevő érkezett, akikhez kb. 7 fős HJ kíséret társult. A tábor 
egy Észak-Norvégiában tartott munkaszolgálatos tábor (Rennebu Drontheim 
mellett) folytatása volt, amelyen 5 hamburgi HJ-tag vett részt július 1.-31. között. 
A tábor célja új területek kialakítása és utak építése volt, erről számos előadást 
tartottak: a Birodalmi Munkaszolgálat, a Birodalmi Parasztság (Reichsnährstand) 
munkatársai, köztük az utóbbi északi referense, a BIV részről Lauterbacher, 
Stellrecht és Stadler, illetve a HJ Vidékszolgálatának vezetője és a BIV további 
képviselői. Az előadások mellett költők versei és egy–egy tízpróbabajnok bemu-
tatója szerepeltek a programon. Kirándulásokat tettek Mecklenburgba, Ham-
burgba és a schleswig–holsteini nyugati partvidékre, hogy megmutassák a német 
munkaszolgálat létesítményeit, valamint a HJ agrárpolitikai építőmunkáját. A 
vendégeket Lübeckben az Északi Társaság látta vendégül. Mecklenburgban mo-
dern földműves településeket és a HJ nyári táborait is felkeresték, Hamburgban 
egy modern német mintaüzemet tekintettek meg, illetve hajókirándulást tettek 
az öbölben, majd megtekintettek egy leány-munkatábort. A kirándulás záróak-
kordja volt a schleswig-holsteini munkálatok megtekintése.495

Fontos esemény volt 1938. augusztus közepén a HJ vitorlás csoportjának 
részvétele egy sandhammi regattán a Svéd Vitorlásszövetség meghívására. A 
német vendégek összesen 14 regattán képviseltették magukat, s 10 első helyet 
szereztek. 1938. augusztus 23.-szeptember 1. között BDM vezetők jártak ismét 
Svédországban, a kiránduláson részt vett a pomerániai főkörzet összes osztály-
vezetője és a vezetőképző iskolák vezetői is. Az út állomásai Malmö, Göteborg 
és Stockholm voltak. A fővárosban több napot is eltöltöttek, majd tovább utaztak 
Upsalába, Wisbybe, Kalmárba és vissza Malmöbe.496

1939-ben a BIV-ben felmerült a kapcsolatfelvétel a svéd lányszervezetekkel 
és tervezték svéd lányok meghívását németországi tanulmányútra. Svédország 
esetében a fő kérdés az volt, hogy a HJ mely szervezetekkel akar együttmű-
ködni. 1939-ben továbbra is egyoldalúnak tartották a svéd–német cserekapcso-
latokat, sőt inkább Stralsund–Schonen-cseréről beszéltek, semmint általános 
német–svéd ifjúsági kapcsolatokról. A malmői konzulátuson az az álláspont kris-
tályosodott ki, hogy ha ebben az évben sem mutatnak nagyobb előzékenységet 
a svédek, akkor szüneteltetni kell az Ifjú Észak rendezvényeit. Ráadásul tovább-
ra sem láttak egységet a svéd körökben, s nem láttak igazi partnert egyik svéd 
szervezetben sem. Mindenesetre az 1939-es kapcsolat létrejötte esetén minden 
politikai megnyilvánulást kerülendőnek tartottak, többek között a nyilvános be-
szédeket is a stralsundi főtéren. Eredetileg 50 svéd résztvevővel számoltak, s 

495 An die RJF Grenz- und Auslandsamt, 29. Juli 1938; Aktenvermerk für Hauptbannführer Stadler, 
2. August 1938 – PAAA, R 27134; RJF an die Dienststelle, 15. Juli 1938 – PAAA, R 27134; Grenz- 
und Auslandsamt an die Reichskassenverwaltung, 10. August 1938; An die Kulturabteilung des 
Auswärtigen Amtes, 23. Juli 1938; Programm für ein deutsch–norwegisch–schwedisch–dänisches 
Gemeinschaftslager in Ratzeburg in der Zeit vom 1. August bis 11. August 1938 – PAAA, R 27134.
496 JfdDR an die Dienststelle, 12. August 1938 – PAAA, R 27134; HJ-Segler in Schweden erfolgreich. 
RJP, 1938/186. sz., 3. o.; BDM-Führerinnen auf Schwedenreise. RJP, 1938/195. sz., 3. o.
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Stralsund után 15 német HJ-tag utazott volna a Smålandba, Schonentól északra. 
A HJ tehát elég előzékeny volt, s a kölcsönösség hiánya ellenére sokáig próbál-
kozott a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésével, de a külügyminisztérium a konzu-
látus jelentéséből azt szűrte le, hogy az Ifjú Észak megrendezése 1939-ben nem 
célszerű, mivel a ráfordítások nem álltak összhangban a svédek által kínált el-
lenszolgáltatással. Nem akartak néhány svéd fiatalnak olyan változatos nyaralást 
biztosítani, aminek a kétoldalú kapcsolatok fejlődésére utána semmi hatása sem 
volt. Kérték a BIV-et, hogy tartson távolságot az ügyben.497

Ennek ellenére 1939-ben újra sor került az Ifjú Észak táborra, amelynek 
első hete július 30-tól ismét Stralsund mellett Dänholmban volt, majd utána 
a tábor áttelepült Dél–Svédországba, Malmőben folytatódott. Megtekintették 
különböző kulturális intézményeket és a kastélyokat Schonenban, majd elutaz-
tak Smålandba, a Diö gazdaságba, ahol egy tábor várt rájuk. A Småland melletti 
táborban csak egy hetet töltöttek, majd kirándulás következett Kalmar, Öland, 
Visby és Stockholm érintésével, utóbbi helyeken több napig maradtak. A sajtó 
szerint a helyi lakosság nagy érdeklődéssel tekintett a táborra, és esténként gyak-
ran hallgatták meg a táborban éneklő ifjúságot. A HJ ezúttal 20 fős vezetőcso-
porttal képviseltette magát, s kb. ugyanennyi svéd ifjú vett részt, vagyis a német 
diplomácia akciója nyomán jóval szerényebb létszámmal valósult meg a tábor, 
mint azt eredetileg tervezték 1939-ben. A Ribbentrop–ügyosztállyal az is vihart 
kavart, hogy a HJ Északi vidék egyik nyári táborába skandináv vendégek érkez-
tek, de a tábort mégsem német–skandináv táborként tüntették fel. Az elmshorni 
táborba egyébként az éppen Kielben és Lübeckben látogatást tevő skandináv 
ifjakat hívták meg pár napos tartózkodásra, így eredetileg nem is nemzetközi tá-
bornak indult. Összesen kb. 60 vendég érkezett a négy skandináv országból.498

A probléma továbbra is az volt, hogy a svéd ifjúságnak csak viszonylag kis ré-
sze volt tagja egyesületeknek, télen intenzív iskolai munka folyt, nyáron pedig 
a hosszú szünidő során az ifjúság szétszórva vidéken tartózkodott. A követség 
így továbbra is az iskolai diákcserét tartotta üdvözlendőnek, amely 1939-ben a 
nehéz külpolitikai helyzet és a más országok viszonylatában jelentkező csökke-
nés ellenére Svédországban még mindig 610 főt érintett, amelyhez további 250 
egyéni akció társult. További lehetőséget jelentettek a sportcsoportok útjai is. 
A stockholmi követség viszont értékelte a HJ azon tevékenységét, ahogy a Né-

497 Aktenvermerk für Pg. Dr. Garben – PAAA, R 98885; Deutsches Konsulat an das AA, 17. 
Mai 1939 – PAAA, R 98885, E 072866-072869. o.; Abschrift. Der Oberbürgermeister der Stadt 
Stralsund. Abteilung Verkehrsbüro an den Stammführer Wessely, 8. Juni 1939 – PAAA, R 98885; 
An die Jugendführung des Deutschen Reiches. Konzept zu Partei 2799, 5. Juni 1939 – PAAA, R 
98885, E 072870-072871. o.
498 Abschrift. Der Oberbürgermeister der Stadt Stralsund an den Stammführer Wessely, 8. 
Juni 1939 – PAAA, R 27135; Deutscher Junge singt „Der schwarze Rudolf” auf Schwedisch. 
Sydsvenska Dagbladet, 12. August 1939; Die Lagerwoche in Dihult wurde gestern beendet né-
met fordításban: PAAA, R 98921; HJ-Führer im schwedischen Jugendlager. RJP, 1939/179. sz., 
1. o.; Abschrift. Riksföreningen Sverige–Tskland an den Oberbürgermesiter der Stadt Stralsund, 
Lund, 3. Mai 1939 – PAAA, R 98885; RJF Auslandsamt, 22. September 1939 – PAAA, R 27135; 
Nordländische Jugend in Elmshorn (Újságkívágás) – PAAA, R 27135.
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metországba érkező svéd csoportokat gondozta. Fordított esetben viszont – az 
említett körülmények miatt – nem sok esélyt látott a kapcsolatfelvételre, és a 
svéd diákszállórendszert is kezdetlegesnek tartották. Maximálisan olyan 15 fős 
csoportokat ajánlottak, amelyek nem tanúsítottak kihívó magatartást. A követség 
a stralsundi kezdeményeket sikeresnek tartotta, de utalt arra, hogy a svéd nyil-
vánosság nagyon bizalmatlan, hogy a svéd ifjúságot politikai befolyás alá akarják 
vonni. A táborok esetében is a sport előtérbe helyezését és a politikai rész visz-
szaszorítását tartotta helyesnek a diplomácia. Hangsúlyozták a kölcsönösség fon-
tosságát. Az ifjúsági szervezetekkel való kapcsolatok addig viszont kevés sikert 
hoztak, ami leginkább azon múlott, hogy az önmagában alkalmas cserkészek – 
vezetésük ellenállása miatt – nem kerültek közelebbi kapcsolatba a HJ-tal. Min-
denesetre a német diplomácia óvatossága és közbeavatkozása eredményeként 
1939-ben már csak 8 utat terveztek, s egyetlen tábort sem, de a követség 1940-re 
még látott lehetőséget az együttműködésre.499

A HJ tehát Svédország irányában sem tudta fenntartani a korábbi svéd–né-
met, nagyon szívélyesnek minősülő ifjúsági kapcsolatokat, ami elsősorban a svéd 
ifjúság tartózkodó magatartása miatt következett be, amely mögött nyilván svéd 
semlegesség húzódott meg. A többször nagy szervezéssel és látványosan meg-
rendezett német–svéd, és német–skandináv táborok révén sem tudtak kellő 
szimpátiát kelteni a HJ törekvései iránt. Ennek hatására már a külügyminisz-
térium is korlátozni kívánta a BIV enervált kísérleteit, főleg miután az 1938-ra 
tervezett 38 út sem járt különösebb eredménnyel a kétoldalú ifjúsági kapcsola-
tok fejlesztésében. A főleg Észak-, Közép- és Nyugat-Németországból érkező, 
viszonylag nagy (25 fős) csoportok, átlagban több mint három hetet (23 nap) töl-
töttek el Svédországban, melynek leginkább déli és nyugati, de középső részeit 
is felkeresték.

IV. 5. 3. 3. Norvégia

Norvégiában a Svédországihoz hasonló nehézségek mutatkoztak az ottani ifjúság 
szervezetlensége miatt. A legjelentősebb ifjúsági szervezet a cserkészeké volt, 
amelynek négy különböző csoportja működött: az angol mintát követő nemzet-
közi cserkészek mellett működtek nemzeti cserkészek, lánycserkészek és ke-
reszténycserkészek is.500 Így az együttműködés terén leginkább nem összefogott, 
privát, németbarát és politikailag semleges ifjak jöttek szóba. A közös táborozá-
sokra személyes kapcsolatok útján lehetett partnereket találni. A nemzetiszocia-
lista jellegű szervezetekkel léteztek kapcsolatok – köztük Norvégia Nemzetiszo-
cialista Munkáspártjával (Norges Nasjonalsocialistiske Arbeiderparti), amely 

499 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Stockholm, 16. Juni 1939 – PAAA, R 98885, E 072872-
072-875. o.; An den Jugendführer des Deutschen Reiches. Konzept, Partei 3872, 27. Juni 1939 
– PAAA, R 98885.
500 Die Jugendorganisationen in England und den skandinavischen Ländern. RJP, 1936/66. sz., 
3-4. o.
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az NSDAP hű mása volt, a Quisling 
féle Nasjonal Sammlinggal és a Ha-
zafias Fronttal (Fredrelandslaget) –, 
viszont ezek eléggé kis szervezetek 
voltak, s ifjúságuk sem volt jelentős. 
A HJ kapcsolatainak kialakítására 
éppen ezért bizalmi ember kiküldé-
sét tartották szükségesnek, akinek 
norvégnak kellett lennie, mert úgy 
vélték, hogy egy német bizalmatlan-
ságot kelthet. Az alkalmas személyt 
például egy német–norvég táborban 
választhatták ki. Feladata az lett vol-

na, hogy minden társadalmi rétegből fiatalokat toborozzon az ifjúsági cserére.501 
Hasonlóképpen vontatottan haladt a norvégiai Hitlerjugend felállítása, Oslóban 
csak 1938-ban alapították meg az ottani Hitlerjugendet.502

 A norvég–német ifjúsági kapcsolatok mindezek alapján nehézkesen indultak 
be, 1933-ból egyetlen útnak sincs nyoma, de a következő két évben is nagyon sze-
rénynek látszanak a kontaktusok. 1934 júliusában a Felföld terület egyik csoportja 
érkezett 25 fővel Norvégiába. A központjuk Bergenben volt, ahol nevezetessége-
ket és kirándulóhelyeket kerestek fel. Gőzhajón utaztak el az Ask szigetre, majd 
Bergenből tovább utaztak Vossba. A további állomások Stahlheim, Gudvangen, 
Flaam (ahol sátortáboroztak) és Mydral voltak, majd Bergen és Oslo érintésével 
tértek vissza Stettinbe.503 1935-ben már valamivel több HJ csoport tett utat Nor-
végiába, többek között Münchenből, Hamburgból, Brémából és Drezdából.504

1936 júliusában ifjúmunkások, tanulók és hallgatók érkeztek Norvégiából 
Hamburgba, hogy két hetes útjuk során megismerjék Alsó-Szászországot, fő-
leg azonban Bréma, Hannover, Hildesheim, Braunschweig és Goslar városát. A 
csoportot néhány HJ-tag kísérte, akiket a vendégek ezután két hetes norvégiai 
útra invitáltak.505 Mindenesetre a kapcsolatok lassan élénkebbé váltak, s az 1938-
ban 17 tervezett úttal és két közös táborral elérték csúcspontjukat. Különösen 
figyelemreméltó volt 1937 májusában a HJ közép-elbai terület birodalmi szak-
mai versenyen és a HJ-szolgálatban kitűnt HJ-tagjainak norvégiai útja, amelyen 
összesen 1000 fő vett részt.506 Szerény mértékben meghonosodtak a közös tá-
borok is. A már említett német–skandináv táborok mellett a norvég ifjúsággal 

501 An den Jugendführer des Deutschen Reiches. Konzept, Partei 3872, 27. Juni 1939 – PAAA, R 98885. 
Norvégiában sem lehetett egyenruhát viselni, mert az individualistának tartott norvégok nem nézték jó 
szemmel az egyenruhákat. Deutsche Gesandtschaft an das AA, Oslo, 5. Juni 1933 – PAAA, R 98891.
502 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Oslo, 28. Februar 1939 – PAAA, R 98885.
503 Deutsches Konsulat an die Deutsche Gesandtschaft Oslo, Bergen, 26. Juli 1934 – PAAA, R 98892.
504 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Oslo 11. Januar 1935 – PAAA, R 98893.
505 Junge Norweger in Niedersachsen. RJP, 1936/145. sz., 2. o.
506 Tausend Jungarbeiter in den norwegischen Fjorden. Die HJ, 1937/21. sz., 1937. május 22., 3. 
o. (BArch, NSD 43/256).
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is kialakítottak kétoldalú táborokat. 
1937 nyarán a badeni HJ vezetői 
szerveztek kisebb tábort Norvégiá-
ban az ottani cserkészszövetséggel 
közösen.507

1939-ben azonban ismét a kap-
csolatok eróziója volt megfigyelhe-
tő, erre az évre már csak 9 úttal szá-
moltak. Érdekes, hogy alig tetten 
érhető a norvég ifjak látogatása Né-
metországban. Az 1936-os látogatás 
mellett az egyetlen eddig dokumen-
tálható vizitet 1939 februárjában a 
norvég cserkész-vezetőnő tette a 
BDM hamburgi főkörzeténél, hogy 
megismerkedjen a BDM létesítményeivel. A több napos hamburgi tartózkodást 
a birodalmi szakmai versenyen való részvétel követte Berlinben, majd a berlini 
főkörzet vezetőképző iskolájának megtekintése Vogelsbergben. A látogatás al-
kalmából megbeszélték, hogy norvég cserkészek hosszabb tartózkodásra érkez-
nek Németországba.508 A rossz dokumentáltság ellenére valószínűsíthető, hogy 
minden évben sor került norvég látogatásra.

A gyéren rendelkezésre álló adatok miatt csak felületesen állapíthatjuk meg, 
hogy a Németország minden részéből érkező, viszonylag kis (13 fős) csoportok, 
leginkább Norvégia déli területeit keresték fel, ahol átlagban majdnem négy hé-
tig (27 nap) tartózkodtak. Ebben a kapcsolatban a lányok úgy tűnik csak nagyon 
szerény mértékben vették ki részüket.

IV. 5. 3. 4. Finnország

Finnországban az ifjúságnevelés nagy hagyományokkal rendelkezett. Már 1897-
ben életre hívták a Finn Ifjúsági Szövetséget (Suomen nuorison liitto), Finnor-
szág legnagyobb ifjúsági szervezetét, amely egyben az ifjúsági szervezetek leg-
felsőbb gyűjtőszervezetét jelentette. A fiatalok 16 éves korukban léphettek be, s 
egész életükben a szervezet tagjai maradhattak, így állandó és élő kapcsolat volt 
a fiatalság és a felnőttek között. A szervezet a harmincas évekre 1359 csoportot 
tömörített, melyek összesített taglétszáma több mint 66 ezer fő (köztük 31 ezer 
nő) volt. A szervezet politikamentes volt, főleg népi, kulturális törekvések jelle-
mezték.509

A HJ számára a Finn Cserkészszövetség mutatkozott a legjobb partner-
nek. A kapcsolatok kiterjesztését más szervezetre nem tartották célszerűnek. 

507 Jugend findet zu Jugend. Die HJ, 1937/26. sz., 26. Juni 1937, 7. o.
508 Norwegische Pfadfinderführerin beim BDM. RJP, 1939/37. sz., 3. o.
509 Suomen nuorison liitto. RJP, 1937/11. sz., 3. o.
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A cserkészek (Suomalainen Partiopoikaliitto) és lányszervezetük (Suomalainen 
Partiotyttöliitto) kb. 3000 fiút és ugyanennyi lányt fogott össze. E szervezet al-
egysége volt a finnországi Svéd Cserkészszövetség (Svenska Scoutförbund) 2000 
taggal. A cserkészek itt is alapvetően apolitikusak voltak, de inkább antikommu-
nista és nemzeti tendenciákat követtek. A Hitlerjugend kapcsolatokat ápolt az 
Ifjú Finnország (Nuori Suomi) ifjúsági szervezettel is. Az Ifjú Finnország a nem-
zeti finn ifjúsági szervezetek érdekközössége volt, amelynek fő célja az egységes, 
külföldre irányuló ifjúsági tevékenység volt. A szervezet elnöke a finn cserkészek 
törzsvezetője volt. A cserkészekkel való kapcsolatok beváltak, itt a paritás meg-
őrzésére helyezték a hangsúlyt. Propaganda szempontból értékesebbnek tartot-
ták a finnek németországi látogatását, mint fordítva.510 A Hitlerjugend az évek 
során azonban más partnerekkel is kapcsolatot létesített.

1933 nyarán nem voltak kételyek a HJ és általában véve a német ifjúság finn-
országi útjaival kapcsolatban, de a követség itt is felhívta a figyelmet a csopor-
tok minőségére, hogy elkerüljék a kellemetlen hatásokat, főleg a kolduló „ván-
dormadarak” látványát.511 Több csoport kért ugyanis segítséget a követségtől, 
hogy fél áron utazhassanak. A követség természetesnek vette a politikai vissza-
fogottságot, így az egyenruha, a zászlók és a feltűnő politikai jelvények viselésé-
nek mellőzését. Finnországot azon országok közé sorolták, amelynek lakossága 
és sajtója a többi ország kritikus hozzáállása ellenére is barátian viszonyult az 
új Németországhoz.512 1933-ban már több német csoport látogatott hosszabb-
rövidebb időre Finnországba, amelyek túlnyomó része már a Hitlerjugendhez 
tartozott. A csoportok mindenhol fegyelmezett és jó benyomást keltettek. Egy 
berlin–steglitzi csoport még a finn sajtó dicséretét is kivívta.513

510 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Helsingfors, 24. September 1936 – PAAA, R 98868; 
Deutsche Gesandtschaft an das AA, Abschrift, Helsingfors, 24. März 1933 – PAAA, R 63603; An 
den Jugendführer des Deutschen Reiches. Konzept, Partei 3872, 27. Juni 1939 – PAAA, R 98885.
511 1937-ben állítólag még mindig problémát okozott, hogy sok „vándormadár” látogat Finnor-
szágba, akik feltűnően viselkedtek, átmentek szántóföldeken, igénybe vettek csónakokat etc. A 
legtöbb esetben a ruházattal is probléma volt, mert Finnországban nem volt divat zokni nélkül rö-
vidnadrágban kirándulni, s a lányok is egyszerűen s praktikusan öltözködtek, ami feltűnést keltett. 
Ez alól pedig a HJ és a Napolák csoportjai sem jelentettek kivételt. Tüzet gyújtottak tiltott helye-
ken, amely többször erődtüzet okozott, 1937-ben például Lappföldön. Koldultak, meghívatták 
magukat éjszakára helyi parasztokhoz és utána nem akartak elmenni, a pénzhez jutás végett pedig 
fényképezőgépet, távcsöveket stb. kínáltak eladásra. A követség pedig nem rendelkezett kény-
szerítő eszközökkel, hogy ezeket az ifjakat visszaküldje Németországba. Deutsche Gesandtschaft 
für Estland an das AA, Reval, 10. August 1937 – PAAA, R 98896; Deutsche Gesandtschaft an 
das AA, Helsingfors, 7. September 1937 – PAAA, R 98896; Deutsche Gesandtschaft an das AA, 
Helsingfors, 5. August 1933 – PAAA, R 63605.
512 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Helsingfors, 10. Juni 1933 – PAAA, R 63609.
513 Kiemelték viszont, hogy a BIV engedélyével utazók általában nagyon jó benyomást keltettek a 
követségi bemutatkozás alkalmával. Ők sem tudták azonban, mert erre nem készítették fel őket, 
hogy a településeken Finnországban tilos a zárt menetelés. Az egyenruha, a zászlók és a jelképek 
mellőzését betartották. Deutsche Gesandtschaft für Estland an das AA, Reval, 10. August 1937 – 
PAAA, R 98896; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Helsingfors, 7. September 1937 – PAAA, R 
98896; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Helsingfors, 5. August 1933 – PAAA, R 63605.
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A Hitlerjugend első útjai mellett a finn ifjúság is nagyon hamar kapcsolatba 
lépett az „új” Németország ifjúságával, s hazájában is meglátogatta azt. 1934-
ben 12 finn ifjúsági vezetőből álló csoport vendégeskedett Németországban, 
hogy tanulmányozza a német ifjúságot. A program Németország különböző ré-
szeit érintette, s a szakmai oldalon túl a kulturális tapasztalatokra is lehetősé-
get adott. Az út első állomásai Berlin és Potsdam voltak, ahol a nevezetességek 
mellett megtekintették a BIV H osztályát képező Német Ifjúsági Szállók Biro-
dalmi Bizottságát, ahol egy HJ filmet is megnéztek. Felkeresték a BIV egyéb 
létesítményeit és a grunewaldi sportfórumot is. Ezt követően Berlin környéke, a 
Fichtelgebirge, Gera, Weimar, Frankfurt, Koblenz, Rhens a. R. és Boppard vol-
tak a következő állomások. A finn vendégek kaptak HJ újságokat és kitűzőket is, 
közösen tartottak Herbert Norkus emlékórát (a Hitlerjugend legismertebb már-
tírja), majd tovább folytatták útjukat Oberwesel, a Burg Stahleck, Bacharach, 
Bonn és Köln érintésével. Utóbbiban megtekintették a rádió épületét. Az utolsó 
állomások Hamburg (közösségi est), Lübeck és Stralsund voltak, ahol 100 fős 
HJ- és 100 fős BDM-csapat búcsúztatta el a vendégeket. A látogatás a finnek 
számára is hasznos volt, mély és gazdag benyomásokat szereztek, a német ifjúság 
létesítményeit – különösen a diákszállókat – követendő példának tekintették. A 
finnek mellett 1934 nyarán birodalmi német gyerekek is érkeztek Finnországból 
Németországba. Berlinben Matschuk járásvezető fogadta a küldöttséget, amely 
a fogadás után Berlin nevezetességeivel ismerkedett. Másnap tovább utaztak 
Stuttgartba, ahol több hetes táborozáson vettek részt.514

1935-től a finnek is egyre inkább erősíteni kívánták a kétoldalú kapcsolato-
kat, sőt 1936-tól már a rendszeres kapcsolatokat tartották optimálisnak, főleg 
a Hazafias Népmozgalom (Isänmaallinen kansanliike, IKL) ifjúsági osztályai-
val és a cserkészekkel, amelyek mindegyike egy-egy vezetőt küldött Kelet-Po-
roszországba, hogy kapcsolatba lépjenek a HJ-tal, részt vegyenek táboraikban 
és túráikon. Ezen kívül bevett szokássá vált finn gyerekek kelet-poroszországi 
német parasztoknál történő elhelyezése. Finnország elkötelezett híve volt a maj-
na-frankfurti HJ egyik vezetője, határvidéki és külügyi referense, Reuber, aki 
intenzíven tartotta a kapcsolatokat az IKL-lel. Finnországban nagyra értékelték 
Reuber szolgálatát, hogy ismertté tette a finn ifjúságot Németországban.515

A tanulmányutakban a finnek nagyon intenzívnek bizonyultak, mivel 1935-
ben egy 20 fős, hallgatókból álló csoport indult útnak Németországba, Olaszor-

514 Bericht über den Verlauf der Deutschlandreise der finnischen Studienkommission 1934 – 
PAAA, R 63608; Arbeit der Reichsjugendführung. VB, 15. August 1934 (BArch, NS 5/VI/427, 
8. o.); Finnische Jugendabordnung bereist Deutschland. RJP, 1934, 129. sz., 1. o.; Finnische 
Jugendabordnung in Köln. RJP, 1934/139. sz., 2. o.; Finnische Jugendführer in Stralsund. RJP, 
1934. 141. sz., 1. o.; Abschrift zu VI S 10214, an die Deutsche Reichsjugendführung, Abteilung 
Ausland, 18. September 1934 – PAAA, R 63608; Reichsdeutsche Kinder aus Finnland in Ber-
lin. RJP, 1934/102. sz., 2. o.; Die reichsdeutschen Kinder aus Finnland verlassen Berlin. RJP, 
1934/138. sz., 1. o.
515 An die Jugendführung des Deutschen Reiches, Auslandsamt, 30. April 1937 – PAAA, R 98896; 
RJF Stabsführer an das AA, 2. Juni 1937 – PAAA, R 98896; Politik. Helsingfors, 10. April 1937 – 
PAAA, R 98896
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szágba, Magyarországra és Lengyelországba, tanulmányozandó az ifjúsági moz-
galmakat, hogy azután saját mozgalmukat az IKL-t és a Hazafias Népmozgalmat 
e minták alapján építsék ki. A helsinki követség a csoport támogatását kérte, 
hogy jól láthatóvá váljék a német táborok fölénye a többi ország hasonló intéz-
ményeivel szemben. 1935 nyarán az IKL 16 fős csoportot küldött Németország-
ba, amelynek főhadiszállása Berlin volt. 1935 nyarán a finn Sinimustat–ifjúság 
(IKL része) 16 vezetője érkezett Hessen-Nassauba a HJ vendégeként. Az ott 
tartózkodás alatt felkeresték Frankfurtot, a Burg Stahlecket, és bajtársi esten 
vettek részt a frankfurti HJ-nál, míg a wiesbadeni HJ-tal közös táborozást ren-
deztek Bad Schwalbachban. A wiesbadeni HJ-tal közösen tartott bajtársi esten 
a finn konzul is részt vett. A fennmaradó időt a frankfurti HJ vogelsbergi tábo-
rában töltötték.516

1935-től a Hitlerjugend is egyre több csoportot küldött Finnországba. Ebben 
az évben már kb. 10 útra került sor. Berlinben a finn kapcsolatokat elsőrendűnek 
tartották. A közlekedési miniszter célszerűnek látta volna a szakmákra lebontott 
kapcsolatokat is, míg az ifjúság terén munkamegosztást javasolt a DAAD-val, és 
felállítottak egy Finnország–Kelet-Poroszország szolgálatot is e kétoldalú kap-
csolatok koordinálására. A hallgatói kapcsolatokat és a hallgatócserét is elsőd-
legesnek tartották. Elsősorban Danzigra és Kelet-Poroszországra kívánták he-
lyezni a hangsúlyt. A miniszter tehát a diákcsere és a HJ kapcsolatai mellett tört 
lándzsát, de felhívta a figyelmet arra is, hogy a belső finn ügyekkel szemben tel-
jes semlegességre van szükség. A HJ Keleti vidék területe késznek mutatkozott 
a túrázó finn csoportok gondozására. Az év leglátványosabb látogatását a drezdai 
HJ hetvenfős, több csoportból álló küldöttségének útja jelentette. Az előkészü-
letek során néhányan még a finn nyelv alapismereteit is elsajátították. A legfőbb 
úticél Helsinki volt, s onnan csoportokban utaztak egyrészt Viborgon keresztül a 
Ladoga-tóhoz, egy másik csoport Savonlinnába Finnország legnagyobb taván, a 
Saimaa-n keresztül az Imatra vízesésekhez.517 1935-ben a Hitlerjugend csoport-
jai már Finnország legészakibb részére is eljutottak.

Miközben 1936-ban továbbra is számos finn csoport érkezett Németország-
ba,518 a HJ csoportjai egyenesen elözönlötték Finnországot. A közel 30 út so-
rán, amelyekből a BDM is komoly részt vállalt, a német fiatalok Finnország 
minden részét megismerték. Az Északi Társaság Finnország irányában is aktív 

516 Deutsche Gesandtschaft an das AA, 29. März 1935 – PAAA, R 98868; Deutsche Gesandtschaft 
an das AA, 2. Juli 1935 – PAAA, R 98868; Finnische Jugendführer Gäste der HJ. RJP, 1935/131. 
sz., 5. o.
517 Der Reichs- und Preußische Verkehrsminister an das AA etc., 26. November 1935 – PAAA, 
R 98868; Der Reichs- und Preußische Verkehrsminister an das AA etc., 7. Januar 1936 – PAAA, 
R 98868; Auszugsweise Abschrift der Anlage zu S O 2059/35 – PAAA, R 98868; 70 Hitlerjungen 
fahren nach Finnland. RJP, 1935/145. sz., 2. o.
518 1936 nyarán egy iskolai cserében résztvevő 200 fős helsinki csoport érkezett Stettinbe, ahol a 
HJ területi határvidéki és külföldi osztályának vezetője is fogadta őket. Később Berlinen keresz-
tül főleg Lipcsébe és Münchenbe utaztak, majd egy hónap elteltével tértek vissza hazájukba. 200 
finnische Schüler in Deutschland. RJP, 1936/128. sz., 3. o.
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részese volt az ifjúsági kapcsolatok alakításának, 
s leginkább a hallgatói köröket mozgatta meg a 
skandináv kapcsolatokért, de a harmincas évek 
közepétől a HJ is egyre inkább érdeklődési köré-
be került. E munka első sikere a HJ finn rádióban 
való fellépése volt. A sikeres világ-körkapcsolás és 
a Lengyelországgal megvalósult rádiós csereadá-
sok után Finnország volt a következő partneror-
szág, amellyel hasonló egyezségre jutott a BIV 
Rádiós Hivatala. Vezetője, Cerff 1936 májusában 
személyesen vezette az előkészítő tárgyalásokat 
Helsinkiben, amelyeken rendszeres csereadá-
sokban állapodtak meg. Ezek az 1936. június 24-i 
adással indultak Helsinkiben. Emiatt látogattak a 
HJ berlini rádiós színjátszói két csoportban 1936. 
június 20. és 27. között Finnországba. A színját-
szó csapat több mint 100 tagja közül a legráter-
mettebbek kaptak lehetőséget arra, hogy részt 
vegyenek az adásban, összesen kb. 45 fő. Az adás 
instrumentális zenével kezdődött, majd javarészt 
Nagy Frigyes korából származó katonadalok kö-
vetkeztek a kórus előadásában, aztán népi indulók és néptáncok a különböző 
német vidékekről. Végül a Hitlerjugend új dalai is sorra kerültek. Az adás ter-
mészetesen jó alkalmat teremtett arra, hogy további összejövetelekre és közös-
ségi estekre is sor kerüljön a finn ifjúsággal, illetve a csapat felkereste a helyi 
németséget is.519 Nem teljesen világos, hogy ennek részeként vagy sem, de jú-
nius 24.-július 20. között a berlini főkörzet színjátszó csoportja is Finnország-
ban tartózkodott 30 fővel, s ott német parasztzenét, paraszttáncokat és szviteket 
mutatott be. A német látogatás folytatását jelentette, hogy az augusztus végére 
tervezett berlini rádiós kiállításra egy finn ifjúsági kórust is meghívtak, amely 
természetesen a berlini rádióban is fellépett. A kezdeti adás után kb. kéthavi 
rendszerességgel terveztek zenei csereadásokat a két ország között.520

1937-től már nagyszabású, jelentős propagandaértékű utakat is kilátásba he-
lyeztek. 1937. május elején a HJ Közép-Elba területe 1000 fős, HJ vezetőkből 
álló küldöttséggel kívánt útnak indulni 12 napra, hogy felkeresse a Balti-ten-
geri kikötőket, köztük Dánia, Svédország, Finnország (Helsinki), Észtország és 

519 Stellungnahme zu der Denkschrift von Bengt Berg [1936] – BArch, NS 43/54, 177-183. o.; 
Sendboten deutschen Willens. NSK, 11. Juni 1936 (BArch, NS 5/VI/427, 29. o.); Abfahrt der 
HJ-Rundfunkspielschar nach Finnland. RJP, 1936/136. sz., 3. o.; Zur deutsch–finnischen 
Austauschsendung. RJP, 1936/142. sz., 6. o.
520 BDM-Musikschar fährt nach Finnland. RJP, 1936/130. sz., 2. o.; RJF Auslandsdienst an das AA, 
10. Juni 1936 – PAAA, R 98895; HJ-Austauschsendung im finnischen Rundfunk. RJP, 1936/120. 
sz., 1. o.; Volk spricht zu Volk durch seine Lieder. In: Jugend singt über die Grenzen. Hrsg. vom 
RJF Rundfunkamt (BArch, NSD 43/139).
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Danzig kikötőit. Az út célja a résztvevők iskolázása mellett a külpolitikai propa-
ganda, illetve a felkeresendő országok ifjúsági szervezeteivel való kapcsolatfelvé-
tel volt. A küldöttséggel tartott volna egy zenész csapat és egy színjátszó csoport, 
így lehetőség nyílott volna népszínművek, fogadások, gyűlések és menetelések 
megtartására is. A követség csak akkor tartotta üdvözlendőnek a tervet, ha az 
valóban azzal az eredménnyel kecsegtet, hogy általa javulnak a kétoldalú külpo-
litikai kapcsolatok, és erősödik a HJ együttműködése a partnerszervezetekkel. 
Továbbra is probléma volt azonban, hogy a szóba jövő szervezetek mind kor-
mányellenesek voltak, a cserkészek között viszont egy zárt zsidó fiú- és lánycsa-
pat is volt. A kormány több mint felét a szociáldemokraták adták, akik már ko-
rábban is minden HJ látogatást aggodalommal figyeltek. Így a követség szerint 
egy ilyen tömeges út is hasonló reakciókat váltott volna ki a finn kormánykörök-
ben, emiatt a Német Birodalom rendkívüli és meghatalmazott nagykövete – el-
sősorban a várható eredmények és a deviza ráfordítás miatt – kételyeit fejezte ki 
az úttal kapcsolatosan, ezért a HJ elállt annak megvalósításától.521

1938-ra a BIV már olyan sok utat tervezett Finnországba (39 csoportos út, 4 
tábor és négy csere, más forrás szerint 44 út és 5 tábor), hogy az ottani német 
követség aggályait fejezte ki ezek ellen, főleg a rövid nyári időszakra hivatkoz-
va, s további információkat kért az utak hosszáról, az utazók pontos számáról és 
azok útvonaláról. A követség arra külön felhívta a figyelmet, hogy az egyenru-
ha használatát kerüljék, ne legyen zárt menetelés, éneklés a városi területeken, 
s ne stoppoljanak. Nem tudjuk, hogy a nagyszabású tervekből ilyen körülmé-
nyek közepette mennyi valósult meg, annyi azonban bizonyos, hogy a BIV min-
dent megtett a finn–német kapcsolatokért. Az 1938-as program megtárgyalására 
Wessely baltikumi útja végén Finnországba is ellátogatott: 1938. március 30.- 
április 10. között volt Helsinki vendége.522

Wessely megbeszélést folytatott az ifjúsági együttműködés lehetőségeiről, 
felkereste a Finn Cserkészszövetséget, amely tiszteletére reggelit adott. Ezen 
a cserkészek legfontosabb vezetői is megjelentek. Wessely itt továbbra is élénk 
érdeklődést tapasztalt a HJ iránt, és átadta meghívóját újabb 20 cserkész részé-
re. Megállapította, hogy a finn cserkészek erősen nemzeti beállítódásúak, és erős 
ellenérzéssel viseltetnek a nemzetközi iroda ellen, de megmaradtak a szerveze-
ten belül, hogy részt vehessenek a nemzetközi rendezvényeken, mert máskülön-
ben csak „nagy ellenfelük”, a svédek képviseltették volna ott magukat. Ennek 
ellenére nem hagyták magukat befolyásolni a nemzetközi iroda által, s minden 
olyan szervezettel kapcsolatot ápoltak, amelyet arra érdemesnek tartottak, így a 
Hitlerjugenddel is. Wessely körutazáson is részt vett, amely többek között Lahti, 
Viipuri, Imatra, Enso és Turku városokat érintette. Az IKL-lel végül hat német–

521 Ostseefahrt der HJ des Gebietes Mittelbe, 20. Februar 1937 – PAAA, R 60449; Deutsche 
Gesandtschaft an das AA, Helsingfors, 13. März 1937 – PAAA, R 60449; Dienstsstelle der 
Außerordentlichen und Bevollmächtigten Botschafters des Deutschen Reiches an das AA, 20. 
Februar 1937 – PAAA, R 60449.
522 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Helsingfors, 13. April 1938 – PAAA, R 98897; RJF Grenz- 
und Auslandsamt an das AA, 27. Mai 1938 – PAAA, R 98873.
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finn ifjúsági cserében állapodott meg. 1938. június-júliusban a tervek szerint hat, 
20 fős HJ csapat indult útnak 14-16 napos időtartamra Finnországba, közülük egy 
lánycsoport volt. A finn partner is hat 20 fős csoportot küldött július-augusztus hó-
napokban. A finn csoportok minden nemzeti szervezetből toborozták tagjaikat.523

1937. augusztus közepén 76 finn cserkész érkezett Németországba, akik a 
jamboreera tartva két napra felkeresték a birodalmi fővárost: itt megismerkedtek 
a HJ létesítményeivel, s közösségi esteken vettek részt. A cserkészekkel való csere-
kapcsolat Wessely tárgyalásai nyomán 1938-ban újabb lendületet vett. A finn cser-
készek június 13.-június 29. között szándékozták újabb csoportot Németországba 
küldeni. A programban körutat (Stettin, Berlin, Leipzig, Wiesbaden, Koblenz, 
Köln, Essen, Stettin) terveztek, melynek során vezetőképző iskolákat és HJ ott-
honokat is megtekintettek volna, illetve 5 napos táborozást is kilátásba helyeztek. 
Viszonzásként a finn cserkészek 20 fős HJ-küldöttséget hívtak meg egy lappföldi 
téli táborba. A Határvidéki és Külügyi Hivatal külügyminisztérium felé elküldött 
bejelentésében azonban a korábbi meghíváshoz képest 40 HJ-tag szerepelt, akik 
a finn cserkészszövetséggel és az Ifjú Finnországgal kialakított cserekapcsolat so-
rán, 1938. július 18.-augusztus 4. között körutazást tettek Finnországban. 1938 jú-
liusában 400 finn cserkészfiú és lány töltött el négy hetet Kelet-Poroszországban. 
A 10. alkalommal megrendezett finn–német diákcsere 59 finn diákja pedig ugyan-
ebben az időben tartózkodott a Keleti vidéken. A HJ díszszázadainak közreműkö-
dése mellett nagyszabású ünnepséget tartottak a tannenbergi emlékműnél.524

A HJ is útnak indította az első két csoportját június végén (június 27.-július 
16. között), amely többek között részt vett egy körutazáson, illetve egy cserkész 
táborban, Karéliában. 1938. júliusban kurmarki DJ-vezetők és pimpfek vettek 
részt finnországi kiránduláson. Az út Frankfurtból Swinemündén és Memelen 
keresztül Helsinkibe vezetett. 1938 júniusában a BDM kurmarki főkörzete kül-
dött csapatot Finnországba. A lányokat Helsinkiben a finn cserkészlányok cso-
portja fogadta. Az utazás során a fontosabb városokat, ipari területeket és a vidék 
természeti szépségeit ismerték meg, végül részt vettek egy finnországi táboron 
Booro-ban. 1938 júniusában a BIV meghívására 21 finn cserkész és cserkész-
lány érkezett Stettinbe. A több mint két hetes látogatás során az első napokat a 
Harz hegységben, Stolbergben töltötték el sátortáborban néhány HJ-vezetővel, 
megnézték a Középföld területet, illetve Hallét, Torgaut, Odera-Frankfurtot, 
Unstrutot, Leunát és Bitterfeldet. Majd részt vettek egy nyugat- és észak-német-
országi kiránduláson, amely érintette többek között Frankfurtot, Kölnt és Düs-
seldorfot, 3 napot Berlinben töltöttek, és Stettin érintésével hazautaztak. A BDM 

523 Aktennotiz. Meine Finnlandreise vom 26. März bis 10. April 1938. Finnland-Aufenthalt; Herrn 
Gesandten Dr. von Blücher, Deutsche Gesandtschaft Helsinki, 14. Mai 1938 – PAAA, R 27134.
524 Finnische Jugend in Berlin. RJP, 1937/185. sz., 2. o.; Aktennotiz. Meine Finnlandreise vom 
26. März bis 10. April 1938. Finnland-Aufenthalt; Herrn Gesandten Dr. von Blücher, Deutsche 
Gesandtschaft Helsinki, 14. Mai 1938 – PAAA, R 27134; RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 
27. Mai 1938 – PAAA, R 98873; Grenz- und Auslandsamt, Referat GA 6, 5. Juli 1938 – PAAA, R 
98897; Deutsch–finnische Jugendkundgebung am Reichsehrenmal Tannenberg. RJP, 1938/149. 
sz., 4. o.
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csoportját fogadó Voalasvirta, 
a finn cserkészek törzsvezetője 
1938. augusztus közepén tett né-
metországi utazást, megtekintette 
a kurmarki BDM területi sport-
ünnepélyét Frankfurtban. Diplo-
máciai berkekben úgy ítélték meg, 
hogy az elkövetkező időkben visz-
szafogottságot kell tanúsítani na-
gyobb csoportok kiküldése esetén, 
hogy a finn baloldali köröket ne 
irritálják.525 Így nem tudjuk, hogy 
a csere a teljes, tervezett formájá-
ban megvalósult-e.

Továbbra is napirenden volt 
színjátszó- és zenészcsoportok ki-

küldése. 1938-ban a danzigi HJ vezetőkből és színjátszó csapatból álló csoport 
baltikumi útja során négy napot Finnországban töltött. Helsinkiben a német 
követség munkatársai és a német kolónia tagjai üdvözölték őket. A követségen 
rendezett fogadáson már 15 felsőbb finn cserkészvezető is megjelent. Este a né-
met kolónia vendégei voltak, ahol a színjátszó csoport koncertezett a finn ifjúsági 
vezetők jelenlétében. Másnap felkeresték a finn cserkészek vezetését, megko-
szorúzták a német–finn szabadság emlékművet. A programon szerepelt a finn 
sportintézet meglátogatása is. A színjátszó csoport koncertet adott a finn rádió-
ban, amelynek állítólag nagy visszhangja volt. Hämeenlinna közelében kirándu-
lást tettek a finn tó- és erdővidéken, majd hazatértek.526

A követség pozitívan értékelte a finn cserkészekkel kialakuló kapcsolatokat 
és ezek folytatására buzdított. A kapcsolat más szervezetekre való kiterjesztését 
azonban a kormány összetétele miatt a követség nem javasolta. Úgy látta, hogy 
a cserkészekkel való kapcsolatok beváltak, de utalt a paritás fontosságára. A finn 
csoportok németországi látogatásának nagyobb propagandaértéket tulajdonított, 
mint fordítva.527 1939-re azonban Finnország esetében is drasztikusan csökkent 
a kapcsolatok intenzitása, már csak harmadannyi, összesen 14 úttal számoltak.

525 RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 17. Juni 1938 – PAAA, R 98907; Jungvolkführer in 
Finnland. RJP, 1938/162. sz., 4. o.; Studienfahrt ins nordische Land. RJP, 1938/144. sz., 5. o.; 
Finnische Pfadfinder in Deutschland. RJP, 1938/132. sz., 4. o.; Programm für den finnischen 
Pfadfinderbesuch. RJP, 1938/133. sz., 3. o.; Deutsch–finnisches Jugendführerlager. RJP, 1938/137. 
sz., 4. o.; Dankadresse der finnischen Jugendführer. RJP, 1938/147. sz., 4. o.; Finnischer Besuch 
beim Gebietssportfest. RJP, 1938/189. sz., 3. o.; Az egyik csoportot ráadásul nem is engedték ki az 
országból, mert lopással vádolták meg néhány tagját. A követség szerint korrekt eljárás során vé-
gül nem bizonyosodott be az eset. Deutsche Gesandtschaft an das AA, Helsingfors, 12. Juli 1938 
– PAAA, R 98907.
526 Bericht über die Baltikum- und Finnlandfahrt des ostpreußischen und Danziger HJ-Führerkorps 
in der Zeit vom 17. August bis 3. September 1938. Streng vertraulich! – PAAA, R 27134.
527 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Helsinki, 26. Mai 1939 – PAAA, R 98885.
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A szokásos csoportos utak mellett 1939 márciusában Stellrecht és a Haditen-
gerészeti HJ főreferense, Oever járásvezető vezetésével egy közös HJ- és Hadi-
tengerészeti HJ-csoport Stettin érintésével utazott Finnországba, ahol 5 napos 
kirándulást tettek. Helsinkiben az általános városnézés mellett megtekintették 
az olimpiai létesítményeket, a finn nemzeti sportiskolát, s részt vettek a finn ifjú-
ság különféle rendezvényein. Meglátogatták a német kolóniát és a német iskolát. 
A 40 fős csoportban ott voltak a Haditengerészeti HJ területi felügyelői is. 1939 
nyarán az Ifjúságnevelési Akadémia 40 fős csoportja kívánt utat tenni Észtor-
szágban, Finnországban, Svédországban és Dániában, Stettin, Tallin, Helsinki, 
Vipurii, Stockholm, Malmö, Koppenhága és Lübeck érintésével. Finnországban 
találkozni akartak a finn Nemzeti Cserkészekkel, akiknek vezetői nem sokkal ko-
rábban Berlinben időztek.528 Nem tudjuk, hogy végül megvalósult-e az út.

Egy Kelet-Poroszországban vendégeskedő 30 fős finn cserkészcsoport a 
königsbergi HJ 10 fős csoportját invitálta meg két hétre (július 13.-26.) finn-
országi tartózkodásra. 1939-ben egy kieli vitorlás csapat kapott meghívást a jú-
lius 4.-8. közötti, Helsinki közelében megrendezésre kerülő vitorlás versenyen 
való részvételre, majd egy hónappal később a finnek érkeztek Kielbe vitorlá-
zásra. 1939 júliusában finn cserkészvezetők tartózkodtak Németországban a HJ 
létesítményeinek tanulmányozására. Hazautazásukat követően finn cserkész-
lányok 200 fős csapata érkezett Berlinbe. Berlinben a vasútállomáson, ahova 
Königsbergből érkeztek, ünnepélyes fogadtatásban részesültek, amelyen részt 
vett Fink BIV-referens és a berlini BDM-törzs vezetőnője, Fischer is. Innen a 
városnézést – amelyen 20 BDM-vezető segédkezett – követően Bécsbe men-
tek, majd onnan Magyarországra indultak tovább. Magyarországról visszatér-
ve csoportokban tettek németországi utazást, hogy megismerkedjenek a BDM 
mindennapi tevékenységével is. 1939 augusztusában a finn nemzeti cserkészek 
törzsvezetője, Lauri Vuolasvirta látogatott Berlinbe, hogy a nemzetiszocialista 
ifjúságnevelés létesítményeit tanulmányozza.529

Finnország a skandináv országok közül mindvégig az egyetlen komoly partne-
re volt a Hitlerjugendnek. Ez a helyzet illeszkedett a két ország kapcsolatrend-
szerébe, hiszen Németország érdekelt volt abban, hogy Finnországot minden 
lehetséges eszközzel a maga oldalán tartsa, és megvédje a szomszédból lesel-
kedő bolsevik veszéllyel szemben, másrészt a hatalmas szomszéddal szemben 
Finnország maga is Németországnál keresett – egyelőre visszafogottan – oltal-
mat. A Hitlerjugend átlag 14-15 fős csoportokat küldött Finnországba, s ez alól 
csak a rádiós színjátszó csoport volt kivétel, 54 fős létszámával. A HJ-csoportok 
esetében majdnem négy hetet (26 nap) tartózkodtak az északi országban, de 
1939-ben inkább már csak 2-3 hetes utak voltak jellemzőek. A BDM hasonló 

528 Marine-HJ-Führer reisen nach Finnland. RJP, 1939/65. sz., 2. o.; Die Finnlandfahrt der 
Marine-HJ. RJP, 1939/66. sz., 3. o.; HJ-Führer in Helsinki. RJP, 1939. március 23., 3. o.; RJF 
Auslandsamt an die Dienststelle, 18. August 1939 – PAAA, R 27135.
529 RJF Auslandsamt an die Dienstsstelle, 6. Juli 1939 – PAAA, R 27135; RJF Auslandsamt an die 
Dienststelle, 6. Juni 1939 – PAAA, R 27135; Finnische Pfadfinderinnen auf Deutschlandfahrt. 
RJP, 1939/167. sz., 2a. o.; Finnische Pfadfinder besuchen die HJ. RJP, 1939/184. sz., 3. o.
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létszámú csoportjai átlagosan 2,5 hétre látogattak Finnországba. A csoportok 
leginkább Finnország délebbi, Helsinki környéki és karéliai részét keresték fel, 
mindemellett azonban számos út vezetett az ország közepébe, sőt északi részé-
be, Petsamóba is. Az ide látogató észak- és közép-németországi, Rajna-vidéki és 
kelet-poroszországi HJ csoportok voltak a legfőbb partnerek a Németországba 
látogató finn csoportok fogadásában is.

IV. 5. 3. 5. Izland

Német csoportok Izlandon is megfordultak, ami ellen a konzulátusnak nem volt 
kifogása, de felhívta a figyelmet az alapos előkészítésre. 1934-ben bizonyosan 
terveztek ide utat, de a késői bejelentés miatt az már valószínűleg nem jött lét-
re, s feltehetően nem HJ-út lett volna. 1935-ben viszont a düsseldorfi HJ kért és 
kapott engedélyt, hogy hét fős csoportjával két hetes utat tegyen a szigetország-
ban.530 A későbbiekben nem követhető nyomon a kapcsolatok alakulása, de min-
den bizonnyal évente maximum egy útra kerülhetett sor. Izlandi ifjak németor-
szági látogatásáról szintén nem rendelkezünk információkkal. 

IV. 5. 4. Kapcsolatok a keleti szomszédokkal

IV. 5. 4. 1. Danzig

Danzigot 1933 és 1939 között továbbra is bizonyos kettőség jellemezte. Annak 
ellenére, hogy a városban az NSDAP és a Hitlerjugend erős volt – utóbbi eseté-
ben a 10-18 éves korosztály százalékos aránya kisebb-nagyobb eltérésekkel kö-
vette a birodalmi trendet –, s az itteni HJ továbbra is a birodalmi struktúra részét 
képezte, a város különállása, birodalomhoz nem tartozása mindvégig különleges 
hangulatot eredményezett. Mindenesetre a danzigi HJ tevékenysége és fejlődé-
se 1933-tól lendületet vett, az év végére már 12 000 taggal rendelkezett, 1939-
re pedig ez a szám 43 ezerre növekedett. Az 1933. júliusi HJ területi szervezeti 
reform Danzigra is kiterjedt. Itt az újonnan létrehozott, majd 1934-ben gyakor-
latilag meg is szűntetett, de névleg tovább funkcionáló főterületek (Obergebiet) 
közül az első Keleti (Obergebiet 1 Ost) volt a helyileg illetékes legnagyobb te-
rületi egység. Ezen belül a Keleti vidék területhez tartozott a danzigi járás, ami 
további 5 aljárásra oszlott: Danzig város, elővárosok és Zoppot, danzigi lapály, 
danzigi fennsík, partvidék. A végleges területi rendezés végül 1939 novembe-
rében jött létre, amikor az újonnan visszahódított területekkel együtt Danzig-
Nyugat-Poroszország önálló területté vált.531 A HJ vertikális tagolása egy kivé-
teltől eltekintve mindenben megegyezett a birodalmi renddel. Danzigban az 

530 Deutsches Konsulat an das AA, Reykjavik, 21. Juni 1934 – PAAA, R 98892; PAAA, R 98897.
531 Buddrus, Zur Geschichte der Hitlerjugend, i. m., 2. kötet, 169. o.; Pallaske, i. m., 54-55., 63. o.; 
Griesmeyr – Würschinger, i. m., 189. o.
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Ifjúnép előtt lehetőség kínálkozott 7-10 éves kor között a Farkaskölykök cso-
portjába való belépésre. Hasonlóképpen megtalálhatók voltak a HJ különleges 
alakulatai, illetve a Hit és szépség BDM-tagozat. A gleichschaltung folyamata 
tehát itt is haladt a maga útján, 1934-től már a város ifjúsági hivatala is szilárdan 
a HJ kezében volt. A danzigi Hitlerjugend külkapcsolatai számára fontos jelen-
tőségű volt, hogy 1933 után gőzerővel kezdődött meg az ifjúsági szállók építése. 
A Korridorban élő német kisebbség mind a birodalmi HJ, mind a danzigi HJ se-
gítségére számíthatott. A danzigi HJ a Korridor Ifjúnémet Pártjának, illetve az 
ottani ifjúsági szervezetnek számos vezetőjét képezte ki iskoláiban.532

A birodalmi struktúrához tartozás megmutatkozott abban is, hogy a HJ min-
den rendelete, kiadványa és döntése kiterjedt a danzigi Hitlerjugendre is. Ki-
vételt jelentett azonban az 1936. decemberi Hitlerjugend törvény, amelynek 
hatálya közvetlenül nem érvényesült Danzigban, hiszen a német törvények az ál-
lamjogi különállásból fakadóan nem terjedhettek ki Németországhoz nem tarto-
zó területekre. A törvény helyett a danzigi szenátus 1937 novemberében kiadta A 
danzigi államifjúságra vonatkozó rendeletet (Verordnung über die Staatsjugend 
in Danzig). A rendelet nem nevezte meg a Hitlerjugendet, s nem támasztotta 
követelményként a nemzetiszocialista szellemiségű nevelést sem. Az elviekben 
a danzigi szenátus elnökének, Arthur Greisernek kijáró államifjúság-vezetői cí-
met azonban egy nagygyűlés alkalmával Greiser a Hitlerjugend danzigi vezető-
jére, Karl Heinz Göpfertre ruházta. Ez a lépés pedig egyértelművé tette, hogy 
a danzigi államifjúság tulajdonképpen megegyezik a Hitlerjugenddel. 1939-ben 
hasonló formában, de a birodalommal szinte egy időben adták ki Danzigban is a 
HJ törvényhez tartozó két végrehajtási rendeletet, amely itt három részben jelent 
meg. Az első rendelet egyértelműen kimondta, hogy a Hitlerjugend az államifjú-
sági szervezet, melynek vezetője – Danzig központtal – országos hivatalként mű-
ködik, s Danzig Szabad Város szenátuselnökének közvetlen alárendeltségében 
dolgozik. A másik két rendelet szinte egy az egyben a németországi rendeletek 
tartalmát adta vissza, vagyis 10-18 éves kor között előírta a kötelező ifjúsági szol-
gálatot, s külön záradék szabályozta a lengyel származású ifjak szolgálatát.533

Németország és egyben a HJ távlati terve Danziggal viszont nem lehetett más, 
mint annak visszacsatolása a Birodalomhoz. Ennek szükségességét 1933-1935 kö-
zött gyakran hangoztatták is, majd a lengyel–német közeledés hatására óvatosabbá 
vált a hangnem. A csatlakozást maguk is váró danzigiak az Anschluss és a Szudéta-
vidék visszacsatolása után alig várták, hogy ők legyenek a következők. Arra per-
sze nem számítottak, hogy ehhez háborúra lesz szükség. Az emiatt bekövetkezett 
kezdeti meglepődés viszont hamar eufóriába csapott át. A Hitlerjugend addig is 
határvidéki utakkal és menetelésekkel, határvidéki éneklésekkel és egy határvidé-
ki ifjúsági szálló felépítésével tartotta fenn a kapcsolatokat, és fokozta a danzigiak 
kitartását, miközben ehhez a VDA-val való együttműködést is felhasználta.534

532 Pallaske, i. m., 58-59., 64-65., 94. o.
533 Uo., 56-59. o.
534 Pallaske, i. m., 95. o.
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1934. szeptember 15-tel kezdődően a Birodalmi Ifjúságvezetőség Külföldi 
Osztálya Danzig Szabad Város szenátusával, a német hallgatókkal, az önkéntes 
munkaszolgálattal, valamint a Nemzetiszocialista Tanárszövetséggel közösen két 
hónapos toborzó kampányt szervezett a birodalmi német ifjúság között. Az akció 
célja az volt, hogy a birodalmi német ifjúságot felvilágosítsák a német kelet kér-
déseiről, valamint a danzigi helyzetről, továbbá hogy népszerűsítsék Danzigot a 
birodalmi német ifjúság körében annak érdekében, hogy minél többen látogas-
sanak oda, s hogy a műszaki képzésben részesülő hallgatók tanulmányaik egy 
részét a danzigi Műszaki Főiskolán végezzék. A HJ minden főjárása számára két 
toborzó napot rendeztek, amikor a HJ az iskolákkal közösen rendezett gyűlést, 
s előadást tartottak például a határvidéki és külügyi kérdésekről. Az előadásokat 
gyakran egy Danzigról készült írással, filmmel, s a danzigi szenátus résztvevő-
inek beszédeivel színesítették. Az akció Lübeckben indult,535 de a tervezettnél 
kisebb keretben hajtották végre.536

1935. december 15-én Schirach is ellátogatott Danzigba, ahol hatalmas tö-
meggyűlést tartott. Parádés fogadtatása után – amelyen megjelent Forster párt-
körzet-vezető és a HJ vezetősége – öbölkirándulásra került sor, majd részt vett a 
danzigi HJ vezetőségi ülésén. Itt jelentette be, hogy a birodalmi HJ különleges 
segítségének keretében sor kerül 1936-ban a danzigi HJ ifjak nagy, kétezer fős 
németországi utazására, hogy „nehéz harcában tovább erősítsék a danzigi HJ-ot” 
(1936 áprilisában már a pontos menetrend is kész volt). Schirach ezt követően 
felkereste Forstert és Greiser szenátusi elnököt, majd találkozóra került sor a HJ 
danzigi vezetőségével.537

Az előkészületek már jóval korábban megkezdődtek, hiszen az út kiválasztott 
vezetőit – olyan fiúkat, akik más módon nem juthattak volna el Németországba – 
táborokban készítették fel feladataikra. Az utolsó alkalommal mind a 2000 részt-
vevő jelen volt a húsvéti szünet során a Stuhm mellett felállított táborban. A csa-
pat az utolsó felkészítést követően végül július 12-én hajóval indult el Zoppotból, 
s 13-án érkezett Swinemündébe, ahonnan különvonatokkal szállították őket Ber-
linbe. Az első látogatást Potsdamban tették, ahol a léghajó kikötőben tartott ün-
nepségen Goebbels mondott beszédet. Döberitzben az új német hadsereg és a 
légierő gyakorlatait tekinthették meg, majd visszatértek Berlinbe, ahol megnézték 
a birodalmi sportpályát. Ezt követően a csapat felbomlott. Az egyik fele vonattal 
Majna-Frankfurtba utazott, a másik fele Nürnbergbe, ahol egy Julius Streicher (az 
NSDAP helyi pártkörzet-vezetője) által tartott nagygyűlésen vettek részt. A nürn-
bergi csoportot ezután újabb négy részre osztották, amelyek Karlsruhe, Würzburg, 
München, illetve Stuttgart felé vették az irányt. A Münchenbe érkező nagyobb 

535 Abschrift zu VI S 7861, 13. August 1934 – PAAA, R 63607; Zu VI S 7861. Plan der Aufklärungs- 
und Werbearbeit über Danzig und den deutschen Osten innerhalb der reichsdeutschen Jugend 
– PAAA, R 63607.
536 Ld. az erre vonatkozó dokumentumokat – PAAA, R 63608.
537 Treue zum Reich. RJP, 1935/Sonderdienst vom 16. Dezember 1935, 1-2. o.; Deutschlandfahrt 
der Danziger HJ. RJP, 1936/87. sz., 2. o.; Pallaske, i. m., 96-97. o.
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csoportot a város vezetése is kö-
szöntötte, majd a Hochland-tá-
borba mentek. A nürnbergi cso-
port egy része már Nürnbergbe 
sem érkezett meg, mert már 
Bayreuthban leváltak a csapat-
ról. A Bayreuthban vendégeske-
dő csoportnak az a szerencse is 
megadatott, hogy az ünnepi játé-
kok miatt ott tartózkodó Führer 
is fogadta őket. Hasonlóképpen 
bomlott csoportokra a frankfurti 
egység is. Az egyik csoport ma-
radt a városban, a többi négy 
Hagenba, Koblenzbe, Kölnbe, 
illetve Neustadt a. d. Hardt vá-
rosába indult. A Wiesbaden–Köln útvonalat gőzössel tették meg. A Kölnbe ér-
kező csoport a HJ Közép-Rajna területének vendége volt, s további csoportokra 
bomolva 70 DJ-tag Monschau, Kalterherberg, Perlbachtal, Dreilägertalsperre te-
rületén tett kirándulást, majd a Rott melletti Clebentben táborozott az Eifelben. 
Egy másik 60 fős csoport Godesberg, Siebengebirge, Rolandseck érintésével a 
Godesberg melletti Pesch táborában töltötte az utolsó napokat. A harmadik 70 
fős csoport Gemünd, Heimbach, vogelsangi NSDAP rendi vár (Ordensburg), 
Steinfeld, Römerkanal útvonalon haladt. A július 18.-26. közötti időszakban az 
egyes csoportok a célkörzetben tettek kirándulásokat, majd július 27.-30. között 
minden csoport Düsseldorfban gyűlt össze. 30-án minden résztvevő lehetőséget 
kapott, hogy megtekintsen néhány rajnai ipari üzemet, s zárásként néma felvo-
nulásra és nagygyűlésre került sor a Schlageter emlékműnél. Itt Schirach és Ley 
is szólt az ifjakhoz. Az út utolsó állomásait Hamburg, Lübeck és Travemünde je-
lentették, majd a többség számára a hazaút következett Danzigba augusztus 4-én. 
450 fiatal augusztus 7-ig még egy swinemündei táborozáson is részt vett.538

Az ilyen nagyszabású látogatásokra Danzig irányában is volt példa. 1938 nya-
rán, a „Megértés évében” 4000 birodalmi HJ-és BDM-tag látogatott Danzigba. 
Látható, hogy a nagypolitika kísérőjeként a Hitlerjugend is hathatós propagan-
dával támasztotta alá a német igényeket Danzigra. Hasonlóképpen a danzigi HJ 
is elküldte csoportjait Németországba. A danzigi HJ az Adolf Hitler Menet ke-
retében a nürnbergi pártnapokon is állandó résztvevő volt.539

538 Die Danziger Pimpfe in Köln und München. RJP, 1936/161. sz., 2. o.; 2000 Danziger 
Jungvolkjungen auf Deutschlandfahrt. RJP, 1936/143. sz., 1-2. o.; „Deutschland erwartet Euch!” 
RJP, 1936/144. sz., 1-2. o.; Beginn der Deutschlandfahrt der Danziger HJ. RJP, 1936/155. sz., 2. o.; 
„Eure Pflichten: Kampf, Opfer und Dienen”. RJP, 1936/157. sz., 1. o.; Die 2000 Danziger Jungen 
in Düsseldorf. RJP, 1936/170. sz., 2. o.; Die Danziger Jungen ehren Schlageter. RJP, 1936/171. 
sz., 2. o.; Die Deutschlandfahrt der Danziger HJ abgeschlossen. RJP, 1936/172. sz., 2. o.
539 Pallaske, i. m., 96-97. o.
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A danzigi HJ kivette a részét a HJ külföldre irányuló kapcsolataiból is. A fel-
keresett országok között Lengyelország mellett leginkább a földrajzilag kedve-
ző fekvésű, északi országokat találjuk meg, így Svédországot, Finnországot, de 
felkeresték Nagy-Britanniát, Olaszországot, valamint a távoli Japánt és Bolíviát. 
50 HJ-vezető és tag részvételével három munkaközösséget hoztak létre a Len-
gyelországba, Angliába és a Baltikumba tervezett utak előkészítésére. A legak-
tívabb viszony a svédekkel állt fenn, akik évente nagyobb csoporttal keresték 
fel Danzigot. A lányok csak kis részben jutottak szerephez a danzigi HJ külföldi 
útjain.540

A danzigi Hitlerjugend jól betöltötte az „ugródeszka szerepét” Lengyelország 
felé. Már 1933 augusztusában 20 fős küldöttség utazott Lengyelországba a len-
gyel állam meghívására, ami nagyon pozitív meglepetést váltott ki az érintettek-
ből. Az út jelentőségét mutatta, hogy az induló csapatot Danzigban a szenátus 
elnöke búcsúztatta, aki egyben az út politikai jelentőségére is felhívta a figyel-
met. A célpont Mazana–Dolna volt a Beszkidek hegységben, ahol a német és a 
lengyel ifjak közös táborozáson vettek részt. A Hitlerjugendet Krakkóban hivata-
losan üdvözölte a krakkói cserkészek vezetője, majd a csoportot néhány lengyel 
cserkész kísérte haza Danzigba. A hazaúton a lengyel cserkészek és az Ifjú Légió 
(Jugendlegion) tagjai mutatták meg a HJ csapatnak Krakkó szépségeit, illetve a 
wieliczkai sóbányát. A danzigi fogadásukon Greiser szenátor a kölcsönös látoga-
tásokat a békefenntartás fontos eszközeként jellemezte, és üdvözölte a két nép 
közötti megértést.541 A jó kezdet ellenére a folytatás már kevésbé volt sikeres.

A Danzig és környékén élő minimális lengyel kisebbség helyzete normális 
volt, még ha a danzigi HJ és a danzigi lengyel ifjúsági szervezetek között olykor 
akadt is példa összezördülésre. Az összetűzések leginkább abból adódtak, hogy 
a HJ nem nézte jó szemmel a meglehetősen erős (a lengyelség összlétszámához 
mérten) lengyel cserkészet nem ritkán nacionalista megnyilvánulásait. A danzigi 
HJ igyekezett tartani magát a lengyelekkel szemben követendő hivatalos irány-
hoz, ennek ellenére a szakirodalom 27 esetben jegyez fel a lengyel ifjúsággal 
szembeni testi erőszakot. 1939-től a Hitlerjugend már nyíltan vállalhatta len-
gyelellenességét.542

IV. 5. 4. 2. Lengyelország

Lengyelország Németország számára egyértelműen a legellenszenvesebb szom-
szédos ország volt, így a Hitlerjugenden belül is meglévő – olykor agresszív – 
ellenszenvet a német diplomáciai érdekek figyelembevétele miatt csillapítani 
kellett. A német és a lengyel ifjúság együttműködését az a keret határozta meg, 
amelyet a két ország által 1934 januárjában aláírt 10 évre szóló megnemtámadási 

540 Zur Auslandsarbeit der Danziger Hitler–Jugend. Danziger Vorposten, 1. März 1938 (BArch, 
NS 5/VI/427, 166. o.); Pallaske, i. m., 98., 119., 158-159. o.
541 Pallaske, i. m., 158-159. o.
542 Uo., 162–164. o.
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egyezmény jelölt ki. A szerződéshez 1934 novemberében kiegészítő megállapo-
dás született a német és a lengyel népcsoportokkal való bánásmódról.543

A nagypolitika következménye volt, hogy a Birodalmi Ifjúságvezetőség Ha-
tárvidéki és Külügyi Hivatala a lengyelországi német kisebbség ügyében 1938-ig 
rendkívül visszafogott magatartást tanúsított, s a kapcsolatok fejlesztésére helyez-
te a hangsúlyt. Ettől a tehertételtől 1939 elején azonban megszabadult. Csak-
úgy mint a francia és angol partnerek esetében, a keleti szomszéddal szemben 
is megváltozott az uralkodó hangnem, a bírálat, a kritika és a demagógia váltak 
dominánssá. A lengyelországi német kisebbség szolgasorba döntéséről szóló nyi-
latkozatok is a háború mentális előkészítését szolgálták. 1939-ben a BIV a lengyel 
ifjúság szükséghelyzetéről és tévelygéseiről írt, s kiemelte, hogy a lengyel közvéle-
mény németellenes és nagyravágyó kirohanásaiból a lengyel ifjúság meglehetősen 
nagymértékben veszi ki részét, mindemellett a fiatalok támadásairól, a lengyelor-
szági német ifjúság súlyos állapotáról, a munkanélküliségről és a hatóság zaklatá-
sairól beszélt. 1939 augusztusának végén az RJP jövő nélküli népnek nevezte a 
lengyeleket, a lengyel ifjúság lezülléséről és alkoholproblémáiról írt, testi egészsé-
gét pedig – hasonlóan szellemi állapotához – rossznak minősítette.544 Ezt megelő-
zően azonban mégis csak modus vivendit kellett találni a két ország között.

Az első világháború után a Vándormadár és a cserkészek egyesüléséből lét-
rejövő Német Ifjúság (Deutsche Jungenschaft in Polen) elnevezésű szerve-
zetben egyesülő német ifjúság működését megtiltották, illetve engedélyezték, 
amennyiben a lengyel cserkészséghez csatlakoznak. Utóbbi viszont nem kívánt 
különösebb autonómiát adni a német ifjúságnak, így a kísérlet meghiúsult. A 
harmincas években a lengyelországi német ifjúság egyik legfőbb szervezete az 
1933-ban, kb. 500 fős tagsággal rendelkező Német Cserkészszövetség volt, amely 
a Wartha-vidéken, a Visztula környékén (Bromberg), Łódźban, a Beszkidekben 
(Bielitz) és Felső-Sziléziában (Kattowitz) rendelkezett bázissal. A szervezet for-
málisan ekkor, már a Lengyel Cserkészszövetség alá tartozott. A német cserké-
szek egyelőre azonban még nagyon gyenge lábakon álltak, s erős németországi 

543 Ebben elismerték, hogy elvetik az asszimilációs törekvéseket, s a népcsoportok szabadon gya-
korolhatják nyelvüket, kultúrájukat, szokásaikat, gazdasági tevékenységüket. Jogot kaptak egye-
sületek, szervezetek, iskolák működtetésére. Az ezt megelőző elnyomás után a lengyel hatósá-
gok részéről a HJ pozitívan interpretálta a további fejleményeket. Volkspolitischer Lagebericht. 
Informationsdienst, 1937/3. sz., 20. November 1937, 6-8. o. (BArch, NSD 43/21, 112703–112705. 
o.); Arbeitsblätter. Herausgegeben von der Grenz- und Auslandsabteilung des Gebiets Westfalen, 
Folge 2, Münster, 2. Dezember 1937. Streng vertraulich!, 1-2. o. A kisebbségi megállapodást 1937 
novemberében újabb, az előzőt kiegészítő követte, amely mindkét országban garantálta a népcso-
portok népiségi önállóságát, megtiltotta a kényszerasszimilációt, biztosította a nyelvhasználatot, 
a gyülekezési jogot, az iskolák működtetését, s a vallási élet szabad gyakorlását. Arbeitsblätter. 
Herausgegeben von der Grenz- und Auslandsabteilung des Gebiets Westfalen, Folge 2, Münster, 
2. Dezember 1937. Streng vertraulich!, 1-2. o.; Der außendeutsche Bericht. Das Deutsche Mädel, 
1937. Dezember.
544 Nöte und Irrungen der polnischen Jugend. RJP, 1939/112. sz., 2-3. o.; Die Notlage der 
deutschen Jugend in Polen. Pressestimmen über Jugendbewegung des In- und Auslandes. I. 
Jugendbewegung in Deutschland. A) Deutsche Presse. Bericht Nr. 1., 15. Januar 1939, 1 c. o. 
(BArch, NSD 43/9.); Volk ohne Zukunft. RJP, 1939/192. sz., 1-2. o.; Pallaske, i. m., 160-161. o.
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támogatásra szorultak. 1933 után azonban a Birodalmi Ifjúságvezetőség befo-
lyása is egyre jobban érvényesült a szervezetben, amit egyértelműen mutatott, 
hogy a szervezet Schirach kezdeményezésre választott új szövetségi vezetőt, mi-
után németországi cserkészek már nem lehettek partnerek.545

A cserkészek mellett más német ifjúsági szervezetek is működtek Lengyelor-
szágban, amelyek egymás mellett végezték tevékenységüket. Ez azonban nem 
harmonizált az egyre inkább központosodó német ifjúsággal. Ráadásul jelentős 
részük egyházi jellegű szervezet volt. A harmincas években e szervezetekkel, s a 
németség egyéb kulturális és politikai szervezeteivel a lengyel fél bizonyos terü-
leteken (Posen és Pomerellen vidékén) előzékenységet mutatott. A lengyel fél 
pozitív hozzáállása azonban nem tartott sokáig. A bejegyzett egyesületek műkö-
dését zaklatásokkal, a helyi csoportok feloszlatásával próbálták megnehezíteni.546 
1935-ben a német népi ifjúság vezetőit tikos szervezetek működtetésével vádol-
ták meg, és állították bíróság elé. A vádlottak közül kettőt 10 havi, 9 főt pedig hat 
havi börtönre ítéltek, amit három évre felfüggesztettek. A lengyel hatóságok az 
egyesülés útjára lépő német ifjúsággal szemben különös türelmetlenséget tanú-
sítottak. 1935-ben a belügyminisztérium az akkor felállított Német Ifjúságképző 
Egyesület (Deutscher Jugendbildungsverein) engedélykérelmét, hogy munkáját 
Sziléziára is kiterjeszthesse, visszautasította. Ezt követően 1935 októberében a 
lengyel hatóságok a Német Ifjúság Egyesülete (Vereinigung deutscher Jugend) 
működési engedélyre vonatkozó kérelmét is elutasították. Német megítélés sze-
rint a hatóságok a legkisebb formátumú, helyi, falusi összefogások elé is foly-
ton akadályokat gördítettek. A Német Ifjúság Vándorcsoportjai (Wanderbünde 
deutscher Jugend) esetében rendezett perben pedig nem kevesebb, mint 34 ve-
zetőt ítéltek el egyes esetekben 2 és fél évi börtönre.547

545 Die deutsche Jugend in Polen. RJP, 1939/140. sz., 4–5. o.; Die Jugend in Polen. Wille und 
Macht, 1939/10. sz., 1-14. o.; Deutsches Konsulat Łódź an das AA, 27. September 1933 – PAAA, 
R 63605; Bár a külfölddel való kapcsolattartás érdekében diplomáciai berkekben újra felvetették, 
hogy olyan ifjúsági szervezetre lenne szükség, amely álcázhatná a kifelé irányuló ifjúsági tevékeny-
séget. Mindez a Birodalmi Ifjúságvezetőség ellenében azonban nem valósulhatott meg. Zu VI S 
6885. Neuordnung des deutschen Pfadfinderwesens in Polen. Bericht des Konsulates in Lodz 
vom 27. September 1933 és további iratok – PAAA, R 63605.
546 Deutsches Konsulat Lódz an das AA, 31. Oktober 1933 – PAAA, R 63605; Lagebericht der 
Arbeit in Polen, dátum nem látható – PAAA, R 63605; Überblick über die Jugend-Verbände 
in Polen – PAAA, R 63605; Kurzer Überblick über Aufgaben, Formen und Rechtslage der 
Jugendorganisationen der deutschen Volksgruppen in Europa. Vertraulich. Polen. BArch, R 43 
II/512, 68-71. o.; Pallaske, i. m., 93-94. o.; Deutsche Botschaft an das AA, Warschau, 25. Oktober 
1935 – PAAA, R 98868; Bekenntnis der deutschen Jugend in Polen – PAAA, R 60021, K 636614. 
547 Die Berufung der Führer der Volksjugend erfolglos. Pressestimmen über Jugendbewegung 
des In- und Auslandes. I. Jugendbewegung in Deutschland. A) Deutsche Presse. Bericht Nr. 
6., 12. März 1935, 42. o. (BArch, NSD 43/7. 1-2.); Deutsche Jugend in Polen. Pressestimmen 
über Jugendbewegung des In- und Auslandes. I. Jugendbewegung in Deutschland. A) Deutsche 
Presse. Bericht Nr. 44., 15. Januar 1937, 213-216. o. (BArch, NSD 43/7. 1–2.).; Oberschlesiens 
Volksjugend im Jahr 1936. Pressestimmen über Jugendbewegung des In- und Auslandes. I. 
Jugendbewegung in Deutschland. A) Deutsche Presse. Bericht Nr. 46., 15. Februar 1937, 219-
221. o. (BArch, NSD 43/7. 1-2.).
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Ezzel ellentétben a HJ sajtója hangsúlyozta, hogy a németországi népi lengyel 
ifjúság teljes szabadságot élvez.548 Felmerült azonban a németországi lengyelség 
HJ-ba való betagolása is, amelyre Schirach a kiépítendő HJ-egyeduralom ér-
dekében már 1933-ban javaslatot tett, miszerint a Lengyel Cserkészszövetség 
önálló alakulatként csatlakozzon a Hitlerjugendhez, mint ahogy azt a dán cser-
készek is tették. Az előbbit a külügyminisztérium tartotta túl korainak – első-
sorban a lengyelországi németek érdekeit szem előtt tartva –, utóbbira viszont a 
németországi lengyel cserkészek nem voltak hajlandók.549

A lengyelországi német ifjúság széttagoltsága miatt a Birodalmi Ifjúságve-
zetőség továbbra is nyomást gyakorolt egy egységes lengyelországi német if-
júság megteremtése érdekében, amit szerinte mind az érintettek, mind pe-
dig a külügyminisztérium szorgalmazott. A Német Népszövetségen (Deutscher 
Volskbund) belül a Birodalmi Ifjúságvezetőség közbenjárására a brombergi 
Wiese személyében olyan ifjúsági vezetőt jelöltek ki, aki a teljes „kongresszusi“ 
Lengyelország területén élő német ifjúság összefogását kapta feladatul. Emel-
lett a cserkészek feloszlatását is tervezték, mivel azok – a német vélemények 
szerint – nem voltak „életképesek“. Wiese munkája elvégzéséhez Brombergben, 
Łódźban, Kattowitzban és Lembergben főállású munkatársakkal rendelkezett. 
E törekvések ellenére nem sikerült egységes német ifjúsági szervezetet létre-
hozni, amelynek oka a hatóságok támadásai, az egyes országrészek nagyon elté-
rő történeti fejlődése és a németségen belüli erős összetűzések voltak. 1935-ben 
ráadásul mindenhol megtiltották a 18 év alatti ifjak összefogását.550

1937-re a helyzet némiképp normalizálódott. Ennek egyik jele volt a 
Kattowitzban megrendezett 4. német Torna és Sportünnep, ahol az ünnepé-
lyesen feldíszített stadionban 12 ezer néző követte figyelemmel 3000 fiatal be-
mutatóját. 1937. október 30. és november 2. között pedig a német ifjúsági nap 

548 Deutsche Botschaft an das AA, Warschau, 7. September 1936; Deutsches Generalkonsulat an 
die Deutsche Botschaft Warschau, Thorn, 27. August 1936; Deutsches Generalkonsulat an die 
Deutsche Botschaft Warschau, Posen, 18. August 1936; Deutsches Generalkonsulat an die Deutsche 
Botschaft Warschau, Kattowitz, 7. August 1936 – PAAA, R 98868; Die volksdeutsche Jugend. RJP, 
1939/140. sz., 1-3. o.; Die polnische Jugend in Deutschland. RJP, 1939/193. sz., 2-3. o.
549 Gierlak, Maria, Der Schüleraustausch zwischen Polen und Deutschland in den 1930er 
Jahren. Polnischer Pafdfinderverband (ZHP) und Hitlerjugend. Zeitschrift für Ostmitteleuropa–
Forschung, 2001/1. sz., 73-94 o., itt, 78. o. Deutsche Botschaft Warschau an das AA, 19. Juli 1935 
– PAAA, R 98868; Preußischer Minister des Innern, Geheimes Staatspolizeiamt an das AA etc., 5. 
Juli 1934 – PAAA, R 63607; PAAA, R 63609 
550 Deutsches Konsulat Lódz an das AA, 31. Oktober 1933 – PAAA, R 63605; Lagebericht der 
Arbeit in Polen, dátum nem látható – PAAA, R 63605; Überblick über die Jugend-Verbände 
in Polen – PAAA, R 63605; RJF Abteilung Ausland an das AA, 12. Dezember 1933 – PAAA, R 
63605; Bericht über die Tarnung „Jugend…”, 28-29. Oktober 1933 – PAAA, R 63605. 1935-re 
sikerült elérni, hogy az addig külön működő német tornaegyesületeket közös szervezetbe fog-
ják össze, amelynek elnevezése Német Tornaszövetség (Deutsche Turnerschaft) lett, amely így 
55 tornaegyesületet fogott össze. Zusammenschluss der deutschen Turnerschaft in Polen. RJP, 
1935/76. sz., 2. o.; Bromberg: Lagebericht, dátum nem látható – PAAA, R 63605; Pallaske, i. m., 
93-94. o.; Kurzer Überblick über Aufgaben, Formen und Rechtslage der Jugendorganisationen 
der deutschen Volksgruppen in Europa. Vertraulich. Polen. BArch, R 43 II/512, 68-71. o.
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keltett nagy feltűnést Łódźban, amelyen a lengyelországi német kisebbség ifjú-
sága az ország minden részéből 1000 fővel képviseltette magát. A rendezvény 
egy három éves hagyomány folytatása volt, amelyen ünnepélyes programelemek 
mellett a népi ifjúság feladatait is megbeszélték. Mindezek ellenére 1937-ben is 
volt példa a lengyel hatóságok németellenes megnyilvánulásaira: több alkalom-
mal lefoglalták a német ifjúság Der Aufbruch című lapját.551

A Hitlerjugend lengyelországi munkáját a felső-sziléziai provincia elnöke is 
teljes mértékben támogatta, ami lehetővé tette, hogy a Hitlerjugend német Fel-
ső-Sziléziában, a határvidéken kísérelje meg feladatait végrehajtani. A nemzeti-
leg fenyegetett területeken a tapasztalatok azt mutatták, hogy a felnőttek körében 
minden „németségi munka“ sikertelen volt, ezért az ifjúságot kellett a középpont-
ba állítani. Ezt igazolta a határvidéki színjátszó csoport (Grenzlandspielschar) 
példátlan sikere 1934-től kezdődően. Munkáját elsősorban az erős lengyel 
kultúrpropaganda alatt álló településekre (Rosenberg, Guttenberg, Groß–
Strehlitz, Cosel és Ratibor) koncentrálta, így összesen kb. 50 településen játszott 
a megalapítását követő négy hónapban 1934. júniusig. A sziléziai HJ határvidéki 
játszócsoport két éves fennállását 410. előadása keretében ünnepelték.552

A lengyel ifjúság szervezeti felépítése sem volt kevésbé áttekinthetetlen, mint 
a lengyelországi német ifjúságé. Lengyelországban ugyan nem működött államif-
júság, de az ifjúság nagyon jelentős hányada volt tagja ifjúsági szervezeteknek, me-
lyek közül a legjelentősebbek a háború előtt alapított Sólyom (Sokol), a Lövészek 
(Strzelcy, Strzelec), az Ifjú Legionáriusok és a cserkészek voltak. A Hitlerjugend 
számára a legnagyobb presztízsű ifjúsági szervezetnek számító Lengyel Cserkész-
szövetség (Zwiazek Harcestwa Polskiego, ZHP) volt a legmegfelelőbb partner, 
mivel ez a szervezet mutatott leginkább hasonlóságot a Hitlerjugenddel, bár tag-
létszámát tekintve nem ez volt a legerősebb szervezet. A 6-14 éves fiatalokat ösz-
szefogó szervezet 1937-ben több mint 200 ezres tagsága a társadalom minden 
rétegét lefedte.553 A Hitlerjugend számára a cserkészet egyik legszimpatikusabb 
mozzanata „az ifjúság vezeti az ifjúságot elv” érvényesülése volt, a szervezet fon-
tos állami privilégiumokat vívott ki magának, összeköttetése volt minden olyan 
szervezettel és intézménnyel, amely érdekelt volt az ifjúság nevelésében. 

A már lengyel államiságért is küzdő Sokol és Strzelec 1918 után vesztettek 
jelentőségükből. A Strelec (500 ezer fős tagság) lövészegyletként fontos volt az 

551 Volkspolitischer Lagebericht. Informationsdienst, 1937/3. sz., 20. November 1937, 6-8. o. 
(BArch, NSD 43/21, 112703–112705. o.); Arbeitsblätter. Herausgegeben von der Grenz- und 
Auslandsabteilung des Gebiets Westfalen, Folge 2, Münster, 2. Dezember 1937. Streng vertraulich!, 
1-2. o.; Das Recht auf Arbeit, Brot und kulturelle Entfaltung. Deutsche Jugendtagung in Lodz. 
Berliner Börsenzeitung, 4. November 1937 (PAAA, R 98872); Deutsche Jugendzeitschrift in 
Polen beschlagnahmt. RJP, 1937/222. sz., 2. o.
552 Der Preußische Minister des Innern. Oberpräsident der Provinz Oberschlesien an das AA, 
Abschrift, Oppeln, 26. Juni 1934 – PAAA, R 63607; Zwei Jahre schlesische HJ-Grenzlandspielschar. 
RJP, 1936/46. sz., 2. o.
553 Der deutsch–polnische Jugendaustausch 1937 beendet. RJP, 26. August 1937; Gierlak, i. m., 
92. o.; Jugend im Osten. Das Deutsche Mädel, 1935/5. sz.; Die Jugend in Polen. Wille und Macht, 
1939/10. sz., 1-14. o.
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ifjúságnevelés terén is. A Lengyel Solymok (Polsky Sokoli) tagsága 1934-ben 120 
ezer fős volt. Politikai ifjúsági csoportok nem igen voltak, legfeljebb egyes pár-
tok kis és jelentéktelen csoportjai, közülük egyedül a marxista ifjúsági szövetség 
volt számottevő. Jelentősebbek voltak viszont a katolikus szervezetek, miután a 
katolikus egyháznak az állami életre is nagy befolyása volt. Lengyelországban 
nem elhanyagolható erőt képviseltek a vidéki ifjúság szervezetei, amelyek a har-
mincas évek közepén már 200 ezer fős tagsággal rendelkeztek. Köztük az egyik 
legjelentősebb az Ifjú Falu (Młoda Wień) 50-75 ezres tagsága volt. Ezeken kívül 
jelentős erőt képviselt a Lengyel Ifjúság Egyesülése, amely 200 ezer tagjával az 
egyik legjelentősebb csoport volt.554

A lengyel kormány viszonylag későn ébredt rá, hogy politikai utánpótlását if-
júsági szervezet létrehozásával biztosítsa, s csak 1932-ben alapították meg a ma-
gyarországi Leventéhez hasonlítható Ifjú Légiót (Legjon Młodych), amely 1935-
re is még csak 20-30, más forrás szerint 50 ezer fős tagságot tudott felmutatni. 
A tagok túlnyomó része hallgató volt, de benne alapvetően minden társadalmi 
réteg képviseltette magát. A légiót Piłsudski ifjúságnak is nevezték. Ezen kívül 
Lengyelországban Piłsudski az ifjúság körében a hadsereg felügyelete alatt álló, 
egységes előkatonai képzést vezetett be, amelyet minden ifjúsági szervezet szá-
mára kötelezővé tettek. Piłsudski halála után 1938-ban Skwarczynsky tábornok 
jelentette be egy államifjúsági szervezet létrehozását Ifjúság szolgálata néven, 
amelyhez számos ifjúsági tömörülés csatlakozott.555 A cserkészek és a légió mel-
lett a kb. 15 000 fős tagsággal rendelkező, felső iskolásokat és egyetemistákat 
tömörítő Strasz Przednia nevű lengyel ifjúsági szervezet sem akart háttérbe szo-
rulni a nyugati kapcsolatok terén, s a varsói német nagykövetség útján keresett 
kapcsolatokat a Hitlerjugendhez, amely eleinte levélváltásra, újságok és egyéb 
tárgyak cseréjére, később azonban más területeken való együttműködésre is ki-
terjedt volna. A szervezet az olimpiai játékok alkalmából Németországba terve-
zett útja során személyesen is kapcsolatba kívánt lépni a Hitlerjugenddel.556 A 
Hitlerjugend legfontosabb lengyel partnerei a Lengyel Cserkészek Szövetsége, 
az Ifjú Légió, a Vidéki Ifjúság Központi Szövetsége, a Hallgató Szövetség a Kül-
földdel való Együttműködésre és a lengyel államifjúság karakterét mutató Ifjú-
sági Szolgálat voltak, de a Birodalmi Ifjúságvezetőség emellett még 25 további 
lengyel szervezetről is gyűjtött információkat.557

554 Organisationen der polnischen Jugend. RJP, 1935/61. sz., 3. o.; Jugend im Osten. Das Deutsche 
Mädel, 1935/5. sz.; Jugend in Polen. RJP, 1934/185. sz., 1-2. o.; Die polnische Landjugend-
Bewegung. RJP, 1936/195. sz., 4. o.
555 Jugend in Polen. RJP, 1934/185. sz., 1-2. o.; RJF Abteilung Ausland, Bericht über Reise nach 
Warschau, 15. Februar 1935 – PAAA, R 63609; Organisationen der polnischen Jugend. RJP, 
1935/61. sz., 3. o.; Jugenderziehung in Polen. RJP, 1936/52. sz., 5. o.; Die Lage der polnischen 
Jugend. Wille und Macht, 1935/5. sz., 25-27. o.; Vormilitärische Erziehung der Jugend in Polen. 
RJP, 1936/157. sz., 4. o.; Die Jugend in Polen. Wille und Macht, 1939/10. sz., 1-14. o.
556 Deutsche Botschaft an das AA, Warschau, 27. September 1935 – PAAA, R 98868.
557 Buddrus, Michael, Zur Rolle der Hitlerjugend in der faschistischen Polenpolitik. Wissenschaftliche 
Zeitschrift der Wilhelm–Pieck–Universität Rostock, G-Reihe 38, 1989, 53-54. o.
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Lengyelországban hasonló gondoskodással törődtek a külföldi lengyel ifjak-
kal, mint Németországban tették a külföldi német fiatalokkal. A németországi 
lengyelek körében mind a cserkészek, mind a Sokol aktív volt. A náci rendszer 
első két évében – különösen a lengyel–német egyezmény megkötéséig, a né-
met–lengyel diákcsere kapcsán az egyes kellemetlenségektől eltekintve – német 
részről is törekedtek a kölcsönösségre. A harmincas évek közepétől viszont az 
önbizalmat nyerő, magát konszolidáló német rezsim egyre inkább kifogásolta a 
németországi lengyelek anyaországi látogatásait, amelyek megerősítették ben-
nük a lengyel nemzeti érzést. Ennek adott esetben nyilvánosan is hangot adtak, 
s ez már utcai összecsapásokhoz is vezetett a német és a lengyel ifjak között. A 
németek érdekes módon azt kifogásolták, amit maguk is gyakoroltak a lengyel-
országi német kisebbség gondozásában, ami ráadásul kb. háromszor annyi gye-
rekre terjedt ki, mint fordított esetben.558

A Hitlerjugend első lengyelországi útjára 1934 júliusában került sor, amelyen 
berlini, schleswig-holsteini és szászországi német ifjak vettek részt. Az út célja 
a szomszédos ország megismerése mellett a lengyel ifjúsági szervezetekkel való 
kapcsolatfelvétel volt. Ez az elképzelés a lengyel állam egyetértésével is talál-
kozott, csak éppen a jelentős német kisebbség által lakott határmenti területet 
nem akarták bevonni a lengyelek a cserekapcsolatok rendszerébe. Nem akarták, 
hogy a HJ néppolitikai tevékenysége keretében a nemzetiszocialista ideológiát 
terjessze a lengyelországi németség körében. Emiatt hiúsult meg egy 1934. au-
gusztusi HJ kirándulás a határmenti Wolsztynba.559

1935-től a Hitlerjugend és a lengyel ifjúsági szervezetek kölcsönös útjaira 
került sor. Mindösszesen három út igazolható a HJ részéről, melyek leginkább 
az egykori német területeket érintették. Közülük az egyik a Thüringiai Fiú-
kórus (Thüringer Sängerknaben) lengyelországi koncertútja volt. Az Ifjú Lé-
gió saját maga fordult a Hitlerjugend felé, hogy gondolatcserére lépjenek egy-
mással. A szervezet célja az volt, hogy megismertesse a lengyel közvéleményt 
a Hitlerjugend lényegével, munkájával. Ehhez központi lapjukban terjedelmes 
különszámot terveztek a Hitlerjugendről, amihez Schirach segítségét kérték 
(képek, beszédek stb.), s hogy fogadja egyik munkatársukat Berlinben.560

1935-ben a HJ kezdeményezésére jöttek létre a német–lengyel rádiós cse-
readások. Cerff és Külügyi Osztályának referense, Maas (aki már 1934 őszén 
kapcsolatba lépett néhány lengyel ifjúsági szervezettel) először a berlini lengyel 
követtel tárgyalt, majd személyesen utazott Varsóba, hogy a lengyel rádióval és 
a lengyel ifjúsággal megállapodjon a részletekről. A varsói út során tárgyalásokat 
folytattak a német diplomáciai képviselettel és az NSDAP országos vezetőjével 
is, akik mind üdvözölték és támogatásukról biztosították a Birodalmi Ifjúság-
vezetőség törekvését. Ezt követően felkeresték a lengyel külügyminisztérium 

558 Tagung der polnischen Auslandsjugend. RJP, 1935/57. sz., 2. o.; Abschrift (zu Nr. 2959/35 geh. 
Ausl. Ic), Auswirkung der polnischen Schülerverschickung, August 1935 – PAAA, R 63613.
559 Gierlak, i. m., 74–75. o.
560 Legjon Młodych an den Reichsjugendführer, 11. Februar 1935 – PAAA, R 98868.
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német referensét, aki ugyancsak támogatásáról biztosította a Hitlerjugend kez-
deményezését a kölcsönös akciókhoz. Maas lengyelországi ifjúsági szervezetek-
kel is felvette, illetve felelevenítette a kapcsolatokat, köztük az Ifjú Légióval, a 
cserkészekkel, akikkel az együttműködés további sorsa is szóba került, illetve to-
vábbi ifjúsági szervezetekkel. Összességében óvatos közeledést javasoltak, nem 
túl gyors tempót, jóllehet a német–lengyel egyezmény megkötése után úgy tűnt, 
hogy Németország megítélése változott; a majdnem ellenséges atmoszférából 
átcsapott a megértésre való készségbe. Szisztematikus biztonsággal és óvatos-
sággal továbbdolgozni – hangzott a cél.561

A Birodalmi Ifjúságvezetőség rádiós játszócsapata (Rundfunkspielschar) a 
szokásosnál is gondosabban és óvatosabban előkészített varsói látogatása során 
az Ifjú Légió vendége volt. A játszócsoport tagjai külön estet adtak az Ifjú Légió 
700 fős közönségének. A városban tett látogatásuk során „mindenhol a megér-
tésre való törekvést érezték“. Több beszédet is meghallgattak különféle lengyel 
vezetőktől, amelyekben azok kifejtették, hogy „sok sikert kívánnak Adolf Hitler-
nek a nagy Német Birodalom felépítéséhez “.562

A Hitlerjugend első, a teljes lengyel rádiónak sugárzott külföldi műsorára, 
amelynek legfőbb célja – a „politika mellőzésével” és a népiség előtérbe állításá-
val – a Hitlerjugendnek és magatartásának, illetve kulturális akaratának bemuta-
tása volt, 1935. március 24-én került sor Mi fiatalok címmel. A műsorban a BIV 
Rádió Osztálya 70 (Deutsches Nachrichtenbüro szerint 50) fős, főleg berlini fi-
úkból és lányokból álló színjátszó csapata – Wolfgang Stumme zenei vezetésével 
– Varsóban német népdalokat, néptáncokat és kortárs dalokat mutatott be. Az 
ünnepi beszédet Cerff mondta. A műsor két részre oszlott. Az első részben (Né-
met föld – német nép) olyan dalokat és táncokat mutattak be, amelyek a „vidé-
kiség és a vidéki népjelleg élményéből” fakadtak. A második részt (Mi ifjak hittel 
menetelünk) a nemzetiszocializmus élménye határozott meg. A rádióadás után 
a csoportot a varsói német kolónia látta vendégül bajtársi estre, másnap pedig a 
varsói német nagykövet, von Moltke. Az út zárásaként a csoport Łódźban 3000 
német előtt játszott, s a łódźi német cserkészekkel is tartott közös bemutatót. 
Ezt a csereadást azért is értékelte nagy fontosságúnak a HJ, mert ez volt az első 
jelentősebb kapcsolatfelvétel a lengyel ifjúsággal. Egy hónnappal később pedig 
már a lengyel küldöttséget várták a viszontlátogatásra. A gondos előkészítés te

561 Austauschsendungen zwischen deutscher und polnischer Jugend. RJP, 1935/30. sz., 1. o.; 
Zusammenarbeit mit der polnischen Jugend. RJP, 1935/31. sz., 1-2. o.; Buddrus, Zur Rolle der 
Hitlerjugend, i. m., 54. o.; RJF Abteilung Ausland, Bericht über Reise nach Warschau, 15. Februar 
1935 – PAAA, R 63609; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 117. o.
562 Der Jugendführer des Deutschen Reiches, Abteilung Ausland an das AA, 13. März 1935 – 
PAAA, R 98868; Deutsche Botschaft an das AA, Warschau, 30. März 1935 – PAAA, R 98893; 
Erste polnisch–deutsche Jugendaustauschsendung. VB, 28. März 1935, NSK, 27. März 1935 
(BArch, NS 5/VI/427, 1-2. o.); Deutsches Nachrichtenbüro, 25. März 1935 – PAAA, R 98868; RJP, 
8. Januar 1936.
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hát meghozta gyümölcsét, hiszen minden érintett fél úgy értékelte, hogy a HJ 
látogatása igazi siker volt.563

1935. december 6.-8. között a német–lengyel rádiós csere Németországban 
folytatódott az Ifjú Légió 80 fős küldöttségének berlini látogatásával. A vendé-
geket Berlin Alexanderplatz állomáson Schulze fogadta, valamint Riecke a hiva-
tal Külföldi Szolgálatának főreferense, illetve a HJ Berlin területének képvise-
lői. A berlini pályaudvaron a HJ díszszázaddal és zenecsoporttal sorakozott fel, 
s a két himnusz elhangzása után Schulze intézett köszöntő szavakat a lengyel 
csoporthoz és vezetőjéhez, Olgierd Nosowiczhez. A csoport az első nap Ber-
linnel és nevezetességeivel ismerkedett. Ezt követően a berlini Hallgatói Ház-
ban (Studentenhaus) fogadták őket, ahol a Nemzetiszocialista Német Hallga-
tószövetség (NSDStB) képviselői is jelen voltak. A vendégek bajtársi együttléte 
következett a HJ, a hallgatók és a munkaszolgálat képviselőivel. Délután fel-
keresték a lengyel kolóniát, este pedig a berlini színház előadását tekintették 
meg. Másnap Berlin nevezetességeinek megtekintésével folytatták a programot 
(meglátogatták a Birodalmi Sportpályát), majd a lengyel nagykövet fogadta őket 
a BIV képviselőivel. A csoport Krakkóból érkező kórista tagjai 1935. december 
8-án 19.00-19.30 között adtak műsort a Német Rádió házában a Németország-
adón, amelyben lengyel népdalokat énekeltek, népzenét adtak elő, s népvisele-
teikben a jelenlévő vendégeknek néptáncokat is bemutattak. Az adást több biro-
dalmi adó (Stuttgart, Hamburg) is átvette, s élőben közvetítette a Lengyel Rádió 
is. A félórás adást követően bajtársi estre került sor a Hitlerjugend és a Hallgató 
Szövetség, illetve egyéb meghívott vendégekkel a berlini Kroll Operában. A kül-
döttségről a német híradó (Deutsche Wochenschau) is készített felvételeket.564

563 RJF Abteilung Ausland, Bericht über Reise nach Warschau, 15. Februar 1935 – PAAA, R 63609; 
Der deutschen Botschaft in Warschau zu dem Besuch der HJ-Spielschar. RJP, 1935/74. o., 2. o.; 
Kranzniederlegung der Hitler–Jugend in Warschau. RJP, 1935/74. sz., 2. o. Der Jugendführer des 
Deutschen Reiches, Abteilung Ausland an das AA, 13. März 1935 – PAAA, R 98868; Deutsche 
Botschaft an das AA, Warschau, 30. März 1935 – PAAA, R 98893; Erste polnisch–deutsche 
Jugendaustauschsendung. VB, 28. März 1935, NSK, 27. März 1935 (BArch, NS 5/VI/427, 1-2. 
o.); Deutsches Nachrichtenbüro, 25. März 1935 – PAAA, R 98868; RJP, 8. Januar 1936; HJ im 
polnischen Rundfunk. RJP, 1935/61. sz., 1-2. o.; Nach der Polenfahrt der HJ-Spielschar. RJP, 
1935/73. sz., 2. o.; Politische Bemerkungen zur Polenfahrt der HJ. RJP, 1935/74. sz., 1-2. o.; Der 
Rundfunk bringt die Jugend zweier Völker näher. In: Jugend singt über die Grenzen. Hrsg. vom 
RJF Rundfunkamt (BArch, NSD 43/139). Der Jugendführer des Deutschen Reiches, Abteilung 
Ausland an das AA, 13. März 1935 – PAAA, R 98868; Deutsche Botschaft an das AA, Warschau, 
30. März 1935 – PAAA, R 98893; Deutsche Jugend in Warschau. RJP, 1935/66. sz., 1. o.; Der 
Jugendführer des Deutschen Reiches, Abteilung Ausland an das AA, 13. März 1935 – PAAA, R 
98868; Deutsche Botschaft an das AA, Warschau, 30. März 1935 – PAAA, R 98893; Erste polnisch–
deutsche Jugendaustauschsendung. VB, 28. März 1935, NSK, 27. März 1935 (BArch, NS 5/VI/427, 
1-2. o.); Deutsches Nachrichtenbüro, 25. März 1935 – PAAA, R 98868.; RJP, 8. Januar 1936.
564 Polnische Jugend im deutschen Rundfunk. RJP, 1935/264. sz., 3. o.; Programm für die 
Veranstaltungen anlässlich des deutsch–polnischen Rundfunkaustausches Hitler–Jugend/
Polnische Jugend („Liga”) in der Zeit 6. 12. bis 8. 12. 35 – PAAA, R 98868; RJP, 8. Januar 1936; 
Polnische Jugend in der Reichshauptstadt. RJP, 1935/280. sz., 1-2. o.; Die polnischen Gäste im 
Berliner Studentenhaus. RJP, 1935/ 281. sz., 2. o.; Programm für die Veranstaltungen anlässlich 
des deutsch–polnischen Rundfunkaustausches Hitler–Jugend/Polnische Jugend („Liga”) in der 
Zeit 6. 12. bis 8. 12. 35 – PAAA, R 98868; RJP, 8. Januar 1936.
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A rádióadások és a HJ útjai mellett a Hitlerjugend a lengyel ifjúság első kép-
viselőit is fogadta Németországban. A Lengyel Cserkészszövetség belgiumi és 
franciaországi útja során egy napos berlini kitérőt tett 1935 húsvétján. A cserké-
szek a Hitlerjugendet kérték fel a berlini idegenvezetésre, amelyre a HJ készsé-
get is mutatott. A látogatás ellen nem merült fel kifogás, mindössze azt kötötték 
ki a németek, hogy a lengyel cserkészek semmiképpen ne lépjenek kapcsolatba 
a németországi lengyelekkel. 1935-ben a lengyel Légió küldöttsége járt Német-
országban, ahol a küldöttség leginkább a HJ tanoncképzésvel ismerkedett meg 
Berlinben. A lengyel hallgatók ezen kívül egy tempelhofi DJ-törzs közösségi est-
jét is meglátogatták. 1935 augusztusában a Svédországból, 1936 júliusában a 
Norvégiából hazatérő lengyel cserkészek tettek rövid látogatást a stettini lengyel 
cserkészeknél.565

1935-ben német részről voltak igények lengyelországi látogatásra. Egy né-
metországi Napola készült lengyelországi útra, de mivel az út Nyugat-Lengyel-
országba vezetett volna, ezért a lengyelek elzárkóztak ettől a kéréstől. 1936-
ban a kérés újra megismétlődött. Ezúttal a lipcsei lengyel konzult meghívták 
az illefeldi Napolába, ahol segítségét kérték egy lengyelországi cserkésztábor-
ban való német részvételhez. A lengyel külügyminisztérium technikai nehézség-
re hivatkozva utasította el az újabb felkérést. Hasonló sorsra jutott a vesztfáliai 
Hitlerjugend javaslata is egy közös téli tábor lebonyolítására.566

További esetek is arra utaltak, hogy a lengyel cserkészek – a lengyel külpoliti-
ka ösztönzése ellenére – meglehetősen nagy ellenszenvvel viseltettek a HJ iránt, 
főleg annak szellemiségét kifogásolták. A nyugat-európai cserkésztalálkozókon 
való részvétel során szükségessé váló Németország-átutazás folyamán a lehető 
legkisebb mértékben kívántak érintkezni a Hitlerjugenddel. Ez az averzió odáig 
fajult, hogy amikor 1935-ben egy Dániából hazatérő lengyel cserkészcsoport a 
németországi lengyel cserkészekkel kívánt találkozni Berlinben, s a lengyel fő-
konzul inkább egy ottani HJ alakulattal hozott össze találkozót, a lengyelorszá-
gi cserkészek a külügyminisztérium rosszalása ellenében nem voltak hajlandók 
részt venni azon. A visszautasítás és a partnerség tehát párhuzamosan volt jelen 
a kétoldalú kapcsolatokban, s ez a későbbiekben is így maradt.

A kitartó német próbálkozások mégis eredményre vezettek. 1935-ben a maj-
na–frankfurti HJ Külügyi Részlegének (Auslandsstelle) vezetője, Rudolf Reuber 
vette fel a kapcsolatot a frankfurti lengyel főkonzullal. Az osztályvezető korábbi, 
lengyelországi tartózkodása révén személyes kapcsolattal rendelkezett krakkói 
és lembergi cserkészvezetőkhöz, akik a cserkészszövetség általános HJ ellenes 
magatartása ellenére támogatták a német látogatás tervét, amihez a Birodalmi 

565 Verband der polnischen Pfadfinder an die Konsulatabteilung der Deutschen Botschaft, 
Kattowitz, 8. Januar 1935 – PAAA, R 63609; RJF Abteilung Ausland an das AA, 2. März 1935 és 
további dokumentumok – PAAA, R 63609; Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an 
das AA, 18. Februar 1935 – PAAA, R 63609; Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an 
das AA, 1. April 1935 – PAAA, R 98868; Polnische Studenten besuchen die HJ. RJP, 1935/228. 
sz., 2. o.; Gierlak, i. m., 89. o.
566 Gierlak, i. m., 78-80. o.
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Ifjúságvezetőség is hozzájárult. 
Reuber 15-15 fős csoportok 
cseréjében gondolkodott, s egy 
útitervet is összeállított, amely 
Lengyelországban Białystokot, 
Vilniuszt, Lemberget, a Kárpá-
tokat és Krakkót érintette vol-
na. Reuber kezdeményezése 
azonban ismét a cserkészszö-
vetség vezetése miatt hiúsult 
meg. A lengyel külügyminisz-
térium ismét technikai okok-
ra hivatkozott, de a még kelle-
metlenebb helyzet kialakulását 

elkerülendő egy varsói YMCA-csoportot567 ajánlott partnerként a projekt lebo-
nyolítására, ami aztán meg is valósult. A HJ egyetlen kritikája ezzel kapcsolatban 
arra irányult, hogy a vendéglátók nem a legmegfelelőbb partnerek voltak a HJ 
számára. Az utazáson végül 10 német és 13 lengyel ifjú vett részt. A német if-
jak 1936. július 16.-30. között tartózkodtak Lengyelországban, s a Polska YMCA 
vendégeként meglátogatták Krakkót és Varsót, majd a néhány napos fővárosi 
tartózkodás után Lemberg volt a következő úticél, ahol két napot szántak a város 
és környéke megismerésére. Innen a beszkideki nyári ifjúsági táborba vonultak 
8 napra. A lengyel csoport pedig már 1936. augusztus 1-én megérkezett Frank-
furtba, és részt vett a HJ egyik sátortáborában, néhány napra Wiesbadenbe lá-
togatott, ahol a HJ területvezetőségének vendége volt, majd a Rajnán lefelé 
Koblenzbe érkeztek, onnan pedig – eleget téve a BIV meghívásának – a birodal-
mi fővárosba utaztak, és onnan tértek vissza hazájukba.568

1936 januárjában az első tárgyalások is megkezdődtek az 1936-os kölcsönös mun-
katerv kialakítására, közös táborok, kölcsönös utak előkészítésére. Ennek ellenére a 
Hitlerjugend lengyelországi látogatásai viszont megrekedtek az egy évvel korábbi 
szinten. 1936 áprilisában a Birodalmi Ifjúságvezetőség azt jelezte a külügyminisz-
tériumnak, hogy a Straz Przedina nevű lengyel ifjúsági szervezet Majna-Frankfurt-
ból akar meghívni egy HJ-csapatot Lengyelországba. Nosowicz látogatását pedig 
Schulze viszonozta 1936 júliusában, amikor is egy hetet töltött Lengyelországban, 
hogy Posenban kapcsolatba lépjen több lengyel ifjúsági szervezettel.569

567 Gierlak, i. m., 81-83. o. Fiatal Emberek Keresztény Szövetsége (Young Men’s Christian 
Assosiation, YMCA) protestáns jellegű, egyházi kötődés nélküli szervezet volt, amely leginkább az 
Egyesült Államokban terjedt el.
568 Polnische Jugend besucht Deutschland. RJP, 1936/47. sz., 2. o.; Gierlak, i. m., 83. o.; Deutsch–
Polnischer Jugendaustausch. RJP, 11. Juli 1936; Deutsch–polnischer Jugendaustausch. RJP, 
1936/153. sz., 3. o.; Frankfurter HJ in Polen., RJP,1936/166. sz., 2. o.; Polnische Jugend im HJ–
Zeltlager. RJP, 1936/186. sz., 6. o. 
569 1936: Deutsch–polnische Jugendlager. RJP, 1936/6. sz., 1. o.; RJF an das AA, 30. April 1936 – 
PAAA, R 98868; Deutsch–polnische Jugendarbeit. RJP, 1936/147. sz., 3. o.
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A lengyel ifjak számára 1936-ban több alkalommal adódott lehetőség né-
metországi látogatásra. 1936-ban sok más nemzet mellett egy lengyel cserkész-
csapat ugyancsak képviseltette magát az olimpiai ifjúsági találkozón. 1936-ban 
a lengyelországi cserkészek kajaktúrát tehettek Kelet-Poroszországban, amely 
egyben a mazúriai és ermlandi lengyelek meglátogatását is jelentette. Az egy 
hónapos út (július 15.-augusztus 16.) alatt az ottani lengyel kisebbséget informá-
ciókkal látták el Lengyelországról, s felvették a kapcsolatot különböző lengyel 
szervezetekkel is. A hét fős csoport (16–28 éves korúak) nem tervezett és nem 
engedélyezett módon Pilauból áthajózott Stettinbe, ahonnan Berlinbe mentek, 
hogy látogatást tegyenek az olimpiai játékokon. Feltehetően emiatt hasonló ka-
jaktúrákra a jövőben már nem kaptak engedélyt a lengyelek. Egy másik, 34 főből 
álló lengyelországi cserkészcsoport is részt vett az olimpiai ifjúsági találkozón. 
1936-ban lengyel hallgatók és mérnökök tettek németországi utazást, akik a 10 
napos időszak alatt felkeresték a BIV-et is, ahol fogadásukon Schulze, a Határvi-
déki és Külügyi Hivatal vezetője tartott beszédet. Az út többek között Breslau, 
München, Drezda és Berlin érintésével zajlott, és elsősorban vízépítészeti léte-
sítményeket tekintettek meg.570

1937. július 2-án 20 lengyel haditengerészeti cserkész érkezett Berlinbe, aki-
ket a Határvidéki és Külügyi Hivatal, valamint a lengyel nagykövetség képvi-
selői fogadtak. A lengyel cserkészek berlini tartózkodásuk alatt a BIV vendé-
gei voltak. A város megtekintése után motorcsónakos kiránduláson vettek részt 
a Wannseen, majd Lipcsébe, Erfurtba és Nürnbergbe látogattak. A követke-
ző állomások immár vízi úton Würzburg, Majna-Frankfurt, Koblenz, Köln és 
Emmerich voltak, ahonnan két evezős csónakon Hollandiába is áteveztek. A 
hónap közepén újabb csoportot vártak, majd a hónap végére egy 700 fős csopor-
tot, amely két napot töltött Berlinben. A 700 fős küldöttség szintén a hollandiai 
cserkésztalálkozóra tartott, s átutazóban töltött három napot Berlinben. 20-20 fő 
közülük biciklin, gumikajakon és vitorlázó repülőn utazott át Németországon. A 
Sziléziában Németország területére lépő lengyel cserkészeket a HJ végig kísér-
te Németországon, amely az eseménynek így látszólag hivatalos rangot adott, de 
valójában szimpla ellenőrzési szándékról volt szó. Hasonló volt a helyzet a ten-
gerészcserkészekkel is.571

A HJ homlokterében tehát továbbra is a lengyel cserkészek álltak, de legfel-
sőbb vezetésükkel nem volt könnyű együttműködni. Reuber 1937-ben a cser-
készszövetség tartózkodó és ellenséges vezetésének megkerülése érdekében 
közvetlenül a lembergi cserkészvezetővel vette fel a kapcsolatot. A hivatalos kö-
zeg bevonása érdekében csak ezután értesítette a lengyel főkonzult, aki élénk 
érdeklődést mutatott az ügy iránt, s talán a németországi lengyel cserkészeknek 
remélt ez által kedvezőbb működési feltételeket.572

570 Gierlak, i. m., 74., 84. o.; Polnische Studenten und Ingenieure bei der HJ. RJP, 1936/100. sz., 6. 
571 Polnische Pfadfinder Gäste der Hitler–Jugend. RJP, 1937/147. sz., 1. o.; Jugend findet zu 
Jugend. Die HJ, 1937/26. sz., 26. Juni 1937, 7. o.; Gierlak, i. m., 89. o.
572 Gierlak, i. m., 83. o.
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Reuber kezdeményezése végül sikerrel járt, ami arra enged következtet-
ni, hogy ezúttal a lengyel külügyminisztérium hatalmi szava volt a döntő. A 35 
tagot számláló HJ-küldöttség 1937 júliusában érkezett meg Lengyelországba. 
A csoportot Frankfurtban elbúcsúztatta egy éppen ott tartózkodó 20 fős len-
gyel cserkészcsoport. A lengyel határon mindjárt a Lengyel Cserkészszövetség 
fogadta őket, majd a lengyelországi körutazás (Krakkó, Wieliczka, Łódź) után 
Mikuliczynben, a Magas Tátrában sátortáborozás várt a vendégekre július 22-
28. között. A tábor után lembergi látogatás következett, ahol az általánosan is 
nagyon jó lengyel fogadtatás elérte a csúcspontját. A Varsót érintő hazaútra a 
HJ-csoport már a poseni, varsói, lembergi és łódźi cserkészvezetőkből álló cso-
porttal indult, ahol négy napot töltöttek. A csapatot Varsóban mind a város elnö-
ke, mind pedig a külügyminisztérium reggelire fogadta, majd megkoszorúzták 
Piłsudski sírját. A csapatot a német követség és a német kolónia is fogadta.573

A német látogatás után került sor a 35 fős lembergi cserkészcsapat német-
országi utazására, 1937. augusztus 6.-25. között. A csoport az első három napot 
Berlinben töltötte, ahol megismerkedtek a város nevezetességeivel, fogadták 
őket a városházán, koszorúztak az Unter den Lindenen, részt vettek a HJ több 
rendezvényén, s több kirándulást tettek a birodalmi főváros környékén, így pél-
dául Potsdamban is. Ezután tovább utaztak Majna-Frankfurtba, ahol a Römeren 
fogadta őket a város, majd este közösségi estre került sor a HJ-tal. Másnap gő-
zössel mentek a hessen–nassaui terület egyik sátortáborába, Budenheimba, ahol 
egy hetet töltöttek el. A táborból kirándulásokat tettek Mainzba, Wiesbadenbe, 
Koblenzbe, Bad Nauheimba és Jugendburg Stahleckre (Bacharach). Az út vé-
gén újabb két napos berlini tartózkodás következett, végül Odera-Frankfurtot 
keresték fel. Bár a lengyelek kifogásolták a HJ tábor színvonalát és az ellátást, 
összességében nagyon pozitív eredménnyel zárult az újabb kölcsönös csereprog-
ram, s remélték, hogy ez hozzájárul a kölcsönös előítéletek csökkenéséhez. A 
jövőre nézve bővítendőnek ítélték meg a kezdeményezést, s a következő évre 
közös konferenciát terveztek Varsóba. Bár a HJ sokáig küzdött az efféle sikerért, 
a BIV központi lapja, a Wille und Macht mégsem tartotta méltónak az eseményt 
arra, hogy megemlékezzen róla.574

A lengyel közvélemény azonban nem ennyire pozitívan ítélte meg az ese-
ménysorozatot. Lembergben tiltakozások is voltak, főleg amikor a közös sapka-

573 Austausch deutscher und polnischer Jugend. RJP, 1937/157. sz., 1. o.; Jugend findet zu Jugend. 
Die HJ, 1937/26. sz., 26. Juni 1937, 7. o. ; „Jahr der Verständigung”, VB, 26. Januar 1938 (BArch, 
NS 5/VI/427, 150. o.).
574 Der Beauftragte der Reichsjugendführung für den Austausch HJ–ZHP, 1. Austausch Hitlerjugend 
mit Zwiazek Hercerstwa Polsikiego, 14. Juli – 27. August 1937 – PAAA, R 98872; Der deutsch–
polnische Jugendaustausch 1937 beendet. RJP, 26. August 1937; Deutsches Nachrichtenbüro, 
Nr. 213, Polo, 3. August 1937 (PAAA, R 98872); Bilanz des polnischen Jugendaustausches. RJP, 
1937/233. sz., 2. o.; Der deutsch–polnische Jugendaustausch 1937 beendet. RJP, 1937/193. sz., 
1. o.; Jugend sieht über die Grenzen. Der Angriff, 7. August 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 94. 
o.); Gierlak, i. m., 85-87. o.; Austausch deutscher und polnischer Jugend. RJP, 1937/157. sz., 1. 
o.; Erster deutsch–polnischer Jugendaustausch. RJP, 1937/177. sz., 1. o.; Polnische Pfadfinder 
kommen nach Frankfurt a. M. RJP, 1937/178. sz., 2. o.
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csere után a lengyel cserkészek 
HJ sapkában jelentek meg a 
közterületeken. Ezt a helyi ka-
tonaság tisztjei is ízléstelennek 
tartották. Erre vonatkozóan a 
sajtóban is ellenző írások jelen-
tek meg. Míg azonban Lengyel-
országban ezeket a hangokat 
igyekeztek háttérbe szorítani, 
addig a HJ háza táján éppen 
azokat kritizálták, akik síkra 
szálltak a német–lengyel ifjúsá-
gi kapcsolatok fenntartásáért és 
bővítéséért. Úgy tűnik a siker 
mégsem volt siker, illetve túl 
későn jött, mert a felszín alatt már a lengyelellenesség vette át a vezető szerepet. 
Reubert szabadságolták, majd kizárták a Hitlerjugendből.575

Időközben a németországi lengyel cserkészekre is zordabb idők vártak, 1937 
végétől represszió és egyenruha-tilalom várt rájuk. Erre reagálva Lengyelor-
szágban már nem láttak lehetőséget a tervezett 1938-as konferencia megtartásá-
ra. Egy másik, a hollandiai jamboree-ról hazatérő lengyel cserkészek berlini lá-
togatását már 1937 júliusában lemondták, miután az éppen kiutazó lengyeleket 
már Odera-Frankfurtban atrocitások érték a HJ részéről.576

A problémák ellenére 1937 a lengyel–német ifjúsági kapcsolatok elmé-
lyítésének éve volt, s egyben csúcspontja is, ami után hiányzott a folytatás. A 
Hitlerjugend a lengyel politikai nyilatkozatok alapján 1938 márciusában még 
mindig látott lehetőséget az ifjúsági együttműködés felélesztésére. Ennek érde-
kében megbízottat küldtek Varsóba, aki elsődlegesen az ottani német követség 
munkatársaival akart kapcsolatba lépni, majd kedvező helyzet esetén a lengyel 
szervekkel is leült volna tárgyalni. A varsói találkozónak meglehetett az eredmé-
nye is, mivel 1938 áprilisában a varsói lengyel követség a tervezett 10 út és két 
tábor ellen nem emelt kifogást, bár ezek teljes körű lebonyolítása már kétséges-
nek tűnik, mert ezek megvalósulásáról már nincs forrásunk. A Birodalmi Ifjú-
ságvezetőség munkáját még 1938 végén is intenzíven folytatta, ekkor Siegrfried 
Zoglmann (a BIV Sajtó- és Propagandahivatala Külföldi Sajtó Főosztályának ve-
zetője) személyében újabb munkatárs látogatott Varsóba, hogy a német követ-
ségen és a Német Klubon kívül lengyel ifjúsági szervezetekkel is kapcsolatba 
lépjen.577

575 Gierlak, i. m., 88. o.
576 Polnische Pfadfinder Gäste der Hitler–Jugend. RJP, 1937/147. sz., 1. o.; Jugend findet zu 
Jugend. Die HJ, 1937/26. sz., 26. Juni 1937, 7. o.; Gierlak, i. m., 89. o.
577 Weltaufgeschlossene Jugend. Bremer Zeitung, 15. Oktober 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 
116. o.); RJF an die Deutsche Botschaft Warschau, 28. März 1938 – PAAA, R 98872; Deutsche 
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1939-re további 5 csoportos utat terveztek, amelyeket a Birodalmi Ifjúság-
vezetőség a HJ vezetők politikai továbbképzése céljából rendezett tanulmányi 
utaknak tekintett. Egyenként kéthetes és 15 fős utakkal számoltak. A megvalósí-
tást végül nem a deviza hiánya, hanem a varsói követség negatív állásfoglalása hi-
úsította meg, miszerint a „Németország elleni növekvő gyűlölet“ és az „általános 
kémpszichózis“ miatt határozatlan időre nem tartotta tanácsosnak az utak meg-
valósítását. Ez nyilvánvalóan a danzigi konfliktus eredménye volt. 1939. június 
végén Lauterbacher törzsvezető egy állítólagos incidensre hivatkozva minden 
lengyel határ közelébe vezető belföldi utat, illetve oda tervezett tábort megtil-
tott.578

A fennálló kapcsolatok idején mindkét fél kényesen ügyelt arra, hogy a prob-
lémás kérdéseket ne érintsék, s a kisebbségekhez fűzödő kapcsolatot mindkét 
országban erősen korlátozták.579 A Hitlerjugend átlagosan kb. 20 fős csoportjai 
közel három hetet tartózkodtak Lengyelországban, a legnagyobb küldöttség a 
rádiós csereadás kapcsán érkezett a keleti szomszédhoz. A kezdeti utak főleg 
Danzig környékére irányultak, később a nagyobb lengyel városok voltak a cél-
pontok, például Varsó, Posen, Krakkó és Lemberg. A német nyelvű területek 
látogatása részben tehát továbbra is napirenden volt, ezt mutatják a Nyugat-Po-
roszországba, és lengyel Felső-Sziléziába tett későbbi utak is. A lengyel látogatá-
sok Németországban leginkább azokat a vidékeket érintették, ahonnan HJ cso-
portok látogattak Lengyelországba, így elsősorban Odera-Frankfurtot, Berlint, 
Thüringiát és Majna Frankfurtot.

Németországtól keletre Danzig és Lengyelország gyakorlatilag a két vég-
letet jelentette. A dinamikusan fejlődő, a birodalmi trendeket követő, a 
Hitlerjugenddel egyre inkább azomossá váló helyi „államifjúság” a birodalmi 
Hitlerjugenddel aktív és nagy propagandaértékű kapcsolatokat ápolt, s összes-
ségében nagyon sikeresen készült fel arra, hogy e területet 1939-ben zökkenő-
mentesen, azonnal integrálni lehessen a birodalomba. Másrészt a danzigi német 
ifjúság maga is tevékeny részese volt a Hitlerjugend külföldre irányuló tevé-
kenységének, s mind Lengyelorszég, mind Skandinávia irányában fontos tevé-
kenységet fejtett ki.

Ezzel szemben a HJ lengyelországi kapcsolatai soha sem voltak felhőtlenek, 
amelyek több tényezőre vezethetők vissza: egyrészt a keleti határainak elisme-
rését már a weimari korszakban is megtagadó Németországgal történelmileg is 
megalapozott, és az 1934-es megnemtámadási szerződés ellenére meglévő el-
lenszenvre, amely a lengyel közvélemény jelentős részét is elragadta; másrészt 
a jelentős lengyelországi németségben való befolyásszerzési szándékok, illetve 

Botschaft an das AA, Warschau, 19. April 1938 – PAAA, R 98897; Dienststelle Ribbentrop an das 
AA, 13. Dezember 1938 – PAAA, R 27134.
578 RJF Auslandsamt an die Dienststelle, 20. März 1939 – PAAA, R 98919; Deutsche Botschaft an 
das AA, Warschau, 26. April 1939 – PAAA, R 98919; Reichsbefehl, 24/IV, 30. Juni 1939, (BArch, 
NSD 43/1, 132452. o.).
579 Gierlak, i. m., 90-91. o. Aufzeichnung über die Sitzung vom 8. Februar 1938 im Auswärtigen 
Amt betr. Deutsch–polnischen Kinderaustausch 1938 – PAAA, R 98975.
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a németorszégi lengyel ifjúság anomáliái sem kedveztek a közvetlenebb kap-
csolatoknak. A Hitlerjugendnek optimális partnere sem akadt. Ennek ellenére 
a HJ állandóan próbálkozott, a rádiós csereadásokkal némi színt is igyekezett a 
mechanikus kapcsolatkba vinni. Intő jel lehetett azonban, hogy a lengyel ifjúság 
németországi látogatásai meglehetősen ritkák voltak, s többször csak átutazóban 
álltak meg Németországban. Az ország méretéhez képest azonban a HJ útjainak 
száma, amely 1937-38-ban érte el csúcspontját évi 8-10 úttal, szintén nagyon 
szerény maradt. Az utak mindazonáltal legyakrabban 2-3 hétig is eltartottak, 
s helyenként több tízfős csoportok érkeztek elsősorban Lengyelország nyugati 
felébe. Ez a lengyel ellenérzések ellenére a lengyelországi német ifjúság szét-
tagoltsága miatt érthető prioritása volt a HJ-nak. Lányok cseréjére pedig – úgy 
tűnik – egyáltalán nem került sor.

IV. 5. 5. A baltikumi kapcsolatok

A Hitlerjugend baltikumi útjainak komolyabb méretekben való megindítása előtt 
a Birodalmi Ifjúságvezetőség már 1933-ban aktívan tevékenykedett azon, hogy a 
balti országokban is támogassa azokat a német ifjúsági szerveződéseket, amelyek 
annak reményével kecsegtettek, hogy bizonyos idő eltelte után magukban egye-
sítik a teljes helyi német ifjúságot, s a HJ útjainak legfőbb célpontjai lehettek. Mi-
vel a Baltikum egyértelműen a német hatalmi érdekek egyik fontos színtere volt, 
s hosszú távon német területként tekintettek rá, kézenfekvő volt, hogy az itteni 
németség megtartásáért – a birodalommal szomszédos országokhoz hasonlóan – 
mindent meg kell tenni. Német részről a három balti állam önálló létét is a német 
győzelem eredményének állították be. A két északibb országot tartották igazán 
közép-európainak, amelyekben fontos szerepet játszottak a német kulturális köz-
pontok, magasabb volt a lakosság iskolázottsága és életszínvonala. Ezzel szem-
ben Litvániát „viszonylag primitív és feltáratlan” országnak tekintették, amely-
ben nagy volt a gazdagok és szegények ellentéte, sok volt az analfabéta, így ott 
– német meglátás szerint – inkább „orosz viszonyok” uralkodtak.580 Mindhárom 
balti országban rendkívül kedvezőtlen volt azonban Németország megítélése.

IV. 5. 5. 1. Litvánia

Litvániában az 1926 óta katonai igazgatás alatt álló Memel vidéken az ifjúsági 
szervezetek gyűjtőszerveként 1933 nyarán jött létre a Memel vidéki Ifjak szer-
vezete az ottani főkonzulátus és a Német Kelet Szövetsége közreműködésével, 
amelyhez csatlakozott az addigi legjelentősebb német ifjúsági szervezet, a Memel 
vidéki Cserkészek Szabad Csapata (Freischar memelländischer Pfadfinder) is. 

580 Deutsche Pädagogische Auslandsstelle an das AA, 15. Juni 1933 – PAAA, R 63604; Grunow, 
Ernst, Die Jugend im Ostseeraum. III.: Die Jugend in den baltischen Ländern. Wille und Macht, 
1939/10. sz., 15-29. o.
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Vagyis egységes ifjúsági szervezet létrehozása volt a cél Litvániában is, amely 
minden cserkész és egyéb ifjúsági szervezet összefogását jelentette. A Memel-
vidéki német ifjúság munkájával szemben ugyanis addig komoly kételyek mutat-
koztak Németországban. 1934-ben Litvániában azonban betiltották a német ifjú-
sági szervezeteket. A fennálló német szervezeteknek pedig tilos volt 18 év alatti 
fiatalt felvenniük, s német megítélés szerint a német iskolák száma is minimálisra 
csökkent, így csak a család láthatta el a német nevelést. Az előírások nagyon szigo-
rúak voltak: nem működhettek olyan szervezetek, amelyek testi felkészítéssel fog-
lalkoztak, hét fő felett minden összejövetelt be kellett jelenteni a rendőrségnek, 
német szervezetek csak litván vezetőkkel működhettek. Csak a kaueni Német 
Gimnázium Tanuló Ifjúsága (Schülerschaft) működött tovább s tartott sportren-
dezvényeket. 1938-ban mindenesetre megrendezték Litvániában az első német 
sport- és tornaünnepet, ahova Litvánia minden részéből érkeztek. Az ifjúság a to-
vábbiakban az egyházi és néhány népiségi szervezetben próbált működni.581

1934-ben létrejött viszont egy illegális német ifjúsági szervezet, amelyet Ifjú 
Népnek (Jungvolk) neveztek. Később az engedélyeztetés megkönnyítése és a to-
borzás elősegítése érdekében a szervezetet már Evangélikus Legényegyletnek 
(Evangelischer Jungmänner–Verein) keresztelték el. A tagok egy része az állam-
ellenes szellemiség miatt kilépett a szervezetből, másik részének pedig a szülők 
tiltották meg a tagságot, sőt fel is jelentették az egyesületet, így az állambiztonsági 
rendőrség betiltotta azt, és vezetőit – megállapítva államellenes működésüket – le-
tartóztatta. A németség legfőbb szervezetén, a Litvániai Németek Kulturális Szö-
vetségén (Kulturverband der Deutschen Litauens) belül viszont egyre több fiatal 
tömörült, s 1938-ban lehetővé vált a Német Fiúifjúság (Deutsche Jungenschaft) 
és a Német Lányifjúság (Deutsche Mädelschaft) felállítása. 1938 tele-1939 tava-
sza a toborzással folyt, s így 1939 végére a szervezetnek már 2000 tagja volt.582

Litvániában az Ifjú Litvánok (Junglitauer) képezték a tervezett államifjúság 
alapját (az államelnök az állam feladatának minősítette a vezérelv alapján mű-
ködő, katonás és népiségi nevelést), hiszen ez volt a kormányzópárt kb. 40 000 
fős, 8 év feletti ifjakat összefogó ifjúsági szervezete, amely a legjelentősebb volt 
Litvániában. E párt keretében működött egy sportszervezet és a kb. száz ezres 

581 Deutsches Generalkonsulat an das AA, Memel, 2. September 1933; Deutsches Genarlkonsulat 
an das AA, Memel, 30. August 1933 – PAAA, R 63605; Der Preußische Minister des Innern an das 
AA, 25. September 1934 – PAAA, R 63608; Ref.: G. R. v. Grundherr, zu VI S 785, 9. März 1935 – 
PAAA, R 63609; Aus dem volksdeutschen Kampf der jungen Generation. Das Junge Deutschland, 
1934/1. sz., 29. o.; Deutsche Jugend in Großlitauen. Pressestimmen über Jugendbewegung des 
In- und Auslandes. I. Jugendbewegung in Deutschland. A) Deutsche Presse. Bericht Nr. 40., 
1. November 1936, 198. o. (BArch, NSD 43/7. 1-2.).; Die deutsche Volksgruppenjugend in 
Litauen. Nation und Staat, 1940/5-6. sz., 158-160. o.; Kurzer Überblick über Aufgaben, Formen 
und Rechtslage der Jugendorganisationen der deutschen Volksgruppen in Europa. Vertraulich. 
Litauen. BArch, R 43 II/512, 66-67. o.
582 Memeler „Jungvolk”. Pressestimmen über Jugendbewegung des In- und Auslandes. I. 
Jugendbewegung in Deutschland. B) Ausländische Presse. Bericht Nr. 6., 12. März 1935, 22. o. 
(BArch, NSD 43/8-1); Die deutsche Volksgruppenjugend in Litauen. Nation und Staat, 1940/5-
6. sz., 158-160. o.
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Ifjú Mezőgazdászok Szövetsége is, valamint a Memel vidéken a Santara elneve-
zésű litván nemzeti ifjúsági szervezet, amely német álláspont szerint nagyon ak-
tív volt a népiségi harcban. Mivel az Ifjú Litvánok sorain kívül rekedt a teljes is-
kolai ifjúság, őket leginkább az államilag is támogatott cserkészcsoportok fogták 
össze, akik Smetana államelnök vezetése alatt álltak. Az egységes államifjúság 
1938-ban azonban még nem létezett, a cserkészek és a keresztény szervezetek 
továbbra is önállóan működtek.583

A Litvánia felé irányuló kapcsolatok leginkább a kelet-porosz Hitlerjugend 
esetében álltak fenn, amely azonban a többi birodalmi szervhez hasonlóan első-
sorban erkölcsi támogatást tudott biztosítani, a közvetlen kapcsolatoktól egye-
lőre el kellett tekinteni, jóllehet a HJ időre-időre kapcsolatba lépett ez ügyben 
a főkonzulátussal. 1935-től a kelet-poroszországi HJ területvezető elrendelte, 
hogy a Hitlerjugend háromhetes vezetőképző kurzusain résztvevő fiatalok 10 
százaléka minden alkalommal a Memel-vidékről érkezzen.584

A Memel vidék németsége – amely elsősorban az iskolákban érezhette a lit-
vánok asszimilációs törekvéseit, de a németség ifjúsági szervezete is, amely gya-
korta szenvedte el a hatóságok túlkapásait –, 1939 márciusában tért vissza a bi-
rodalomhoz. A súrlódások elkerülése végett a Memel-vidéki ifjúság, amelynek 
már 1933 előtt is léteztek csekély, 1933 után pedig egyre bővülő kapcsolatai 
a birodalmi HJ-tal 1939-ig nem tett nyíltan hitet a nemzetiszocializmus mel-
lett. A kovnói perben hosszabb fegyházbüntetésre ítélt, négy évig különböző 
litván fegyházakban sínylődő Erich Lapins csak 1939-ben hozta létre az ottani 
Hitlerjugendet, de még azelőtt, hogy a Memel-vidék hivatalosan is Németország 
birtokába került volna. A Hitlerjugend törzsét a Memel-vidéki Német Sportszö-
vetség (Memeler Deutscher Sportbund) képezte. Az év elején összesen három 
körzetet hoztak létre, később már négy körzet működött, amelyek a Kelet-Po-
roszország terület részévé váltak.585

Litvánia a komoly feszültségek miatt szinte egyáltalán nem volt terepe a két-
oldalú kapcsolatoknak. A BIV Útszervezési Osztálya 1935-ben ráadásul olyan 
rendelkezést is kiadott, hogy a Litvániába, illetve azon keresztül vezető utakra 
nem adnak ki engedélyt.586 Valóban nincs is nyoma Litvániába vezető utaknak, a 
források mindössze két, 1939-es útról tesznek említést.

583 Az Ifjú Litvánok legnagyobb ellenfele a katolikus Tavaszhozók voltak, mely tagságát nézve je-
lentős szervezet volt. Az iskoláskorúak katolikus szervezete az Angyalszolgák (Engeldiener) volt. 
Grunow, i. m., 15-29. o.; Deutsche Gesandtschaft für Litauen an das AA, Kowno, 20. Juli 1938 
– PAAA, R 98873.
584 Deutsche Stiftung an das AA, 4. Juli 1935; Deutsches Generalkonsulat für das Memelgebiet an 
das AA, Memel, 3. August 1935 – PAAA, R 98868. A memel–vidéki németség számára a Birodalmi 
Központ a városi gyerekek vidéki tartózkodásért segítségével szervezett diákcsere több alkalom-
mal is meghiúsult a kiutazási engedélyek visszatartása miatt. Reichszentrale Landaufenthalt für 
Stadtkinder an das AA, 30. Juli 1935 – PAAA, R 63613; Aufzeichnung betreffend Auslandsbetätigung 
der Reichsjugendführung und der Hitler–Jugend, 5. März 1935 – PAAA, R 63610.
585 Hitler–Jugend im Memelgebiet. Zeitungsauschnitt, 22. Februar 1939 – BArch, NS 22/546; 
Griesmeyr – Würschinger, i. m., 188. o.
586 RJF Fahrtenamt an das AA, 19. Juli 1935 – PAAA, R 98894.
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IV. 5. 5. 2. Lettország

Litvániánál sokkal fontosabb, sőt a három balti ország közül a legfontosabb part-
ner Lettország lett. 1933-ig a lettországi német ifjúság sok szervezetben, szétta-
goltan működött. Ennek ellensúlyozásra hozták létre a Német Ifjúság Szövetsége 
Lettországban (Verband deutscher Jugend in Lettland) nevű szervezetet, ame-
lyet 1917 óta létező előzmények után 1929-ben alapítottak. A szervezet azonban 
inkább csak fedőszervként működött a laza kapcsolatban álló csoportjai számára, 
de Németországban is úgy tekintettek rá, hogy a szövetség egyszer a teljes né-
met ifjúságot egyesítheti majd. A szövetség 1934-ig, az egyesületi törvény szelle-
mében szabadon működhetett, utána az Ulmanis-féle autoriter kormányzat kézi 
vezérlés alá helyezett minden német szervezetet. Bár működésüket továbbra is 
engedélyezték, rendezvényeiket azonban gyakran betiltották, és sok letartózta-
tásra is sor került. Csak 1937-től normalizálódott ismét a helyzet. A szervezet ki-
építése 1935-től vett nagyobb lendületet, s három év alatt tagjai számát 1500-ról 
4550-re emelte, 1937-ben a 22 állomáshely pedig már 6000 tagot fogott össze. A 
szervezet vezetését „korszerű” apparátussal látták el, hogy a német ifjúsági élet 
minden területét megfelelőképpen irányíthassa. 1938-39-ben a szervezet pedig 
már olyannyira megkapaszkodott, hogy a németországihoz hasonló mozgalmas 
tevékenységet folytatott sportünnepekkel, táborokkal, utakkal, 1932 óta tere-
bélyesedő vidékszolgálattal és a Balti Önkéntes Munkaszolgálattal (Baltischer 
freiwilliger Arbeitsdienst). 1933 őszétől indult meg a német leányok lettországi 
tevékenysége, s jött létre 1934 januárjában a Német Lányszövetség (Deutscher 
Mädchenbund), amely fedőszervezetként az addig létrejött egyleti, cserkész és 
keresztény lánycsoportokat (Mitau, Libau, Tuckum) fogta össze. A csoportmunka 
még eléggé kezdetleges volt a lányszervezetben, de a korok szerinti megosztás, s 
a német ifjúsági mozgalom, illetve a Hitlerjugendben működő tevékenységek itt 
is meghonosodtak, s ellátták a livföldi és a kurföldi német kolóniák patronálását 
is. Otthonuk egyelőre nem volt, így magánházaknál gyűltek össze.587

A megújhodási mozgalmat (vagyis a nemzetiszocializmusnak is teret enge-
dő) jelentő Német Ifjúság Szövetségével viszont ellentétben állt az „elörege-
dett liberális” Balti Német Népközösség (Deutsch–Baltische Volksgemeinschaft) 
lettországi német szervezet, melynek keretei között 1934 áprilisában megalakí-
tották a Lettországi Német Fiú- és Lányszövetséget (Lettländischer Deutscher 
Jungen- und Mädchenbund). A közös fiú- és lányszövetség megalapítását köve-

587 Grunow, i. m., 15-29. o.; Kurzer Überblick über Aufgaben, Formen und Rechtslage der 
Jugendorganisationen der deutschen Volksgruppen in Europa. Vertraulich. Lettland. BArch, R 
43 II/512, 64-65. o.; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Riga, 4. Oktober 1933 – PAAA, R 63605; 
Verband deuscher Jugend in Lettland an das AA, 26. 7. 1933 – PAAA, R 63605.; Deutsche Jugend 
in Lettland. RJP, 1935/18. sz., 4. o.; Deutsch–baltische Jugendbewegung. Pressestimmen über 
Jugendbewegung des In- und Auslandes. I. Jugendbewegung in Deutschland. A) Deutsche Pres-
se. Bericht Nr. 14., 15. Juli 1935, 85. o. (BArch, NSD 43/7. 1-2.); Samson,H. von, Rückblick auf 
die baltendeutsche Jugendarbeit. Lettland. Nation und Staat, 1940/5-6. sz., 178-180. o.; Bericht 
über den „Deutschen Mädchenbund” in Lettland, Riga, 27. März 1934 – PAAA, R 63607.
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tően a lánycsoportok taglétszáma 15-ről 40-re, majd 1934 közepére már 70-re 
nőtt. Később ebben a szövetségben is helyet kapott a nemzetiszocialista gondo-
latvilág megismertetése. A Német Ifjúság Szövetsége 1935-re komolyan eltávo-
lodott a Német Népközösségtől, amely így egy olyan német cserkészszövetség 
felállítását tervezte, amely a Lett Cserkészszövetségek önálló csoportját képezte 
volna. Mindez jól mutatta a németségen belüli széthúzást. A külügyminisztéri-
um a többi ifjúsági csoportra nézve is veszélyesnek látta ezt a törekvést, ugyanis 
ez feloszlatáshoz vezetett. 1935 márciusában a Népközösség és az ifjúság viszo-
nyát a Népközösség elnökségi ülésén tisztázták, ahol az az ifjúságot a keretein 
belül elismerte önálló balti német szervezetnek, amely azonban önként vállalta, 
hogy követi annak – mint a lettországi németség legfőbb fórumának – útmuta-
tásait. A Népközösségen belül így újra megkezdte munkáját az ifjúsági hivatal, s 
keretei között működött az 1935-ben alapított német hallgatói szervezet, a Né-
met Ifjúsági Kör (Deutscher Jugendring) is. Végül 1938-ra csitultak el az ellen-
tétek a lettországi németségen belül.588

Lettországban a legfontosabb lett szervezet a cserkészeké volt, amely német 
megfigyelés alapján politikamentes, de erősen militarizált szervezetnek minő-
sült, haditengerészeti és repülős csoportokkal is rendelkeztek. A Lettország Hé-
jái szintén cserkészszervezet volt, amely viszonylag nagy taglétszáma ellenére 
kevésbé volt ismert. A Héják hat éves kortól fogadták soraikba a fiúkat és lá-
nyokat, nevelési programjuk középpontjában a védsport és a jellembeli nevelés 
állt. Fennállásuk rövidsége ellenére az Ifjú Csapatok (Mazpulki) volt a legjelen-
tősebb ifjúsági szervezet, amelyet Ulmanis elnök állított fel. Főleg vidéki terü-
leteken volt jelentős a szervezet, a paraszti életformát helyezte nevelési elvei 
középpontjába, s nyolc éves kortól felfelé várta a fiatalokat. Ezen kívül a YMCA 
mintájára evangélikus, illetve katolikus szervezetek is működtek.589

1934 nyarán Lettországban is napirendre tűzték egy államifjúsági szervezet 
létrehozását, amelybe egy-két kivételtől eltekintve – köztük a cserkészek – be-
tagoltak volna minden ifjúsági szervezetet, beleértve a kisebbségi ifjúságokat is. 
A betagolást elkerülendő a lettországi német ifjúság javaslatot tett a német és a 
lett ifjúság közötti szorosabb együttműködésre, amely kiterjedt volna a sportra, 
a közös munkatáborokra, valamint kulturális és szociális programokra. A szövet-
ség a lett belügyminisztériumban szóbeli ígéretet is kapott önállósága megőr-
zésére, amiért cserébe a leendő államifjúság vezetőjének bizonyos felügyeleti 
jogot biztosítottak volna. Ez azonban nem jelentett volna közvetlen beavatkozá-
si lehetőséget a szövetségben összefogott szervezetek életébe. A Hitlerjugend 

588 Protokoll der Gründungsversammlung des „Lettländischen Deutschen Jungen- und 
Mädchenbundes” – PAAA, R 63607; Abschrift. Bericht über Mädelarbeit in Lettland, 2?. Juli 1934 
– PAAA, R 63607; Walther Jansen an das AA, 26. Januar 1935 – PAAA, R 63609; Hauptvorstands-
Sitzung der Deutschbaltischen Volksgemeinschaft. Rigasche Rundschau, 14. März 1935 (PAAA, R 
98868); Abschrift. Politische Eindrücke auf der Baltikum- und Finnlandfahrt des ostpreußischen 
HJ-Führerkorps (17. 8. – 3. 9. 1938) – PAAA, R 27134; Lettische Presseauszüge (Nr. 21.), 11. 
August 1934 – PAAA, R 63607.
589 Grunow, i. m., 15-29. o.
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és a Balilla mintájára felálló Lett Államifjúság tényleges megalapítását a német 
diplomácia 1935 elejére várta.590 A harmincas évek közepétől lett részről meg 
is indultak a tájékozódó látogatások Németországba, amelyek során a lett ál-
lamifjúság felépítéséhez gyűjtöttek tapasztalatokat. A lett belügyminiszter-he-
lyettes 1935-ben Schulze hivatalvezető társaságában látogatta meg a berlini HJ 
egyik nyári táborát. 1937-ben a lett államifjúsági szervezet felépítésével megbí-
zott Friedrich Laurson 30 lett fiatallal az olaszországi Campo Mussoliniből való 
hazatérés során látogatott el a nürnbergi pártnapokra.591

IV. 5. 5. 3. Észtország

Észtországban a német kisebbség kb. 20 ezer főt számlált és kulturális autonómi-
ával rendelkezett. A német fiatalság viszont nagyon szűk keretek között mozgott, 
egységes ifjúsági szervezetet nem alapíthatott. Az 1934 januárjában alakult észt-
országi Balti Német Cserkészszövetség (Deutsch-baltischer Pfadfinder Bundes) 
1934 végére kb. 400 fős tagsággal rendelkezett, amely a német megújhodási 
mozgalommal együtt a nemzetiszocializmus talaján állt. 1937-re fiú- és leány-
szervezete már 1000 tagot számlált, ami az összefogható fiatalság 60 százalékát 
jelentette, s nagyon kiterjedt munkát végzett. A Legények Keresztény Egyesüle-
te (Christlicher Verein Junger Männer) evangélikus szervezet volt a balti német 
ifjúság 15 százalékával, a Népnemzeti Egyesülés (Volksnationale Vereinigung) 
a megújhodási mozgalommal hasonló célokat követett, s kb. 800 tagja volt. A 
harmadik ifjúsági szervezet a Vándorsolymok (Wanderfalken) szervezete volt. 
A cserkészek és a keresztények között jelentős súrlódások voltak, amelyek nem 
segítették elő a lettországi németség egységesülését. A három szervezet a Német 
Kulturigazgatás (Deutsche Kulturverwaltung) ifjúsági hivatala alatt és annak 
szervezésében fejtette ki tevékenységét. A birodalmi német szándékokat tük-
rözte itt is, hogy e szervezetek összeolvasztását célozták meg, de belátták, hogy 
arra még nem érkezett el az idő. A meglévő szervezetek feloszlatása nagyobb ve-
széllyel járt volna, s a három szervezet külön-külön valószínűleg jobb eredményt 
tudott elérni a nagyon szétszórt németség körében, mint egy az észt hatóság ál-
tal is gyanúsan kezelt egységes szervezet. 1936-37-ben az állami törvényalkotás 
átmenetileg szinte teljesen megbénította a német ifjúsági munkát. 1939-től a 
rendezvények is ellehetetlenültek, mivel azok vezetőit csak a minisztérium je-
lölhette ki, így oda rendszerint észteket nevezett ki, emiatt a népcsoport elállt 
az ilyesfajta tevékenységtől. Az itteni ifjúság nagyon eredményes volt viszont a 
vidék- és a munkaszolgálatban.592

590 Lettische Presseauszüge (Nr. 21.), 11. August 1934 – PAAA, R 63607; Deutsche Gesandtschaft 
an das AA, Riga, 8. September 1934; Rigasche Rundschau, 3. September 1934 – PAAA, R 63608; 
Die lettischen Jungscharen. RJP, 1935/24. sz., 5. o.
591 Ausländischer Besuch in den Sommerlagern der Berliner HJ. RJP, 1935/151. sz., 2. o.; RJF 
Auslandsamt an Gesandtschaftsattaché Dr. Kutscher, Deutsche Gesandtschaft Riga, 14. Mai 1938 
– PAAA, R 98907.
592 Die volksdeutsche Jugend. RJP, 1939/140. sz., 1-3. o.; Grunow, i. m., 15-29. o.; Bestand des 
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Észtországban is akadt példa a birodalmi németek és a népi németek közöt-
ti nézeteltérésekre, s különösen az képezte kifogás tárgyát, hogy az észtországi 
birodalmi németség országos bizalmasa olyannyira nem ügyel a német népiség 
tisztán tartására, hogy a felesége egy észt. A birodalmi HJ útjai alkalmat adtak 
tehát arra is, hogy ellenőrizzék az ottani németséget, annak ifjúságát, s kifejtsék 
számukra, hogy a birodalomban mit várnak el tőlük.593

Észtország szervezett ifjúságának legnagyobb része az 1930 óta a cserkészek 
és az észt hadsereg főparancsnokának védnöksége alatt működő Ifjú Sasok szer-
vezetében töltötte szabadidejét. Itt is mutatkoztak törekvések arra, hogy e két 
szervezet egyesüljön, a tárgyalásokat egyelőre azonban felfüggesztették, mert az 
észt kormány is az ifjúság állami összefogását tervezte. Ezek mellett működött az 
Összészt Ifjúsági Szövetség, valamint különféle egyházi ifjúsági szervezetek.594

Az állam az ifjúság mind teljesebb összefogása kapcsán külföldi mintákat kö-
vetett, mivel az észt ifjúságnak 1935-ben csak 10 százaléka volt tagja különböző 
szervezeteknek. Ez az arány 1937 vége felé 28 százalékra (8-20 éves korú lakos-
ság) nőtt, vagyis az észt ifjúsági szervezetek ekkorra 60 ezer taggal rendelkeztek. 
Az iskoláskorú lakosság körében az arány viszont csak 40 százalékos volt. Az észt 
kormány nem volt elégedett az elért eredményekkel, így még markánsabb in-
tézkedéseket kívánt tenni az észt ifjúság összefogására, amit leginkább a szerve-
zeti háló fejlesztése által a szülőkhöz és ifjakhoz való szorosabb hozzáférésre és 
meggyőzésre alapoztak. Német részről kétségesnek ítélték az észt államifjúság 
megalkotását, mert – észt sajtóértesülések alapján – azt kényszerrel nem tar-
tották lehetségesnek, csak valamiféle közös minimum elvén. A fentről alakuló 
folyamatokat a németek amúgy sem tartották teljesen természetesnek, hiszen 
az ellentétben állt „az ifjúságot az ifjúság vezeti” látszatelvvel. Nehezítette a fo-
lyamatot az ifjúságok közötti erős feszültség is. Az észt kormány célja viszont az 
volt, hogy olyan, az ifjúság kezdeményezésén alapuló szervezetet teremtsenek, 

D.–B.–P.–B. zum 1. April 1934 – PAAA, R 63607; Organisation ausländischer Jugendverbände 
in Estland. Deutsche Gesandschaft an das AA, 17. Oktober 1936 – PAAA, R 98868; Aus dem 
volksdeutschen Kampf der jungen Generation. Estland. Das Junge Deutschland, 1934/1. sz., 
26. o.; Deutsche Jugendarbeit in Estland. Pressestimmen über Jugendbewegung des In- und 
Auslandes. I. Jugendbewegung in Deutschland. A) Deutsche Presse. Bericht Nr. 34., 1. Juli 1936, 
181. o. (BArch, NSD 43/7. 1-2.); Samson, H. von, Rückblick auf die baltendeutsche Jugendarbeit. 
Estland. Nation und Staat, 1940/5-6. sz., 180–182. o.; Kurzer Überblick über Aufgaben, Formen 
und Rechtslage der Jugendorganisationen der deutschen Volksgruppen in Europa. Vertraulich. 
Estland. BArch, R 43 II/512, 62-63. o.; Die Jugendfrage im estländischen Deutschtum. Der 
Auslandsdeutsche, 1936/1. sz., 3-7. o.; Deutsche Jugendarbeit in Estland. Berliner Tageblatt. 
Morgen-Ausgabe, 16. Juli 1936 (PAAA, R 98868).
593 Abschrift. Politische Eindrücke auf der Baltikum- und Finnlandfahrt des ostpreußischen HJ-
Führerkorps (17. 8. – 3. 9. 1938) – PAAA, R 27134.
594 Zusammenschluss der estnischen Jugend? RJP, 1935/65. sz., 5. o.; Zentralorgansiation 
der estländischen Jugend. RJP, 1935/40. sz., 2. o.; Zahlen zum Estnischen Christlichen 
Jungmännerverein. RJP, 1935/288. sz., 3. o.; Die estnischen Jugendorgansiationen. RJP, 1934/224. 
sz., 3. o.; Die estnische Jugendorganisation der „Heimattöchter” RJP, 1938/15. sz., 6. o.
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amely az iskola mellett, 10-18 éves kor között komoly nevelőtényezővé válhat. 
Az ifjúság legalább hatvan százalékos összefogásában gondolkodtak.595

Az 1936 októberében megjelent törvény az ifjúság szervezéséről az egész 
észtországi ifjúsági tevékenység egységesítését tűzte ki célul. Az oktatási mi-
nisztériumban felállítandó ifjúsági hivatal minden szervezetet felügyelt volna. A 
végrehajtási rendelet pedig felsorolta azokat az ifjúsági szervezeteket, amelyek a 
jövőben nem vehettek fel tanulókat. Köztük volt szinte minden addigi szervezet, 
így a német szervezetek is. Az iskolások kirekesztése a munka szinte teljes meg-
bénítását eredményezte. A tárgyalások eredménytelenül zajlottak, mivel a nép-
csoport nem akarta fiatalságát az észt csoportokba átvezetni. Így a német fiatalo-
kat iskolánként szervezték tanulócsoportokba, ami viszont felszámolta az ifjúság 
egységét, hiszen a csoportok az iskolaigazgatók irányítása alatt álltak.596

1937-ben az észt kormány végre lépést tett az ifjúság egységesítésére, s ren-
deletben biztosította a jogot az oktatási miniszternek, hogy az egységes irányel-
veket nem követő ifjúsági vezetőket elbocsássa, s helyükre újakat helyezzen. A 
tervek között szerepelt egy újabb törvény kiadása, amely a kormányzót az ifjúság 
legfelsőbb vezetőjévé emelte volna, akinek minden ifjúsági szervezet alárende-
lődött volna. 1938-tól egy törvénymódosítást követően az államelnök minden if-
júsági szövetség védnöke lett. Az ifjúság megszervezését a gyakorlatban viszont 
a kulturális minisztérium végezte, ebben azonban a hadsereg főparancsnokságá-
nak szempontjai is erősen érvényesültek. 1939. április 1-től az oktatási miniszter 
utasítására minden cserkészszervezet egyesült, s Észtország Ifjúsága néven foly-
tatta tevékenységét. Így ennek keretében működött tovább többek között az Ifjú 
Sasok, az Észt cserkészek, a balti német és az orosz ifjúsági szervezetek is.597

IV. 5. 5. 4. Baltikumi utak

A Baltikumba vezető utak a két északi balti államot általában együtt érintették, 
és gyakran Finnországban folytatódtak. Bár a HJ útjaira már 1933-tól volt példa, 
egyik évben sem járt jelentős számú HJ-csoport a balti országokban. 

A Hitlerjugend müncheni csoportja 1933 júliusára önálló nagyutat (Großfahrt) 
is tervezett a Baltikumba. Az út előkészítését 1933 elején megkezdték a Birodal-
mi Ifjúságvezetőség Külügyi Részlegén, amely kapcsolatba lépett a Balti Német 

595 Staat und Jugend in Estland. RJP, 1935/44. sz., 21. Februar 1935, 3. o.; Ausbau der estnischen 
Jugendorganisationen. RJP, 1937/222. sz., 2. o.; Zusammenschluss der estnischen Jugend? RJP, 
1935/65. sz., 5. o.; Jugendnachrichten. Pläne für eine estnische Staatsjugend, 3. September 1935 
– PAAA, R 98868; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Reval, 3. Juni 1938 – PAAA, R 98907.
596 Samson, H. von, Rückblick auf die baltendeutsche Jugendarbeit. Estland. Nation und Staat, 
1940/5-6. sz., 180-182. o.; Kurzer Überblick über Aufgaben, Formen und Rechtslage der 
Jugendorganisationen der deutschen Volksgruppen in Europa. Vertraulich. Estland. BArch, R 43 
II/512, 62-63. o.
597 Pläne für eine estnische Staatsjugend. RJP, 1935/197. sz., 2. o.; Estland auf dem Wege zur 
Staatsjugend. RJP, 1937/282. sz., 5. o.; Zentrale Führung der estnischen Jugend. RJP, 1938/83. 3. 
o. Die estnischen Jugendorgansiationen. RJP, 1934/224. sz., 3. o.; Zusammenschluss estnischer 
Jugendorganisationen. RJP, 1938/279. sz., 3. o.
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Népközösséggel és a Német Ifjúság Szövetségével, hogy beszerezze az út meg-
tervezéséhez szükséges információkat. A Népközösség ezeket készségesen biz-
tosította, s felajánlotta segítségét az ifjak megérkezése után is, felhívták azonban 
a figyelmet a lakosság ellenséges viszonyulására a nemzetiszocializmushoz, így 
kétely támadt a Német Népközösség vezetésében arra nézve, hogy ilyen körül-
mények között célszerű-e a Hitlerjugendet Lettországba is elküldeni. A Népkö-
zösség munkatársainak a rigai követséggel folytatott megbeszélésén végül arra a 
meggyőződésre jutottak, hogy a látogatást ilyen körülmények között is meg kell 
tartani. Három, egyenként 25 fős csoporttal számoltak. Egyetértettek azzal is, 
hogy a HJ kapcsolatba lépjen a lett cserkészekkel annak érdekében, hogy az út 
még simább lebonyolítását ezzel is elősegítsék. Komolyabb problémák mutat-
koztak viszont Litvániában, ahol mind a kommunista, mind pedig a náci szerve-
zetek ellen keményen felléptek, illetve az ilyennek minősített szervezetek tagjait 
nem engedték be az országba. A két északabbi balti országba viszont Litváni-
án keresztül vezetett az út. A Hitlerjugend ráadásul két-három 20-40 fős bicik-
lis csoportot kívánt a Baltikumba meneszteni. A német követség Észtországban 
is a birodalmi németek nemzetiszocializmushoz közel álló szervezetét ajánlotta 
partnerül, amely segítette volna a Hitlerjugendet az ott tartózkodás alatt, s lehe-
tővé tehette a kapcsolatfelvételt a balti körökkel is.598

A majna-frankfurti HJ 1934-es útja után 1935-ben a vesztfáliai HJ 21 fős cso-
portja kereste fel Észtországot Gert Breipohl és Heinz Müller vezetésével, akik 
Bielefeldből érkeztek. Első állomásuk Tallin (Reval) volt, ahonnan három hetes 
országjárásra mentek, mely során érintették Libaut és Ösel szigetét, ahol felke-
resték Walter Flex599 költő sírját is. Találkoztak az Ifjú Sasok törzsvezetőjével is. 
A csoport augusztus végén utazott vissza Németországba. 1935 júliusában egy 
Finnországba utazó, 50 fős HJ csoport tett félnapos kitérőt Tallinban. Ugyan-
ebben az évben egy 10 fős HJ csoport a Werro közelében fekvő gyermekotthon 
vendége volt. A gondozásukat a helyi német ifjúság vállalta fel, s tette lehetővé 
az észt ifjúsági szervezetekkel való kapcsolatfelvételt. A HJ csoport találkozott 
az Ifjú Sasok vezetésével egy ifjúsági táborban Werro mellett, ahol kölcsönö-
sen megismertették egymást szervezeteik tevékenységével. A látogatás, továb-
bá a Pernau, Fellin, Tarwast (Tarvastu), Bockenhof (Puka), Odenpäh (Otepää), 
Sommerpahlen (Sõmerpalu), Petschur (Petseri), Dorpat, Mustvee, Sonda Uru, 
Narva, Hugenburg és Tallin érintésével megtartott észt körutazás lehetőséget 

598 Deutschbaltische Volksgemeinschaft in Lettland an den Deutschen Gesandten, Riga, 23. 
Februar 1933; Der Deutsche Gesandte an das Gebiet Ausland der Hitler–Jugend, Riga, 25. 
Februar 1933 – PAAA, R 98891; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Riga, 3. Mai 1933 – PAAA, 
R 98891; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Kowno, 21. Februar 1933 – PAAA, R 98891; 
Deutsche Gesandtschaft an das AA, Riga, 289. Juni 1933 – PAAA, R 98891; Hitler–Jugend, 
Gebiet Ausland an die Deutsche Gesandtschaft Kowno, 17. Februar 1933 – PAAA, R 98891; 
Hitler–Jugend, Gebiet Ausland an die Deutsche Gesandtschaft Riga, 17. Februar 1933 – PAAA, 
R 98891; Deutsche Gesandschaft für Estland an das AA, Reval, 9. März 1933 – PAAA, R 98891.
599 Walter Flex (1887–1917) német költő volt, aki az első világháborúban Ösel szigetén vesztette 
életét századparancsnokként. Katonai és német hazafias témájú írása, illetve versei jelentek meg.
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biztosított további találkozókra (Dorpat, Narva, Tallin), továbbá egy vízi útra a 
Csúd (Peipus)-tavon. Az Ifjú Sasok kísérőt is biztosítottak a HJ mellé, majd az 
út végén a csoportot a Sasok törzskari vezetése egy ifjúsági estre is meghívta. Az 
út a német diplomácia körében nagy elismerését váltott ki.600

1936-ban a vesztfáliai HJ újra Észtországba indult. Az utat ismét Breipohl 
készítette elő 1936 elején, amikor is személyesen járt Észtországban. Az ezúttal 
már 32 fős csoport egy hónapot töltött a partnerországban, s az egy évvel koráb-
bi kapcsolatok alapján hasonló közös programokon vett részt az észt ifjúsággal. A 
követségi jelentés ezúttal kiemelte azonban, hogy az észtek hozzáállása néhány 
ponton bizonyos visszafogottságról tanúskodott, s kifejezésre jutatták a balti né-
metek érzelmi elutasítását.601 Az észtországi kapcsolatok törékenységét mutatta 
az is, hogy amikor 1937-ben a HJ közép-elbai területe 100 fős HJ vezetőcso-
porttal kívánt Tallinba indulni, azt a tallini követség aggályosnak tartotta, mert a 
számbeli különbség a vesztfáliai kapcsolat elértéktelenedését váltotta volna ki.602 
1937-ben végül csak a megszokott vesztfáliai csoport érkezett Észtországba.

1937-től a HJ a lett cserkészekkel is közvetlen kapcsolatba került, ugyanis 
a hollandiai jamboreera tartó 30 fős lett csoport útközben a Hitlerjugend ven-
dégszeretetét is élvezhette. 1938-ban az államifjúság tervezett felállítása miatt 
az észt ifjúság nem tudta viszonozni a külföldi ifjak észtországi látogatásait, de 
továbbra is fogadókészséget mutattak a HJ látogatásaira. Wessely, a BIV főrefe-
rense is óvatosságra intett a lettországi utakkal kapcsolatban, mindössze 1-2 utat 
tartott elképzelhetőnek. 1938 márciusában egy 10 napos út során a Baltikumban 
és Finnországban járt. Március 28-án Rigában tárgyalt, egy nappal később pe-
dig Tallinban. Az észt fővárosban felkereste az észt önkéntes véd osztag ifjúsági 
szövetségét (Noorte Kotkaste). A HJ-tal szemben megmutatkozó tartózkodást 
az Anschluss miatti bizonytalanságnak tulajdonította. Bár Lettországban is foly-
tatott megbeszélést a német követséggel az ifjúsági együttműködés lehetősége-
iről, s találkozott a vezető cserkészekkel, de ezek vezetősége a HJ-tal szemben 
tartózkodó volt, így ő nem akart, a lettek pedig nem szándékoztak javaslatot ten-
ni az együttműködésre. A Testi Felkészítés Intézetének elnökénél tett látogatása 
során Wessely érzékelve az Anschluss miatti tartózkodó magatartást, elő sem ve-
zette a két ország ifjúsága közötti, német részről dédelgetett terveket.603

600 Westfälische Hitlerjungen in Estland. RJP, 1935/164. sz., 2. o.; Hitler–Jugend besucht estnische 
Jugendverbände. RJP, 1935/178. sz., 2. o.; Estnische Presseauszüge (Nr. 64.), 2. August 1935 – 
PAAA, R 98894; Estnische Presseauszüge (Nr. 68.), 12. August 1935; Deutsche Gesandtschaft für 
Estland an das AA, Reval, 20. August 1935 – PAAA, R 98894; Deutsche Gesandtschaft für Estland 
an das AA, Reval, 20. August 1935 – PAAA, R 98894.
601 Deutsche Gesandtschaft für Estland an das AA, Reval, 25. August 1936 – PAAA, R 98896; 
Deutsche Gesandtschaft für Estland an das AA, Reval, 27. März 1936 – PAAA, R 98894; RJF an 
AA, 7. Juli 1936 – PAAA, R 98895.
602 A forrásban 1000 fő szerepel, de ez valószínűleg gépelési hiba, hiszen egy HJ-terülen nem mű-
ködött 1000 vezető. Deutsche Gesandtschaft für Estland an das AA, Reval, 7. März 1936 – PAAA, 
R 60449.
603 RJF Auslandsamt an Gesandtschaftsattaché Dr. Kutscher, Deutsche Gesandtschaft Riga, 14. 
Mai 1938 – PAAA, R 98907; Aktennotiz. Meine Finnlandreise vom 26. März bis 10. April 1938. 
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1938-ban, a „Megértés évében” ehhez képest a kapcsolatok ugrásszerű növe-
kedését tervezte a Birodalmi Ifjúságvezetőség. Kezdetben 10 észtországi, 3 lett-
országi úttal és egy észt–lett–német táborral számolt. Később – valószínűleg az 
Anschluss okozta nemzetközi hangulat következményeként – már csak 5 észtor-
szági, 3 Finnország–baltikumi, 4 baltikumi (amelyből 3, két württembergi fiú- és 
egy közép-elbai lánycsoport érintette volna Észtországot) úttal számoltak, azaz 
összesen tizenkettővel, s még egy pünkösdkor megvalósítandó Oesel-szigeti út-
tal a Walter Flex síremlékhez, amelyen 150 HJ vezető vett volna részt a Birodal-
mi Ifjúságvezetőségtől. A követség a korábbi évek súrlódásai, valamint az ész-
tek és a helyi németség közötti feszült viszony miatt az utak csökkentett számát 
is aggályosnak látta. Így azt javasolta, hogy az utak számát tovább csökkentsék, 
vonják össze őket, s a csoportok ne legyenek nagyobbak 30-35 fősnél. Ez ügyben 
Wessely személyesen is felkereste a tallini követséget, s az utak számát 3-4-ben 
maximalizálták. A Keleti Vidék terület 30 járás- és DJ-járásvezetőjének, a veszt-
fáliai HJ 15 fős csoportjának (ezúttal ez is rövidebben, három hetesre tervezve), 
és még 1–2 kisebb csoportnak az útjával számoltak.604 A Keleti vidék külügyi ügy-
intézője, Marrek járásvezető az előkészítés céljából 1938 júniusában utazott kül-
földre. Az így előkészített útra végül 1938. július 4.-23. között került sor a Biro-
dalmi Ifjúságvezetőség keleti vidéki vezetőképző iskolája (Ostlandführerschule) 
12 tagjával, akik Kovno, Vilnius, Dünaburg, Riga, Dorpat, Narwa, Tallin és Hel-
sinki után körutazást (Imatra, Wiborg) tettek Finnországban, miközben a német 
diplomáciai képviseletek mellett kapcsolatba léptek a lett és a finn cserkészek-
kel, valamint az észt Ifjú Sasokkal is.605

A kelet-porosz és danzigi ifjúsági vezetők útjára Boeckmann területvezető 
irányításával 1938. augusztus 17.-szeptember 3. között került sor. Az út célja a 
bejelentés szerint az volt, hogy a felsőbb HJ vezetők benyomást szerezzenek a 
balti országokról és az ott élő emberekről, a Baltikum és Finnország politikai 
viszonyairól, területük térségéről. Emellett fegyelmezett fellépésükkel kívánták 
megcáfolni az ottani sajtó szerintük sokszor elferdített beszámolóit a HJ-ról. A 
kelet-porosz Hitlerjugendet elkísérte egy színjátszó csoport is, de a két csoport 
útja nem mindig esett egybe. Az út során érintkeztek a birodalmi és a helyi népi 
németséggel is, felkeresték a német katonatemetőket, Otto Krauss helyi orszá-

Estland-Aufenthalt – PAAA, R 27134; RJF Auslandsamt an Gesandtschaftsrat Dr. Bock, Deutsche 
Gesandtschaft Tallin, 14. Mai 1938 – PAAA, R 98907; Deutsche Gesandtschaft Helsingfors an das 
AA, 23. März 1938 – PAAA, R 98907; Aktennotiz. Meine Finnlandreise vom 26. März bis 10. 
April 1938. Lettland-Aufenthalt – PAAA, R 27134; RJF Auslandsamt an Gesandtschaftsattaché 
Dr. Kutscher, Deutsche Gesandtschaft Riga, 14. Mai 1938 – PAAA, R 98907; RJF Auslandsamt 
an Gesandtschaftsrat Dr. Bock, Deutsche Gesandtschaft Tallin, 14. Mai 1938 – PAAA, R 98907; 
Deutsche Gesandtschaft Helsingfors an das AA, 23. März 1938 – PAAA, R 98907.
604 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Reval, 13. April 1938 – PAAA, R 98897; RJF an das AA, 
27. Juli 1938; RJF, Grenz- und Auslandsamt, Hauptreferat GA 6, Gr 393, 15. Juli 1938 – PAAA, 
R 98897.
605 RJF an das AA, 15. Juni 1938 – PAAA, R 98907; Ostlandführerschule der RJF, Reiseantrag – 
PAAA, R 98907; RJF an das AA, 23. Mai 1938; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Reval, 31. Mai 
1938 – PAAA, R 98907.
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gos ifjúságvezetőt, a német követségeket, a lett ifjúság néhány képviselőjét, a 
lett oktatási minisztérium német referensét és egyéb minisztériumokat (köztük 
a külügyminisztériumot), valamint egy lett ifjúsági tábort is. Részt vettek egy 
orosz istentiszteleten, s német családoknál is eltöltöttek némi időt. A színjátszó 
csoport sok helyen tartott előadást. Az útvonal a következő fontosabb állomá-
sokat ölelte fel: Memel, Libau, Mitau és Riga. A német követségi alkalmazott 
azt is javasolta a csoportnak, hogy hívják meg a lett ifjúság képviselőit a birodal-
mi pártnapra. A csoport vezetője kételyeit fejezte ki ezzel kapcsolatban, de egy 
meghívást átadott a lett ifjúság képviselőinek. Hasonlóan folytatódott a program 
Észtországban is, ahol Dorpat, Hugenburg, Taps (Tapa), Narva és Ivangorod 
volt az útirány, s minden városban közösségi esteket tartottak az észt fiatalokkal. 
Tallinban a helyi HJ is fogadta a csapatot, itt a katonai temetőben koszorúzásra 
is sor került. Az egyik legfőbb vendéglátó itt is a helyi német szervezet, a Német 
Kultúrigazatás volt. A közösségi estek mellett a színjátszó csoport rádióadásban 
is szerepelt. Tallinban az észt ifjúsági ügyekért felelős állami vezető és a német 
ügyvivő reggelijén találkozott a csoport az észt ifjúsági vezetőkkel. Az utat nagy 
sikernek értékelte a Keleti vidék terület Határvidéki és Külügyi Osztályának ve-
zetője, Marrek is, aki úgy vélte, hogy a kapcsolatok ezután tovább élhetnek, de 
a terület kényessége miatt továbbra is csak válogatott HJ vezetőket és évi maxi-
mum két hivatalos utat javasolt a Baltikumba. 1938 júniusában lett ifjúsági kórus 
érkezett Berlinbe, amely lett–német ifjúsági zenei rendezvény keretében lépett 
fel a fővárosban.606

Miután a baltikumi kapcsolatok is 1938-ban érték el csúcspontjukat, 1939-
re már csak 3 lettországi, két észtországi, és két litvániai úttal számoltak. 1939 
nyarán a Lauterbacher által Lettországba tervezett utat a külügyminisztérium 
kérésére elhalasztották. Ezután a Birodalmi Ifjúságvezetőség a külügyminisz-
tériumon keresztül várta a rigai követség állásfoglalását a megfelelő időpont 
megkeresésében. Nyilván a Memel vidék ügye váltott ki még tartózkodóbb ma-
gatartást Lettországban is. Ezzel szemben 1939. március 25-én a rigai német 
követség nem kifogásolta a Keleti Vidék főkörzet színjátszó csapatának Lettor-
szágba tervezett útját, az egyetlen kikötés az volt, hogy a helyi ifjúsággal is ve-

606 Abschrift. Politische Eindrücke auf der Baltikum- und Finnlandfahrt des ostpreußischen 
HJ-Führerkorps (17. 8. – 3. 9. 1938) – PAAA, R 27134; Fahrtprogramm für die Spielschar 
Königsberg; Vorläufges Programm für die Baltikum- und Finnlandfahrt des ostpreußischen HJ-
Führerkorps; Deutsche Gesandschaft an das AA, Riga, 23. August 1938; Jugend reicht sich die 
Hände über die Grenzen. Rigasche Rundschau, 20. August 1938; Deutsche Gesandtschaft an das 
AA, Reval, 30. August 1938 – PAAA, R 98907; HJ-Führer auf Baltikum- und Finnlandfahrt. RJP, 
1938/216. sz., 3. o.; Hitler–Jugend, Gebiet Ostland (1) an den Reichsminister des Auswärtigen, 
7. Juli 1938 – PAAA, R 98907; Bericht über die Baltikum- und Finnlandfahrt des ostpreußischen 
und Danziger HJ-Führerkorps in der Zeit vom 17. 8. bis 3. 9. 1938. Streng vertraulich! – PAAA, 
R 27134; Fahrtprogramm für die Spielschar Königsberg; Vorläufiges Programm für die Balti-
kum- und Finnlandfahrt des ostpreußischen HJ-Führerkorps; Deutsche Gesandschaft an das AA, 
Riga, 23. August 1938; Jugend reicht sich die Hände über die Grenzen. Rigasche Rundschau, 20. 
August 1938; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Reval, 30. August 1938 – PAAA, R 98907; Die 
Ergebnisse der Fahrt. – PAAA, R 27134; RJF an das AA, 5. April 1938 – PAAA, R 98873.
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gyék fel a kapcsolatot Így került a programba 
egy lett–német közös rendezvény Mitauban. 
Az útra áprilisban került sor (április 16-24.), 
melynek során felvették a kapcsolatot az ottani 
németséggel is. A Marrek területi határvidéki 
és külügyi osztályvezető és Lydia Jäger főkör-
zeti határvidéki és külügyi referens irányítása 
alatt álló csoport 37 leányból és 10 fiúból állt, 
köztük öt idősebb BDM-, illetve HJ vezetővel, 
s a Mitau, Riga, Segewold (Sigulda), Treiden 
(Turaida), Oremon, Goldingen, Libau útvona-
lat járta be. Az út sikeres volt, nem került sor 
incidensekre. A csoportot fogadták a helyi né-
metség képviselői, köztük a népi német ifjúsági 
vezető is, valamint a lett Ifjú Csapatok képvi-
selői, s érintkeztek lett kormánytisztviselőkkel, 
valamint a német követség munkatársaival is. A csoport útja során kórus-, zene-
kari, gimnasztikai és táncbemutatókat tartott.607

Az út segített felvilágosítani a letteket a Harmadik Birodalom viszonyairól, 
s nagyon jó, sok esetben személyes emberi viszony alakult ki a helyi birodalmi 
német és népi német ifjúsággal. Ráadásul ez volt ez első alkalom, hogy egy HJ 
csoport minden rendezvényen saját egyenruhájában lépett fel (amit az utcán 
nem viselhettek). A német beszámoló szerint a lettek is jó benyomást szereztek, 
amit a jelentést készítő úgy értelmezett, hogy ismét el kellett ismerniük a német 
kultúra fölényét. A német követtel, az NSDAP országos vezetőjével és a BIV-vel 
egyetértésben az út vezetője átnyújtotta meghívását az Ifjú Csapatok négy veze-
tőjének, hogy júliusban 10 napos tanulmányi utat tegyenek Kelet-Poroszország-
ban. Ezt ők lelkesen el is fogadták. Nagy sikernek könyvelték el, hogy az amúgy 
egymás mellett élő, de ritkán érintkező feleket is – letteket, birodalmi és népi 
németeket – össze tudták hozni. A résztvevők számára ez volt a leghatásosabb 
és legmélyebb iskolázási lehetőség a Baltikumban uralkodó viszonyokról.608 Az 
utazás egyben a receptje volt sikeres utak rendezésének. A két ország közötti 
enyhülő hangnem azonban elsősorban nem a HJ erőfeszítéseinek eredménye 
volt, hanem annak a nemzetközi hatalmi konstellációnak, amikor a háború előtt 
hatalma teljében lévő Németországgal szemben a parányi Lettország modus 
vivendit keresett, s ez az ifjúsági kapcsolatokra is rányomta bélyegét.

607 RJF an die Dienststelle, 24. Juli 1939 – PAAA, R 27135; Deutsche Gesandtschaft an das 
AA, Riga, 25. März 1939 – PAAA, R 98919; HJ, Gebiet Ostland (1) an den Reichsminister des 
Auswärtigen, 9. März 1939; Programm für die Lettlandfahrt der Obergauspielschar Ostland (1) 
vom 15. bis 24. April 1939 – PAAA, R 98919; Deutsche Gesandschaft an das AA, Riga, 29. April 
1939 – PAAA, R 98919; Bericht über die Lettlandfahrt der Obergauspielschar Ostland (1) vom 
16. bis 25. April 1939 – PAAA, R 98919.
608 Bericht über die Lettlandfahrt der Obergauspielschar Ostland (1) vom 16. bis 25. April 1939 
– PAAA, R 98919.
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A Baltikum történelmi múltra alapozott fontosságához kétség sem férhetett, 
de az általános helyzet csak részben tette ezt a területet a HJ kiemelt aktivitási 
felületévé. Litvániával a kifejezetten rossz viszony hátráltatta a kapcsolatokat, a 
legszerényebb számú németséggel rendelkező, éppen ezért a Németországgal a 
leginkább problémamentes viszonyt mutató Észtország viszont a HJ leginkább 
frekventált területévé vált. A harmincas évek második felében itt is érezhető 
emelkedés mutatkozott, s a tervezett 10 észtországi út kiugrónak számított, fő-
leg, ha az ország méreteit is figyelembe vesszük.

IV. 5. 6. Kapcsolatok a nyugati és déli szomszédokkal

IV. 5. 6. 1. Belgium

A belgiumi kapcsolatok a 30-as évek első felében meglehetősen ritkaság számba 
mentek. Az ide vezető utakat a brüsszeli német követség is kétségesnek és célsze-
rűtlennek tartotta, mivel azok nem kívánt „veszélyekkel” járhattak még akkor is, 
ha az utazó csoportok lemondtak mind az egyenruháról, mind pedig a zászlók és 
jelképek alkalmazásáról. A követség álláspontja szerint azért is érdemes volt tar-
tózkodni a HJ útjaitól, mert a túlzottan gyakori utak révén veszélybe kerülhetett 
a HJ számára oly fontos Langemarck-mítosz609 ápolása, vagyis a Langemarckba 
és a német katonatemetőkhöz vezető utak megtartása. Még a legjobban előkészí-
tett és a legalkalmasabb vezetőkkel rendelkező csoportok esetében sem lehetett 
kizárni a németellenes lakosság atrocitásait. Így az utak elkerülésére a német kö-
vetség minden lehetséges indokot felsorakoztatott. Belgiumot így olyan ország-
nak mutatták be, amely kevés, a vándorcsoportok számára különleges és tanul-
ságos dolgot kínálhatott. A természeti adottságok csak néhány vonzó célpontot 
jelenthettek, ráadásul az igazán érdekes Ardennek vidékén vallon lakosság élt, 
amely a háború óta még mindig erősen németellenes volt. Flandria viszont sík 
vidék, ami így érdektelen volt, s ráadásul a lakosság germán eredete ellenére ott 
ugyanúgy „veszélyes” volt németként túrákat tenni. Ennek ellenére a követség 
nem tiltotta meg az utakat, de minden esetben, időben kért értesítést azokról.610

Ilyen szituációban a két ország közötti ifjúsági kapcsolatok a harmincas évek 
első felében valóban ritkaság számba mentek. 1934-ben a kedvezőtlen helyzet 

609 Az első világháború egyik csatájának helyszíne Nyugat-Flandriában, ahol 1914-ben többségé-
ben fiatal önkéntesek vesztették életüket.
610 Deutsche Gesandschaft an das AA, Brüssel, 17. Juni 1933 – PAAA, R 63604; Deutsche 
Gesandtschaft an die Mittelstelle deutscher Jugend in Europa, Brüssel, 17. Juni 1933 – PAAA, R 
63604. A Birodalmi Központ a városi gyerekek vidéki tartózkodásáért viszont továbra is közvetí-
tett gyerekeket Németországba. Eupen–Malmedy vidékén a belga fél szerint szabályos toborzás 
indult meg azért, hogy a szülők gyermekeiket Németországba küldjék. Der Preußische Minister 
des Innern an das AA, 4. August 1934; Abschrift. An die Eltern, welche Wert darauf legen, die 
gesunden Sitten ihrer Kinder erhalten zu sehen – PAAA, R 63613; Deutsches Konsulat an das 
AA, Lüttich, 16. August 1934 – PAAA, R 63613; Geheimes Staatspolizeiamt an das AA, 9. Oktober 
1934 – PAAA, R 63613.
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ellenére a Ruhr-Alsó-Rajna HJ terület egyik csoportja mégis elutazott Belgi-
umba, de csak minimális 8-10 fős létszámmal. A csoport több várost is meg-
látogatott, köztük Brüsszelt is, ahol kapcsolatba lépett az NSDAP helyi cso-
portjával. Antwerpenben a csoportot a Német Nemzeti Szolidárisok (Dietsche 
Nationaalsolidaristen), a radikális flamand fasiszta párt képviselői fogadták, s 
vezették körbe a városban. E találkozás nyugtalanította a helyi németséget, ezért 
az NSDAP helyi járási vezetője nem tanácsolta a csoportnak, hogy Gentben, 
Brügeben és Ypernben is találkozzon ezzel a szervezettel, sőt utasította a csoport 
vezetőjét, hogy hagyja el Belgiumot. Egy autóbusz Luxemburgba vitte a csopor-
tot, de az önkényesen újra visszatért Belgiumba, miközben a csoportról levált 
két fő pénz hiányában a namuri rendőrség segítségét kérte. A német követség 
végül Brüsszelből vitette haza őket. A követség ezt az esetet példaként állította 
a HJ elé, utalva arra, hogy az ilyesfajta szervezetlen és engedetlen magatartás 
tovább ronthatja a belga–német viszonyt, illetve a belgiumi németség helyzetét. 
Jobban sikerült 1935-ben egy kis Rajna-vidéki csoport látogatása, amely éppen 
Belgiumot és Luxemburgot látogatta meg, részt vett egy rövid látogatáson egy 
belga–holland cserkésztáborban Malmedyben.611

A kapcsolatok lassanként Németország irányában is felélénkültek. 1935-ben 
egy 15 fős belgiumi csoport érkezett Németországba azzal a céllal, hogy meglá-
togassa a Hitlerjugend létesítményeit Düsseldorfban, megtekintse annak mun-
katáborait, kisebb túrákat tegyen. Az út során német ifjúsági szállókban szálltak 
meg. Megtekintettek egyéb düsseldorfi, kölni és berlini létesítményeket, illetve 
felkeresték ezeket a városokat. A HJ két tapasztalt, franciául tudó vezetőt adott 
melléjük. Aktívak voltak a flamand cserkészek is Németország irányában. 1936 
szeptemberében 10 flamand hallgatólány érkezett Weimarba, akik a helyi főkör-
zet határvidéki és külügyi osztályának egyik referensével németországi kirándu-
lást tettek. Weimar megtekintése után közös közösségi estre is sor került, majd 
tovább utaztak Eisenachba.612

1936-ban a Hitlerjugend már legalább 10 utat tett a nyugati szomszédhoz, 
melyek Belgium szinte minden részét érintették. A lendület 1937-ben sem ha-
gyott alább. 1937 áprilisában a potsdami Birodalmi Vezetőképző Iskola vezetője, 
Paul Minke a BIV-vel közösen szervezett utat 33, a birodalom minden részéből, 
gondosan kiválasztott HJ-vezető számára Hollandiába, Belgiumba és Franciaor-
szágba, mely szigorúan privát keretek között zajlott, s senkivel nem érintkeztek. 
Az út során különféle mezőgazdasági üzemeket is felkerestek. A csoport – saját 
értékelése szerint – mindenhol jó benyomást hagyott hátra, s a HJ bizonyított-
nak látta, hogy minél több embert kell a határokon túlra vinni, mert az tágítot-
ta a horizontot, s segített ez ellentétek felismerésében és leküzdésében. 1937 

611 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Brüssel, 17. August 1934 – PAAA, R 98892; Aufzeichnung 
betreffend Auslandsbetätigung der Reichsjugendführung und der Hitler–Jugend, 5. März 1935 – 
PAAA, R 63610; Aus der Heimat. Der Landbote (Malmedy), 17. August 1935 (PAAA, R 98859).
612 RJF Abteilung Ausland an Gesandschaftsrat Breuer, Deutsche Gesandschaft Brüssel, 23. 
September 1935 – PAAA, R 98859; RJF Abtelilung Ausland an das AA, 10. Juli 1935 – PAAA, R 
98859; Flämische Studentinnen in Thüringen. RJP, 1936/218. sz., 2. o.
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szeptemberében a közép-rajnai HJ 30 vezetője indult nyolc napos flandriai útra. 
Ez volt az első komolyabb út erről a területről a nyugati határon túlra. 1937-ben 
kezdődtek a Hitlerjugend flandriai útjai a vesztfáliai területről.613

A kétoldalú kapcsolatok legfontosabb intézményei kétség kívül a harmincas 
évek közepe óta megrendezett német–belga táborok voltak. 1937 decembe-
rében a Schliersee közelében, a Winkelmoss–Almon 40 fővel már a harmadik 
német–belga tábort rendezték. A tábor zárásaként Schirach Fiehler főpolgár-
mesterrel és a francia tábor résztvevőivel együtt fogadta a belga vendégeket a 
mozgalom fővárosában, Münchenben. Schirach a belga ifjúság számára is átadta 
a meghívót, hogy 1938-ban még nagyobb csoporttal érkezzenek Németországba 
a Hitlerjugend megismerése céljából. A táborokat fiúk és lányok egyaránt láto-
gatták, s központjukban a testi nevelés állt, amelyet hivatásos síoktató vezetett. 
A mindennapi beszélgetések középpontjában leginkább az ifjúságnevelés és az 
iskolaügy állt. A táborokban 30-50 fő kapott elhelyezést, s messzemenőkig igye-
keztek figyelembe venni a külföldi vendégek szokásait, így nem voltak olyan fe-
szesen ütemezve, mint a HJ táborai.614

A HJ próbálkozásai ellenére Belgiumban még az évenkénti közös táboro-
zások ellenére is óvatosságra volt szükség. A flandriai utakkal kapcsolatban a 
Ribbentrop-ügyosztály 1938-ban több szempontra felhívta a Birodalmi Ifjúság-
vezetőség figyelmét: tanácsolta a nacionalista flamand ifjúsággal fennálló kap-
csolatok korlátozását, továbbá az utak vezetőinek minden körülmények között 
be kellett jelentkeznie a brüsszeli követségen vagy az antwerpeni konzulátuson. 
Minden csoportnak alacsony létszámot ajánlottak, s a pénzügyi biztonság szük-
ségességét, mert flamand körökben gyakran volt beszédtéma a HJ szűkössége. 
Az útnak induló csoportok nem kaphattak politikai megbízást, s csak olyan ve-
zetők kelhettek útra, akiknél garantálva látták, hogy nem törekszenek politikai 
becsvágyra Flandriában.615

1938 szeptemberében a szászországi HJ több csoportja kapcsolta össze Raj-
na-vidéki útjait a belgiumi világháborús csatahelyek felkeresésével. Több csoport 
ezt követően Brüsszelt, Brugget, Gentet, Ostendét, Ypernt és Langemarckot is 

613 RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 26. Februar 1937 – PAAA, R 98896; Fahrt von 
höheren Führern der HJ unter Führung von Oberbannführer Minke von der Reichsführerschule 
der HJ Potsdam durch Niederdeutschland und die nördlichen und südlichen Niederlande (Hol-
land und Flandern), Hamburg, 14. Mai 1937 – PAAA, R 98896; Flandernfahrt mittelrheinsicher 
HJ-Führer. RJP, 1937/214. sz., 2. o.; Abschrift. Ausführungen des Pg. Hinnerks auf der 1. 
Arbeitstagung am 9. Dezember 1938 – PAAA, R 27134.
614 Jugend sucht und findet sich. Hamburger Fremdenblatt, 29. Dezember 1937 (BArch, NS 5/
VI/427, 135. o.); Jugendführer aus vier Ländern in den Austauschlagern der HJ. RJP, 1937/292. 
sz., 1. o.; Die Jugendaustauschlager der Hitler–Jugend eröffnet. RJP, 1937/294. sz., 1. o.; 
Vier Winterlager mit ausländischer Jugend. Die HJ, 1937/52, 25. Dezember 1937, 2. o.; Die 
französischen und belgischen Teilnehmer beim Reichsjugendführer. RJP, 1938/5. sz., 2. o.; „Jahr 
der Verständigung”, VB, 26. Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 150. o.).; Vier Jugendaustauschlager 
der HJ. Germania, 17. Dezember 1937. (BArch, NS 22/546).
615 Dienststelle an die RJF, 14. Juli 1938 – PAAA, R 27134.
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felkereste. 1938 augusztusában a HJ esseni zenecsoportja járt Belgiumban, s 
tett 14 napos koncertkörutat. Brüsszelben és több más városban tartottak kon-
certet, majd Ypernből kiindulva ellátogattak a flandriai csatamezőkre és katona-
temetőkhöz is. Ypernben a lakosság kérésére adtak koncertet, amelyet kb. 500 
fő kísért figyelemmel, azaz nemcsak a belgiumi birodalmi németek követték fi-
gyelemmel a látogatást. Winterslag és Eisden környékén bányászati vidékeket is 
bejártak.616

1938. december 27. és 1939. január 6. között került sor a már szokásos bel-
ga–német téli ifjúsági táborra, ezúttal Mitterstillben, Zell am See közelében. A 
táborozáson 16 belga fiú és lány, valamint 12 német ifjú vett részt. Belga részről 
a flamand katolikus párt szépirodalmi körei, míg német oldalról a Nemzetiszoci-
alista Jogvédőszövetség és a Német Jog Akadémiája jelölte a résztvevőket. Ezút-
tal csak Nabersberg, a tábori orvos és a pénzkezelő volt a BIV delegáltja. A tábor 
során két vitaestet is tartottak, amelyeken irodalmi és jogi kérdésekkel foglalkoz-
tak. A vitaestek során a brüsszeli követség jelentése szerint nagyon kiviláglottak 
a belga vendégek politikai előítéletei. Így a követség két megoldási lehetőséget 
vetett fel: egyrészt a következő tábor elhalasztását, illetve megtartása esetén a 
német részvételt a belga vendégek kiválasztásában.617 1938-ban egy belga ifjú-
sági szervezet kért anyagokat (leírásokat, képeket, filmeket) a Repülős–HJ-ról. 
Ezt az örvendetes tényt a BIV mindjárt arra használta fel, hogy reményeket sző-
jön egy jövőbeni német–belga repülős táborról. Erre vonatkozóan a brüsszeli 
követség egyik munkatársát kérték fel puhatolózásra, illetve a dolog elősegíté-
sének érdekében, arra, hogy hívja meg a szervezet egyik képviselőjét a HJ tábo-
raiba, hogy az ezáltal behatóbban tanulmányozhassa a Repülős–HJ-ot.618 Mind-
ezek mellett a kétoldalú kapcsolatok az 1938-ra tervezett 39 úttal és két táborral 
újabb csúcspontra jutottak, amely után – a többi országgal fennálló kapcsolatok-
tól eltérően – 1939-ben egy újabb, de ezúttal már valóban az utolsó következett. 
A háború előtti utolsó évben a Birodalmi Ifjúságvezetőség már 44 úttal számolt, 
de szinte biztosra vehető, hogy ezek nem valósultak meg maradéktalanul.

A Belgiummal a harmincas évek második felére kialakult élénk kapcso-
latok mellett kiemelkedő jelentőségű volt az a tény, hogy itt helyezkedett el 
Langemarck. Langemarck eszméjének ápolását a BIV-en belül egy külön mun-
kabizottság látta el, amelynek emellett feladata volt a német katonatemetők rend-
ben tartása, továbbá emlékművek létesítése, amelyhez az ún. HJ Langemarck 
adományfillérje (Langemarck-Opferpfennig) elnevezésű alapból teremtették 
elő az anyagi forrásokat. Az eszme életben tartásához a bizottság kiemelten 

616 Hitlerjungen in Flandern. RJP, 1938/199. sz., 3. o.; HJ-Musikzug Essen von der Belgienreise 
zurück. RJP, 1938/204. sz., 3. o.
617 Deutsche Gesandtschaft an das AA, 18. Januar 1939 – PAAA, R 98921; Aktennotiz, 4. No-
vember 1938 – PAAA, R 27134; RJF an die Dienststelle des Beauftragten der NSDAP für 
aussenpolitische Fragen, Dr. Garben, 4. November 1938 – PAAA, R 27135; Jugendaustausch im 
Wintersportlager. RJP, 1938/297. sz., 1. o.
618 RJF Grenz- und Auslandsamt an den Attaché Straub, Deutsche Gesandtschaft, 27. Mai 1938 
– PAAA, R 98867.
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kezelte az új generáció és a régi 
frontharcosok élő kapcsolatát. 
Ennek megfelelően vezették be 
a HJ táboraiban a „Frontharcos-
ok mesélnek” programpontot. Az 
egykori frontharcosokat a HJ 10 
előkészítő tanfolyamon készítette 
fel erre a feladatra. 1939 nyarán 
a bizottság maga is szervezett egy 
utat az első világháború flandriai 
színhelyeire, melyen 15 HJ veze-
tő és ugyanennyi egykori front-
harcos vett részt a Langemarck 
bizottság elnökének, dr. Mokának 

a vezetésével. Az utazás július 6-án Aachenből vette kezdetét, s Liege, Löwen, 
Brüsszel, Gent, Brugge, Knocke, Zeebrugge, Ostende és Ypern érintésével 
jutott el az egykori csatamezőkre, illetve katonatemetőkhöz. A résztvevő HJ-
vezetők számára ez egyúttal azt is szolgálta, hogy a jövőben saját csoportokat 
hozzanak erre a területre.619

Belgiummal az első világháborús örökség, a világháború rémét újra felidé-
ző német fegyverkezés miatt soha nem vált szívélyessé a viszony. Jobbára a 
Hitlerjugend látogatott nem kis számban a nyugati szomszédhoz, belgiumi lá-
togatókról nem sok hír van. A Belgiumba látogató Hitlerjugend csoportok túl-
nyomó része a nyugati határszélről érkezett, s leginkább a flandriai területeket 
kereste fel, vallon területeken szinte egyáltalán nem járt. Az átlagban közel 21 
fős csoportok kb. 10 napot maradtak a nyugati szomszédnál, s útjaik minden al-
kalommal érintették az egykori csatamezőket. A HJ csoportjai 1935-től indultak 
meg jobban, 1936-ban már több mint 10 útra került sor. A növekedés később 
is megfigyelhető volt, 1938-ban 39 úttal és két táborral, 1939-ben pedig már 44 
belgiumi úttal számoltak. Ezek a nagy számok viszont nem az intenzív belga–né-
met ifjúsági kapcsolatokból következtek, hanem Langemarck és az egykor csata-
terek fokozott meglátogatásából.

IV. 5. 6. 2. Hollandia

A hollandiai kapcsolatok csak nagyon nehezen alakultak ki, s a harmincas évek 
második feléig jobbára a Hitlerjugend háza táján kívül estek, azaz egyéni kez-
deményezéseken alapultak.620 Hollandia nem volt kedvelt úti cél, mert abszolút 

619 Flandernfahrt der Hitler–Jugend. RJP 1939/151. sz., 1. o.; Frontkämpfer und HJ-Führer in 
Flandern. RJP, 1939/158. sz., 3. o.; RJF Auslandsamt an die Dienststelle, 20. Juli 1939 – PAAA, R 
27135; RJF Auslandsamt an die Dienststelle, 6. Juli 1939 – PAAA, R 27135
620 Például a holland Ameland szigeten 1921 óta rendeztek német szabadidős táborokat, amelyek 
a vallásos szervezés ellenére az új Németorszég népszerűsítését is szolgálták, illetve a Birodalmi 
Központ a városi gyerekek vidéki tartózkodásért szervezésében zajló diákcserék folytatódtak. Der 
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nyugati demokráciának tartották. Több probléma is meglehetősen szembeötlő 
volt, így például a zsidókérdés, a bolsevikbarátság, a munkanélküliség és a gaz-
dasági hanyatlás. A HJ részéről a holland ifjúságnál három fő irányultságot fi-
gyeltek meg: politikai szervezeteket, egyházi szervezeteket és cserkészeket. Egy 
részüket összefogta a holland náci mozgalom ifjúsági csoportja. A katolikus ifjú-
ság több csoportra szeparálódva végezte tevékenységét. A cserkészek sem voltak 
egységesek.621

Nem volt könnyű helyzetben a hollandiai németség sem. A Birodalmi Né-
met Közösség (Reichsdeutsche Gemeinschaft) ifjúsági csoportjait 1933 szep-
temberében alakították meg Hollandia északi részén, melyek 1934 vége felé 
hat állomáshellyel, kb. 5-600 fős tagsággal működtek. Amikor a hollandiai or-
szágos ifjúságvezető a limburgi terület német iskoláiban meg akarta szervez-
ni a Hitlerjugendet, mindkét szóba jövő iskola vezetősége elzárkózott ettől, s 
a tanároknak határozatlan időre megtiltottak mindennemű tevékenységet a 
Hitlerjugendben. A hollandiai Hitlerjugend a Birodalmi Német Közösség Ifjú-
sági Csoportja (Jugendgruppe der Reichsdeutschen Gemeinschaft) néven mű-
ködött, amely a holland sajtó éles kritikáját váltotta ki.622

A kétoldalú kapcsolatoknak 1935-től van nyoma, amikor is kb. 10 útra kerül-
hetett sor. Köztük volt a HJ Északi-tenger területének egyik DJ-zenecsoportja 
is, amely a német kolóniáknak tartott előadásokat. Schveningenben több mint 
500 német előtt játszottak. A csoport 10-11 éves zenészekből állt, akik nagy si-
kert arattak Amszterdamban is, ahol 800 fős közönség előtt játszottak, majd to-
vább indultak Rotterdamba. 1935-ben a Hitlerjugend határvidéki nagygyűlést 
rendezett Herzogenrathban, amelyre 400 fiatal érkezett Hollandiából. Nem 
sokkal később, 1935 áprilisában a Ruhr–Alsó-Rajna és a Közép-Rajna területek 
járásainak határvidéki és külügyi felelősei Monschauban, az ifjúsági szállóban 
tartottak határvidéki ülést, ahol irányelveket kaptak munkájukhoz. Emellett ha-
tárvidéki kérdésekről is hallgattak előadásokat, majd határvidéki utat tettek.623

A következő két évben az utak száma a rossz dokumentáltság ellenére min-
den bizonnyal folyamatos emelkedést mutatott. 1936 júliusában a hohenlimburgi 

Reichswehrminsiter an das AA, 22. Juni 1933; Bericht des Canonicus Edmund Janssen über die 
Amelandfahrt 1933 – PAAA, 63612.
621 Abschrift. Ausführungen des Pg. Hinnerks auf der 1. Arbeitsringtagung am 9. Dezember 1938 
– PAAA, R 27134; Führertagung der reichsdeutschen Jugend Hollands. RJP, 1934/173. sz., 1-2. 
o. Hollandiában 1937-ben több mint 630 ezer fővel az ifjúság több mint fele volt tagja valamilyen 
ifjúsági szervezetnek. A protestáns ifjúsági szervezetek kb. 214 ezer főt, a katolikus szervezetek 
328 ezer főt, a szocialista szervezetek 21 ezer, a zsidó szervezetek 3300 főt, a többi szervezetek 
pedig összesen 78 ezer főt tömörítettek. Die Zahlen der organisierten Jugendlichen in Holland. 
RJP, 1938/32. sz., 3. o.
622 Führertagung der reichsdeutschen Jugend Hollands. RJP, 1934/173. sz., 1-2. o.; Deutsches 
Konsulat an das AA, Heerlen, 27. März 1934 – PAAA, R 63606; Deutsche Gesandtschaft an das 
AA, dátum nélkül [1934] – PAAA, R 63608.
623 Deutsches Jungvolk musizierte in Holland. RJP, 1935/284. sz., 2. o.; RJF Abtl. Ausland an das 
AA, 28. November 1935 – PAAA, R 98894; Grenzlandtagung der HJ in Monschau. RJP, 1935, 91. 
sz., 2. o.
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ifjúsági szállóban holland diákok szálltak meg, akik az Eifel-hegységben és a 
Sauerlandon tettek kirándulást. Esténként a helyi HJ-tal tartottak közösségi es-
teket, amelynek központi témája az ifjúsági munka volt.624

Az 1938-ra tervezett 35 úttal és 5 közös táborral a kapcsolatok tetőpontjukra 
értek. Az év különleges eseménye volt, hogy a Holland Testnevelési Szövetség 
egy 40 fős HJ osztagot hívott meg a tradicionális négy napos menetre július 26-
29. között Nijmwegen közelében. A csoportot a Ruhr–Alsó-Rajna terület HJ-
ja állította ki, s a szervezők kifejezett kérésére egyenruhában vett részt. Ezen 
a rendezvényen a holland társadalom minden rétege élénk érdeklődéssel vett 
részt a felvonuláson. Hozzájuk a külföldi csoportok és az egyéni résztvevők tár-
sultak. 1938-ban összesen 4700 fő tette meg a 40-50 kilométeres szakaszt. Nem 
voltak díjazottak, de minden kitartó és a túrát végigcsináló résztvevő emlékke-
resztet kapott. 1938-ban az esemény legnagyobb attrakciója a HJ részvétele volt, 
amit az is bizonyított, hogy a csoportot a rendezvény szervezője már a határon 
fogadta. Mindez jól mutatta Németország növekvő súlyát. A csoport kiemelke-
dően jó benyomást tett, nem került sor semmilyen incidensre, s a lakosság is ki-
törő lelkesedéssel és virággal fogadta a Hitlerjugendet. Üdvözölte őket a minisz-
terelnök és a hadsereg főparancsnoka is, sőt még a sajtó is kedvező hangnemben 
nyilatkozott róla. A jó tapasztalatok alapján a követség a későbbi években is a 
rendezvényen való részvételre ösztönzött.625

A négy napos menet szervezőjének, Breunese hadnagynak annyira megtet-
szett a Hitlerjugend fegyelmezett fellépése, hogy személyesen tett látogatást a 
Rajna-vidéken és Vesztfáliában, hogy a Hitlerjugend létesítményeit megtekint-
se. Mindez csak megerősítette számára azt a felismerést, hogy a hollandiai ifjú-
ság elhanyagoltságának megfékezésére egy központi szervezetet kell felállítani, 
emellett ifjúsági otthonokat kell létesíteni a nagyobb városokban, amelyekben 
néhány hét leforgása alatt akár 400 fiút is testgyakorlásban részesíthettek. Erre 
nyújthatott tehát példát a Hitlerjugendnél szerzett tapasztalat, s jutott Bruenese 
arra a megállapításra, hogy a holland ifjúságnak is joga van ahhoz, hogy a nevelés 
elhanyagolásának következtében ne maradjon el más országok ifjúsága mögött. 
A Hitlerjugend számára Breunese esete örvendetes volt. A hadnagy csodálata 
hozzájárulhatott ahhoz, hogy a holland körök „felvilágosult” képet kapjanak a 
német ifjúságnevelésről, megnyitotta az utat a kétoldalú kapcsolatok fejleszté-
séhez. Németországban azonban csak lassú és fokozatos holland fordulatra szá-
mítottak.626

 Az 1938-ra szívélyesebbé váló kétoldalú kapcsolatok ellenére a holland kö-
rök azonban nem nézték jó szemmel, hogy a németországi holland ifjúságnak 
a Hitlerjugend biztosította a vendégtagság jogát, mivel ennek következtében az 

624 Holländische Jugend bei der HJ. RJP, 1936/165. sz., 2. o.
625 RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 8. Juli 1938 – PAAA, R 98897; Deutsche Gesandschaft 
an das AA, Den Haag, 2. August 1938 – PAAA, R 98897.
626 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Den Haag, 5. Oktober 1938 – PAAA, R 98864, D 535347–
D 535349. o.
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ifjúság saját nemzetétől való további el-
idegenedésére számítottak. Ezért mind 
a holland sajtó egy része, mind pedig a 
Nederland en Oranje Klub ezeknek a gye-
rekeknek az erőteljesebb Hollandiához kö-
tését javasolta, amelyet hollandiai tartózko-
dással és kirándulásokkal, illetve a holland 
kultúra ápolásával akartak elérni.627

1939-re a korábbi utakhoz képest a 
BIV már csak fele annyival (tizennyolc-
cal) számolt, ráadásul az 1938 végén még 
tervbe vett közösségi tábort 1939 tavaszá-
ra levették a programról. 1939-ben július 
25.-29. között zajlott a négynapos menet, 
amelyre a Holland Testnevelési Szövetség 
hívott fel. Ebben az évben Schirach a HJ 
vesztfáliai területét jelölte ki a résztvevő csapat összeállítására. A menet ezúttal 
is Nimwegenből indult, s a város környékén rendezték meg. 1939-ben hét or-
szág 5000 ifja vett részt rajta. Július 20-tól a kiválasztott német ifjak Halternben 
vettek részt egy előkészítő táboron, ahol naponta végrehajtott menetelésekkel 
készültek fel. Július 24-én érkeztek Nimwegenbe, a túrát pedig a következő 
négy napra szervezték.628

A Hitlerjugend csoportjai a Hollandiával szembeni fenntartások ellenére 
1935-től sorozatosan tettek látogatást a nyugati szomszédnál, s évről-évre emel-
kedés következett be a kiutazó – átlagban 14,5 fős – csoportok számában, ame-
lyek többnyire Németország nyugati, középső és északi vidékeiről érkeztek, s 
általában 15,6 napot maradtak. A Hitlerjugend tulajdonképpen egész Hollandi-
át bejárta útjai során, melyek száma 1938-ra már elérte a 35-öt, s ebben az év-
ben öt német–holland ifjúsági táborral is számoltak. 1939-re – nyilván a negatív 
irányban változó holland közvéleménynek köszönhetően – már csak fele ennyi, 
18 úttal számoltak.

IV. 5. 6. 3. Luxemburg

Luxemburgban a harmincas évek elején a Birodalmi Központ a városi gyerekek 
vidéki tartózkodásért fejtett ki aktív tevékenységet. A gyermek-elhelyezési akció-
ba a követség kérésére az ottani német kolónia elsősorban 10-14 éves korú gyer-
mekeit is bevonták, akiket németországi gyermekgondozó intézményekben és né-

627 Geheime Staatspolizei, Staatspolizeistelle Düsseldorf an die Gestapa Hauptabteilung III, 
25. Juli 1938; Die niederländische Jugend in Deutschland., 9. Juni 1938 – PAAA, R 98864, D 
535342–D 535345. o.
628 Abschrift. Ausführungen des Pg. Hinnerks auf der 1. Arbeitsringtagung am 9. Dezember 1938 
– PAAA, R 27134; HJ beim Viertagmarsch in Holland. RJP, 1939/160. sz., 2. o.
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met családoknál helyeztek el. A harmincas évek 
közepétől a Hitlerjugend is egyre inkább felfi-
gyelt Luxemburgra, s évente néhány útra került 
sor. Az 1938-ra tervezett 9 út valószínűleg eb-
ben az esetben is a kapcsolatok kulminálását je-
lentette. 1938 tavaszán a közép-rajnai HJ határ-
vidéki színjátszó csoportja vett részt luxemburgi 
úton a terület határvidéki és külügyi referense, 
Bornemann irányításával. Az út célja az volt, 
hogy a csoport segítséget nyújtson az ottani bi-
rodalmi németeknek a Führer születésnapjának 
megünneplésében. Eschben, Differdingenben 
és Luxemburg-városban tartottak zenés, játékos 
bemutatókat. Eschben a luxemburgi NSDAP 
országos csoportvezetője is köszöntötte a HJ 
csapatát, Luxemburg-városban az előadáson pe-
dig a német nagykövet is megjelent.629

A harmincas évek közepétől minden évben több Hitlerjugend csoport érke-
zett Luxemburgba – itt is szinte kizárólag a nyugat-német területekről. Számuk 
1939-re elérte az évi kilencet. Az átlagban 13 fős csoportok valószínűleg az or-
szág méretéből fakadóan csak átlag 8 napot töltöttek el a hercegségben.

IV. 5. 6. 4. Svájc

Svájcban nem létezett olyan önkezdeményezésből kialakult ifjúsági mozgalom, 
mint Németországban, s államifjúsághoz hasonló szervezet sem működött. Jól-
lehet utóbbira voltak törekvések, ezek azonban meghiúsultak. A legnagyobb if-
júsági szervezet a Svájci Cserkészszövetség volt, amely kb. 35 ezer fős tagsággal 
rendelkezett. Emellett léteztek politikai és egyházi, illetve egyéb csoportok is, 
amelyek azonban külön-külön legfeljebb pár ezres taggal rendelkeztek. Svájc-
ban minden pártnak volt ifjúsági szervezete, amelyek időről-időre felhívással 
fordultak a szervezetlen ifjúsághoz, s aktív tevékenységet folytattak azért, hogy 
kimozdítsák a svájci ifjúságot a politikai passzivitásból.630

629 Deutsche Gesandtschaft an die Reichszentrale Landaufenthalt für Stadtkinder, Luxemburg, 
29. März 1934; Reichszentrale Landaufenthalt für Stadtkinder an die Deutsche Gesandtschaft in 
Luxemburg, 26. März 1934; Deutsche Gesandtschaft an die Reichszentrale Landaufenthalt für 
Stadtkinder, 8. März 1934 – PAAA, R 63612; Die mittelrheinische Grenzlandspielschar in Luxem-
burg. RJP, 1938/100. sz., 3. o.
630 Die Schweizer Jugend – PAAA, R 98866, E 446103–E 446112; Die schweizerische 
Jugendbewegung. RJP, 1935/238. sz, 3. o. Die Schweizer Jugend. Wille und Macht, 1939/2-3. sz. 
55-61. o.; Rückblick 1941 – Schweiz. RJF Auslands- und Volsktumsamt, Lageberichte, 1942/1. sz. 
– BArch, NSD 43/33; Neutrale Jugend? Münchener Neueste Nachrichten, 29. September 1942 
(BArch, NS 5/VI/427, 196. o.) A svájci cserkészek németországi kapcsolataihoz ld. Bucher, Martin 
J., Die Deutschlandkontakte der Schweizer Pfadfinder 1920 – 1945 : „Schaut auf das Heldische 
der deutschen Hitlerjugend” Lit,Münster 2004.
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A Hitlerjugenddel fennálló kap-
csolatok meglehetősen szerény mér-
tékűek voltak, mindazonáltal állan-
dóságot mutattak. A harmincas évek 
közepétől minden évben sor került 
6-8 útra, amelyek csak elvétve, s in-
kább a harmincas évek végén, vezet-
tek Svájc nem német területeire. A 
HJ látogatásai mellett a svájci cser-
készek is jártak Németországban.631 
1938-ban és 1939-ben a HJ külföldi 
tevékenységének csúcspontján 7, il-
letve 8 utat terveztek Svájcba, 1938-
ban ehhez jött még egy közös tábor is. 
A francia lakta vidékekre csak a hábo-
rú előtti utolsó két évben merészkedtek a HJ csoportjai, a többség azonban ek-
kor is a német nyelvű svájci vidékeket tekintette célpontjának. A Németország 
minden részéről érkező, átlagban 13 fős csoportok meglehetősen hosszú utakra 
érkeztek, átlagban 22 napot maradtak. Svájcba többnyire kicsi, gyakran tíz fő 
alatti csoportok érkeztek, több tucat tagot számláló csoportok csak egy-két alka-
lommal fordultak meg a déli szomszédnál.

IV. 5. 6. 5. Liechtenstein

1938-ban Liechtenstein is felkerült a HJ célországai közé, ahová korábban való-
színűleg csak néhány Svájcba látogató csoport tehetett kitérőt. Emellett mind-
össze egyetlen nyári táborról van tudomásunk, amelynek előkészítését a HJ 
württembergi területének két küldöttje személyesen az ottani kormányfővel kí-
vánta egyeztetni. Liechtensteinnak – Svájchoz hasonlóan – elsősorban a külföl-
di tőke miatt kellett óvatosságot mutatnia a náci Németországgal szemben. A 
HJ a feltűnés elkerülése érdekében 1938-ban egy angol csoporttal egy időben 
kívánt a hercegségbe látogatni. A HJ táborát Süka mellett, a Samina-völgyben 
tervezték felállítani. Végül a hercegség kormányfője készségesnek mutatkozott, 
s az egyenruha és a zászló alkalmazását is engedélyezte. 1939-ben a bejelentett 
utak ellen a német diplomáciának nem volt kifogása, de a lakosságban uralkodó 
hangulat miatt tanácsosnak vélte a külföldi tapasztalatokkal rendelkező vezetők 
megbízását az utak lebonyolítására.632

631 Deutsche Gesandschaft an das AA, Bern, 18. Juni 1934 – PAAA, R 63607.
632 Abschrift. Betr.: Besprechung mit dem Liechtensteiner Regierungschef und mit dem 
stellvertretenden Regierungschef. – PAAA, R 27134; PAAA, R 98919.
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IV. 5. 7. Kapcsolatok az Amerikai Egyesült Államokkal

Az Amerikai Egyesült Államok felé a földrajzi távolság és a „zsidó demokrá-
cia” imázsa miatt csak minimális német kapcsolatok épültek ki. Jelentősebb volt 
viszont az amerikai ifjak németországi látogatásainak száma. Az ifjúsági szál-
lók ügyében kötött egyezménynek tudták be, hogy 1934 nyaráig tovább emel-
kedett a külföldi látogatók száma. Egy amerikai hallgatókból álló csoport az 
Oberammergaui Ünnepi Játékokon vett részt, majd átvándoroltak a Fekete-er-
dőn. A csoport útja során tanulmányozta a német ifjúsági szállókat, amelyhez 
hasonló hálózatot szerettek volna kiépíteni Amerikában is. A kezdeti ismerkedés 
ellenére az Amerikához és az amerikai ifjúsághoz való viszonyulás ambivalens 
maradt. 1933-ban az alkoholtilalom feloldása lehetőséget adott a HJ-nak arra, 
hogy az ifjúság zülléséről és ívótalálkozóiról számoljon be, illetve az ebből faka-
dó bűncselekményekről tudósítson.633

Az 1930-as évek második felében viszont még volt lehetőség az előítéletek 
felszámolására. Az 1936. május 5.-10. között Chicagóban rendezett nemzetközi 
ifjúsági kiállításon a német ifjúság is képviseltette magát, jóllehet a kiállítás el-
sődleges célja az volt, hogy Amerika minden szervezett ifjúságát bemutassa. Min-
den állam bemutatta saját szervezeteit, és a kiállítás idején hatalmas cserkész-
találkozót is szerveztek. A legjelentősebb szervezet Amerikában a cserkészség 
volt, amely erősen kötődött az egyházakhoz, de nem volt egységes szervezet.A 
BIV Határvidéki és Külügyi Hivatala és a külügyminisztérium közbenjárásának 
eredményeként a Hitlerjugend a kiállításon önálló standon mutatkozhatott be. A 
BIV Sajtó- és Propagandahivatala által összeállított 11 nagy méretű tablón a HJ 
világnézeti, kulturális és szakmai nevelését, a testi felkészítést, a birodalmi szak-
mai versenyt és az ifjúsági szállók működését kívánták bemutatni. A képanya-
gon kívül kiállították a HJ, de főleg a BDM barkácsmunkáit is. A HJ részéről a 
részvétel legfőbb mondanivalója a HJ más népekkel való együttműködésre és 
baráti viszonyra való készsége volt. 1936 nyarán amerikai sporttanárok (Physical 
Education Group of the Columbia Teacher College) érkeztek Németországba, 
akik látogatásuk során felkeresték a HJ Walter Wagnitz területi vezetőképző is-
koláját Lünenben, ahol vesztfáliai HJ vezetők három hetes tanfolyamát tekintet-
ték meg. A vendégek közösségi esteken is részt vettek.634

1936 szeptemberének végén a BIV Rádiós Hivatalának fiatal 
rádiótechnikusokból álló csoportja, valamint az ifjúsági rádió néhány munkatársa 
tett kéthetes tanulmányi kirándulást az Egyesült Államokba Cerff főterületvezető 
irányításával. Az utazás során a közös rádiós cseradások lehetőségéről folytattak 

633 Grosser Erfolg des Abkommens des deutschen Jugendherbergsverbandes mit ausländischen 
Verbänden. RJP, 1934/110. sz., 1. o.; Studienreise von Amerikanern durch Deutschlands 
Jugendherbergen. RJP, 1934/110. sz., 1.o.; Von der amerikanischen Jugend. Das Junge 
Deutschland, 1934/4. sz., 102-104. o.
634 Jugenderziehung in Nordamerika. RJP, 1936/102. sz., 7. o.; Die junge Amerikanerin. Das 
Deutsche Mädel, 1935/12. sz.; Eine internationale Jugendausstellung in Chikago (sic!). RJP, 
1936/86. sz., 1. o.; Amerikanische Sportlehrer bei der HJ. RJP, 1936/159. sz., 2. o.
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megbeszéléseket, illetve a résztvevők megismerkedtek az amerikai rádiós után-
pótlás nevelésével. Cerffnek az amerikai rádióval és különböző New York-i if-
júsági szervezetekkel folytatott tárgyalásai eredményeként 1936 novemberétől 
havonta egyszer félórás csereadásra került sor Amerika és Németország ifjúsága 
között. Az adások felét a Hitlerjugend, a másik felét az amerikai ifjúság töltötte 
ki, s deklarált célja a két ország ifjúsági egyetértésének megteremtése volt.635

1937 őszén az amerikai cserkészmozgalom néhány magas rangú vezetője 
érkezett Németországba, amit a HJ sajtója a szorosabb kapcsolatok kialakítá-
sának előzményének tekintett. Ez így is volt, hiszen komolyabb kapcsolatra a 
Hitlerjugenddel a „Megértés éve” adott lehetőséget. 1938 júliusában egy 32 fős 
csapatot vártak Brémába, amelyet a legfontosabb amerikai személyiségek gye-
rekeiből állítottak össze. Július 15.-22. között először egy túra szerepelt a prog-
ramban Bréma, Hamburg, Berlin és Közép-Németország érintésével München-
be, majd azt követően július 23.-augusztus 5. között közös táborozást tartottak 
egy 30 fős, különlegesen kiválasztott HJ vezető-csoporttal a Felső-bajorországi 
Urfeld ifjúsági szállójában, amit Schirach személyesen is felkeresett. A tábort 
követően 10 napos délnyugat-és nyugat-németországi túra következett, majd a 
csoport augusztus 16-án Brémából indult haza.636

Az amerikai nagykövet számára a Birodalmi Ifjúságvezetőség készségesen 
lehetővé tette a vezetőiskolák, az Adolf Hitler iskolák és a Birodalmi Ifjúság-
vezetőség meglátogatását, illetve különféle információs anyagok rendelkezésre 
bocsátását is. A BIV azonban tiltakozott az ellen, hogy a Hitlerjugend egyik le-
fordított tananyaga – amely „The Nazi Primer” címen jelent meg – a HJ számára 
kifogásolható utószót kapott, amit a korábbi berlini nagykövet írt. Az új nagykö-
vet, Wilson barátibb kapcsolatra törekedett Schirachhal, mint elődje. Schirachot 
saját házába is meghívta, hogy megbeszélést folytassanak a két ország közötti 
ifjúsági csere lehetőségeiről. Bár Schirach a találkozó után inkább pesszimistán 
látta az együttműködés lehetőségeit, a BIV és a washingtoni nagykövetség szer-
vezésében egy újabb kiállítást terveztek a német ifjúsági otthonokról és szállók-
ról, amelyet New York-ban, Chicagóban és Washingtonban kívántak bemutatni. 
Ugyanebben az évben a drezdai Kreuzchor tervezett téli koncertutat az Egyesült 
Államokba, de ennek megvalósulásáról nem rendelkezünk információval.637

1939-ben már a Hitlerjugend is tervezett utakat az USA-ba, amelyeket alap-
vetően a követség is támogatott, de egyúttal óvatosságra is intett a két ország 

635 Studienfahrt des HJ-Funks nach Nord–Amerika – BArch, NS 28/104, 137. o. Eine Studienfahrt 
des Jugendfunks nach USA. RJP, 1936/218. sz., 2. o.; Studienfahrt des deutschen Jugendfunks 
nach Amerika. VB, 27. September 1936 (BArch, NS 5/VI/427, 59. o.); Austauschsendungen mit 
der Jugend Amerikas, 16. Oktober 1936 – BArch, NS 28/104, 103. o.; Jugendaustauschsendungen 
mit USA. RJP, 1936/237. sz., 1. o.
636 Jugend findet zu Jugend. Die HJ, 1937/26. sz., 26. Juni 1937, 7. o.; Weltaufgeschlossene Jugend. 
Bremer Zeitung, 15. Oktober 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 116. o.); RJF an das AA, 22. Juni 1938 
– PAAA, R 98891, 254902. o.
637 Aktennotiz, 2. November 1938 – PAAA, R 27134; Deutsche Botschaft an das AA, Washington 
D. C., 20. April 1938 – PAAA, R 98897.
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közötti feszült viszony miatt, s az utakat csak gondos előkészítéssel tartotta le-
hetségesnek. Felhívta a figyelmet az amerikai kormányzat által is támogatott né-
metellenes sajtóhadjáratra, s ezért kerülni kellett minden olyan külsőséget (az 
egyenruhát és a zászlókat), amely propagandaút-jelleget adott volna a HJ útjai-
nak. A vezetőnek a szokásosnál is jobb helyismerettel és felkészültséggel kellett 
rendelkeznie, valamint minden utazónak jó angol nyelvtudással. A forró nyár 
miatt tavaszi vagy őszi utazást javasoltak, s annak figyelembevételét a tervezés-
nél, hogy két hét alatt csak az ország kis része járható be. A gyorsan változó han-
gulat miatt a követség az út előtt végleges értesítésre is igényt tartott.638

Az USA-ban 1939-ben már tíz éves múltra tekintett vissza az amerikai német 
ifjúsági mozgalom a Német Ifjúság (Deutsche Jungenschaft), amely nagyon sok-
színű tevékenységet fejtett ki (közösségi estek, sport, játékok, felvonulások, utak, 
nyári táborok stb.). 1933-tól itt is felerősödtek azok a hangok, amelyek a teljes 
amerikai németség összefogását sürgették, s megalakult az Új Németország Ba-
rátainak Szövetsége is, amelyhez csakhamar csatlakozott a Német Ifjúság is.639 
Az azonban nem ismert, hogy a Hitlerjugend milyen formában támogatta az it-
teni német ifjakat, illetve miként tartotta velük a kapcsolatokat.

Ennél komolyabb kapcsolatokról nem rendelkezünk információval. Ameri-
kai vendégek bizonyosan több alkalommal jártak Németországban, de HJ utak-
ra a távoli kontinensre csoportos formában minden bizonnyal nem került sor. 
Ezek ugyanis olyan exotikumnak számítottak, hogy nyílván nyomuk maradt vol-
na. Úgy tűnik, hogy itt is leginkább a diákcsere állt előtérben, ott is leginkább 
az USA-ban élő németség németországi nyaraltatása a Német Pedagógiai Kiren-
deltség révén.640

IV. 5. 8. Kapcsolatok a latin-amerikai ifjúsággal

Latin-Amerika szinte minden országában nagyon jelentős német kolónia élt. A 
latin-amerikai németséget az anyaország nagy becsben tartotta, és kiemelten tá-
mogatta, ami nem utolsósorban a kontinens geopolitikai fekvésének is köszön-
hető volt. A 20-as években a katonai kapcsolatok felélénkülése során a német 
látogatások, hajóutak alkalmával gyakran kerítettek sort a helyi németség fel-
keresésére is,641 de a VDA és más szervezetek is aktívan közreműködtek a la-
tin-amerikai németség megtartásában és erősítésében. A nagy távolság miatt a 

638 Deutsche Botschaft an das AA, Washington D.C., 17. April 1939 – PAAA, R 98919.
639 10 Jahre Amerikadeutsche Jugendbewegung. Pressestimmen über Jugendbewegung des In- 
und Auslandes. II. Jugendbewegung im Ausland. A) Deutsche Presse. Bericht Nr. 5., 15., Mai 
1939, 40-41. o. (BArch, NSD 43/9.).
640 Deutscher Akademischer Austauschdienst. Deutsche Pädagogische Auslandsstelle an das AA, 
26. April 1935; Amerika–Institut. Memorandum; Deutsche Botschaft an das AA, Washington 
D. C., 29. März 1935 – PAAA, R 63613; Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung an das AA, 8. November 1935 – PAAA, R 63610.
641 Vö. Fischer, „A háború utáni háború”, i. m. 
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Hitlerjugend tevékenysége ezen a kontinensen elsősorban a helyi németség, a 
helyi német ifjúság gondozására összpontosított. A latin-amerikai országok ifjú-
ságával fennálló kapcsolatok azonban mindvégig nagyon szerények maradtak.

IV. 5. 8. 1. Chile

A HJ-ot a legerősebb szálak Chiléhez fűzték. Az itt működő Chilei Német Ifjúsági 
Szövetség (Deutscher Jugendbund in Chile) helyi csoportjai fokozatosan terjedtek 
el az egész országban, melyek 10-25 éves kor között fogták össze a chilei német 
ifjakat. A szervezet egy fedőszervezet volt, amely összefogta a már korábban is 
működő német ifjúsági szervezeteket, köztük a valdíviai Németszármazású Ifjúság 
Egyesületét (Vereinigung Deutschstämmiger Jugend) is. A valdíviai csoportnak 
1933 januárjában kb. 60 tagja volt, s tevékenységét a valdíviai német iskola tanárai 
is támogatták. La Unionban a Német Ifjúsági Szövetség (Deutscher Jugendbund) 
elnevezésű csoport működött. Hasonló ifjúsági szervezetek léteztek más nagyobb 
városokban is: Németszármazású Ifjúság Egyesülete Puerto Monttban, Német Ifjú-
sági Szövetség Temucoban, illetve Concepciónban, valamint Osornói Ifjúsági Szö-
vetség (Osornoer Jugendbund), és az Osorminai Cserkészcsoportok (Osorminer 
Pfadfindergruppen), amelyek csak lazán kötődtek egymáshoz.642

A Chilei Német Ifjúsági Szövetség célja szerint minden helyi német csopor-
tot, alszervezetet és egyesületet össze kívánt fogni. A Szövetség az asszimiláció 
elleni harc legfőbb letéteményesének tartotta magát, s kiállt a németség „vér-
ből fakadó kötelességei” mellett. Magát tekintette a népiségi lelki megújhodás 
elősegítőjének, amelynek példaképe már a chilei német ifjúság körében is Adolf 
Hitler volt. A szervezet 1933-ban még nem tekintett vissza komoly múltra, de 
egyre inkább terjedt az országban, s örvendetes tényként kezelték az anyaor-
szágban, hogy a chilei német ifjúság egyre inkább visszatér saját népiségéhez. A 
szervezet arra törekedett, hogy a német külképviselet segítségével minél jobban 
elmélyítse a német hazához kötődő kapcsolatait. Mindez stratégiai jelentőségű 
volt egy olyan országban, ahol a német származásúak a legmagasabb kormány-
zati szervekben is képviseltették magukat. Ezért is javasolta a santiagói követség 
a külügyminisztériumnak a kért birodalmi támogatás biztosítását, amely legin-
kább könyvek, illetve a táborozáshoz szükséges felszerelések (sátrak, kajak, főző 
felszerelés stb.) formájában érkezett.643

642 Jugend in der Welt. Jugend am Werk – PAAA, R 98875; Die deutsche Jugend in Chile. RJP, 
1936/169. sz., 6. o.; Deutscher Jugendbund in Chile. Pressestimmen über Jugendbewegung des 
In- und Auslandes. I. Jugendbewegung in Deutschland. A) Deutsche Presse. Bericht Nr. 3., 25. 
September 1934, 23-24. o. (NSD 43/7. 1-2.); Deutsche Jugend in Chile. Das Deutsche Mädel, 
1935/4. sz.; Deutsche Jugend in Chile. RJP, 1934/170. sz., 1-2. o.; Abschrift. Deutsches Konsulat, 
Valdivia, 27. Januar 1933; Vereinigung deutschstaemmiger Jugend an die Deutsche Gesandtschaft, 
Valdivia, 5. Januar 1933; zu VI S 2629/33, 8. Mai 1933 – PAAA, R 63604; Deutscher Jugendbund 
in Chile, 4. Januar 1932 – PAAA, R 63604.
643 Deutscher Jugendbund in Chile, 4. Januar 1932 – PAAA, R 63604; Deutscher Jugendbund 
Chile – PAAA, R 63604; Hewstone, Chrsitian, Die Geschihcte des Jugendbundes in Chile. Vita 
Nostra 24 (1989), 9-11. o.; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Santiago, 24. Februar 1933 – 
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1935-ben a Német Ifjúsági Szövetség találkozót rendezett Concepciónban, 
amelyre az ország minden részéről négyszáz, 15-25 éves kor közötti ifjú érke-
zett. A stadionban versenyeket rendeztek, este pedig fáklyás felvonulás volt a 
Bismarck-toronyhoz, ahol az első világháború elesett chilei németjeiről emlé-
keztek meg. A chilei német ifjúság lendületét mutatta, hogy 1937-ben a Chilei 
Német Ifjúsági Szövetség Valparaiso közelében már a hetedik nyári találkozóját 
tartotta, amelyen 500 fiú és lány vett részt. Itt a Hitlerjugend szellemében tan-
folyamokat tartottak, ápolták a német kultúrát, a bajtársiasságot. A találkozó 14 
napig tartott, s véd harcokra, sport- és énekversenyekre, világnézeti oktatásra, 
valamint terepgyakorlatra is sor került. A konzulátus az iskolák mellett az ifjúsági 
szövetségben látta a németség megőrzésének legerősebb várát, amely szervesen 
nőtt ki a chilei német ifjúság igényeiből, hogy azután magát a „német nép jövőjét 
hordozó és biztosító Hitlerjugend” mintájára építse fel magát. Ezt a célkitűzést 
igazolta az is, hogy 1937-ben a chilei ifjúság megrendezte az első munkatalálko-
zóját Chamilban, amely a munkaszolgálat chilei adaptációját jelentette. Ennek 
révén kezdtek hozzá az első nagyobb chilei ifjúsági szálló felépítéséhez, amely 
Valdívia, La Union és Osorno német ifjainak találkozóhelyévé vált, s hozzá egy 
színháztér (Thingplatz) is kapcsolódott.644

1937-ben azonban betiltották az ifjúsági szövetség addig talán legaktívabb, 
valdíviai csoportjának működését, amely így magánházakban és kirándulásokon 
kényszerült tevékenysége rejtett folytatására. Helyette új néven, a Német Is-
kola Egykori Diákjainak Egyesületeként (Vereinigung ehemaliger Schüler der 
Deutschen Schule) akartak létrehozni egy szervezetet, s ezt a chamili ifjúsági 
szálló felavatására időzítették. A konzervatív iskolák viszont több esetben nem 
nézték jó szemmel az ifjúsági mozgalmat.645

A német tudat fejlesztésére már korán, 1933-ban előirányozták az ifjak né-
metországi látogatását. A német tudat helyreállításában amúgy is az ifjúságra 
lehetett alapozni, s az ifjak rendszeres képzésével egy új vezetőgeneráció ki-
nevelése is megoldható volt. A tervek szerint kétévente 20 fiút és néhány lányt 

PAAA, R 63604; Vereinigung deutschstaemmiger Jugend an die Deutsche Gesandtschaft, 
Valdivia, 5. Januar 1933; zu VI S 2629/33, 8. Mai 1933 – PAAA, R 63604; Abschrift. Liga Chileno–
Alemana Ortsgruppe Santiago an die Deutsche Gesandtschaft, Santiago, 31. Januar 1934 – PAAA, 
R 63606; Jugend in der Welt. Jugend am Werk – PAAA, R 98875; Die deutsche Jugend in Chile. 
RJP, 1936/169. sz., 6. o.; Deutscher Jugendbund in Chile. Pressestimmen über Jugendbewegung 
des In- und Auslandes. I. Jugendbewegung in Deutschland. A) Deutsche Presse. Bericht Nr. 3., 
25. September 1934, 23-24. o. (NSD 43/7. 1-2.); Deutsche Jugend in Chile. Das Deutsche Mädel, 
1935/4. sz.; Kurze Arbeitsübersicht 1932–1933. Vereinigung deutschstaemmiger Jugend – PAAA, 
R 63604; Deutscher Jugendbund in Chile, 4. Januar 1932 – PAAA, R 63604.
644 Vom Deutschen Jugendbund in Chile. RJP, 1935/36. sz., 3-4. o.; Deutsches Generalkonsulat für 
Chile an das AA, Valparaiso, 29. Januar 1937 – PAAA, R 98882; Deutsche Jugend in Südamerika. 
Deutsche Rundschau, 11. April 1937 (PAAA, R 98882, 253651. o.)
645 Deutsches Konsulat an die Deutsche Botschaft Santiago, Valdivia, 4. Dezember 1937 – PAAA, 
R 98882, 253675. o.; Der Generalkonsul an das Deutsche Konsulat Valdivia, dátum nélkül – 
PAAA, R 98882.
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küldtek volna németországi továbbképzésre. Az első csoport összeállítását 1935-
re tervezték, ehhez azonban mindenképpen a birodalom segítségét várták. Az út 
során tervbe vették Németország kulturális örökségének megtekintését is.646

Az 1935-re tervezett út kapcsán egy éves németországi tartózkodást tervez-
tek, hogy a chilei küldöttség minél sokrétűbb ismereteket szerezhessen az anya-
országról, s iskolai, szakiskolai, egyetemi képzésben vehessen részt. Mindez elő-
segíthette a megosztott chilei németség visszavezetését a német népiséghez. A 
terv támogatásához az ifjúsági szövetség megkereste a propagandaminisztériu-
mot, a VDA-t és a stuttgarti Német Külügyi Intézetet is. A címzettek között sze-
repelt Magda Goebbels, Baldur von Schirach, sőt Hitler is.647 Az 1935-ös Né-
metország táborban a chilei német ifjúság 52 fővel képviseltette magát.

A chilei ifjúsággal fennálló kapcsolatokról nem sokat tudunk, ahogy a chile 
HJ működéséről sem. 1934 augusztusában latin-amerikai ifjúsági vezetők érkez-
tek Hamburgba, hogy onnan kiindulva tanulmányozzák a Hitlerjugend létesít-
ményeit. A delegációban ott volt Aldo Schwarzenberg, a német–chilei ifjúság 
vezetője, a Német–Argentín Cserkésztestület vezetője, Zeyen és a brazíliai né-
met ifjúság vezetője, Lucht. Hamburgban Sens főjárásvezető, illetve az északi 
vidéki HJ díszszázada üdvözölte őket. Este a BIV képviselői vendégelték meg 
őket, majd másnap megtekintették a hamburgi városházát, illetve a város ne-
vezetességeit, valamint az NSDAP AO szolgálati helyiségeit is. Délután elláto-
gattak az állatkertbe, majd közösségi esten vettek részt az északi vidéki HJ-tal. 
Másnap Berlinbe utaztak, ahol Nabersberg fogadta őket hivatalosan.648 A chilei 
ifjúsággal fennálló kapcsolatok eddig tisztázatlanok.

IV. 5. 8. 2. Argentína

Argentínában a Nerother Vándormadár (Nerother Wandervogel) 1932-es útja 
hatott ösztönzően az ottani német ifjúságra. Hatására Buenos Airesben is létre-
jött egy hasonló csoport, amely a fővárosi Német Iskolában jó néhány tagra tett 
szert. 1933-tól az NSDAP Buenos Aires-i csoportja megkezdte a Hitlerjugend 
felépítését, amely nagyon hamar 70-100 fős tagsággal rendelkezett. A kezdet-
ben magánházakban összejövő HJ csakhamar előrelépett, arra hívta fel a né-
met iskolákat, hogy iskolai helyiségeket bocsássanak a HJ rendelkezésére, ahol 
azok egyenruhában is összejöhettek volna. A Német Iskolaszövetség (Deutscher 
Schulverband) a kérést elutasította, mert féltette az iskolák békéjét, s tartott 
a szülők reakciójától is, ráadásul argentin részről is kifogást emeltek. Argentí-
nában ugyanis az ottani cserkészmozgalom az elsődleges, egy katonailag szer-

646 Deutscher Jugendbund in Chile an die Deutsche Gesandtschaft, Santiago, 26 Mai 1933 – 
PAAA, R 63604; An die Gesandtschaft Santiago, dátum olvashatatlan – PAAA, R 63604.
647 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Santiago, 14. Juni 1933 – PAAA, R 63605; Abschrift. 
Deutsches Konsulat an die Deutsche Gesandtschaft Santiago, Temuco, 22. August 1933 – PAAA, 
R 63605.
648 Deutsche Jugendführer aus Südamerika im Reich. RJP, 1934/148. sz., 1. o.; Eintreffen 
ausländischer Jugendführer in Hamburg. RJP, 1934/145. sz., 3. o.
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vezett, a hadsereg egyik aktív tábornokának vezetése alatt álló szervezet volt, 
külföldi cserkészcsoportokat azonban nem engedélyeztek. Így a Buenos Aires-i 
Goethe Iskola által alapított cserkészcsoportot fel is oszlatták a hatóságok. Az 
egyetlen megoldást az argentin cserkészeten belüli működés kínálta, amit sike-
rült is elérni a HJ számára, de annak el kellett fogadnia a cserkészek szabályzatát 
és egyenruháját. Az ifjúság így Német–Argentin Cserkészmozgalom (Deutsch–
argentinisches Pfadfinderkorps) néven folytatta tevékenységét. Az egyenruhán 
az argentin felségjelen kívül a horogkereszt mellőzésével azonban a németet is 
elhelyezhették. Engedélyezték a német nyelv használatát, de a parancsokat a HJ 
tagjainak spanyolul is érteniük kellett. Ezt követően már az iskolaszövetség is ál-
dását adta a HJ iskolai támogatására.649

A német külön formáció vezetője Zeyen volt, akit 1934-ben Baldur von 
Schirach brazil és chilei társával együtt meghívott Németországba. A vezetők 
több hónapot töltöttek el Németországban, hogy alaposan megismerhessék a 
német ifjúság felépítését és munkáját, s hogy a tapasztalataikat otthon tudják 
majd hasznosítani. Schirach Nabersberget bízta meg egy viszontlátogatással a 
három latin-amerikai országban, ami tovább szilárdíthatta a fennálló kapcsolato-
kat, s tervbe vették az ottani állami szervekkel való találkozót is. A latin-ameri-
kai ifjúsági vezetők németországi látogatása viszonzásával az argentínai követség 
is egyetértett, de az utat március előtt nem tartotta célszerűnek, mert a forró, 
január-márciusi iskolai szünidőben az ifjúság túlnyomó része vidéken, illetve a 
tengernél tartózkodott, így egységes összefogásuk ebben az időszakban nem volt 
lehetséges. Óvott azonban az állami szervek felkeresésétől, mivel azok szinte 
egyáltalán nem rendelkeztek információkkal a német ifjúsági szervezetről. El-
lenben nagy sikert várt a Hitlerjunge Quex című film levetítésétől. Nabersberg 
latin-amerikai körútja során adta át a meghívást a latin-amerikai német ifjúság-
nak a Németország-táborban való részvételre.650 Argentínából 100 fő élt ezzel a 
lehetőséggel.

1937-re a német ifjúság cserkészmozgalmon belüli működése bevált, elis-
merésre tett szert a tanárok és a szülők körében is. Új veszélyek jelentkeztek 
azonban, köztük leginkább az erősödő asszimilációs törekvések. Ezért a Német–
Argentín Cserkészmozgalom a birodalmi Hitlerjugendhez fordult javaslataival. 
Az argentin hatóságok leginkább a német iskolákat akarták nagyobb szigorra 
fogni, ragaszkodtak ahhoz, hogy a heti 36 órából 24 spanyol nyelven folyjék, így 
a németek már nem igen láttak esélyt arra, hogy a felnövekvő ifjúság németsé-
gét megőrizhessék. Ezért került előtérbe az iskolán kívüli ifjúságnevelés, amely 
az iskolák csökkenő lehetőségei közepette átvállalhatta a kulturális, nemzeti ne-
velés szerepét. A Hitlerjugend ezért még szélesebb körben akarta kiépíteni az 
országos ifjúságvezetőséget, s erősíteni kívánta a kapcsolatokat a német követ-

649 Aufzeichnung über das Deutsch–Amerikanische Pfadfinderkorps in Buenos Aires, 17. Januar 
1934 – PAAA, R 63606.
650 Deutsche Gesandtschaft [an das AA], Buenos Aires, 22. November 1934 – PAAA, R 63609; 
JfdDR, Abteilung Ausland an das AA, 11. Oktober 1934 – PAAA, R 63608.
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séghez, amelynek kulturális tanácsában javaslatot tett az eddigi iskolai referens 
mellé egy iskolán kívüli ifjúsági nevelésért felelős referens alkalmazására is. A 
BIV Határvidéki és Külügyi Hivatala azonban óvatosságra is intett, mert a né-
met cserkészek külön referens alá vonásában veszélyt látott, s a referens beik-
tatását követően az argentin hatóságok fokozott ellenőrzésével számolt. A végső 
álláspontjához azonban további információkat kért.651

A német cserkészek tevékenysége nagyon hasonlatos volt a birodalmi HJ-
ban alkalmazott gyakorlathoz. Buenos Airesben a Német–Argentin Cserkész-
szövetségen belül 1937-ben vitorlázórepülős és modellező csoportot is alakítot-
tak, s a modellépítés mellett a következő évre már repülőutakat terveztek a saját 
maguk által épített vitorlázórepülőkkel. A német ifjúság 1938 márciusában már 
harmadik ízben tartotta meg nagy nyári táborát, amelyre 260-an érkeztek az or-
szág minden részéről. A táborra Buenos Airestől 800 kilométerre a Sierra von 
Cordoba hegyvidéken, 1000 méter magasban került sor.652 Az argentin ifjúsággal 
való kapcsolatokról szintén nem tudunk.

IV. 5. 8. 3. Brazília

Brazíliában is számos szervezet igyekezett összefogni az ottani németség ifjú-
ságát. Korábban a Német Ifjúság (Deutsche Jungenschaft) és a németeket is 
felvevő Gyarmati Cserkészek (Kolonial–Pfadfinder) nyújtottak lehetőséget a 
fiataloknak, de ezek a csoportok csak a nagyobb városokban (Rio de Janeiro, 
Sao Paulo, Curitiba és Porto Allegre) működtek, s nem álltak egymással kap-
csolatban. Ezt követően a Német–Brazil Ifjúsági Kör (Deutsch–Brasilianischer 
Jugendring) vált mértékadó szervezetté, amely birodalmi német és helyi német 
fiatalokat is felvett soraiba. A lány- és fiúszervezetre tagolódó kör ifjúnép- és if-
júlány-csoporttal is rendelkezett. A birodalmi támogatás itt is hozzájárult ahhoz, 
hogy a célkitűzések alapján igényt formáljanak a teljes német ifjúság összefo-
gására. 1936-ra két év megfeszített munkával 1500 főre duzzadt a taglétszám, 
ami azonban még nem adott okot az elégedettségre, a vezetőhiány ugyanis csak 
lassú fejlődést tett lehetővé. Egységek működtek Rióban, Belleo Horizontéban, 
Novoában, Friburgóban, Sao Paulóban, Santosban, Aracatubában, Curitibában, 
Bluemnauban, Porto Allegrében és sok más kisebb településen is.653

A németországi cserekapcsolat Brazíliában is felmerült – mind a brazíliai, 
mind a brazíliai német ifjúság részéről –, s elsősorban olyan idősebb, de még 
iskolás gyerekeket akartak Németországba küldeni, akik ott német családoknál 

651 NSDAP RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 29. Oktober 1937 – PAAA, R 98882, 253654-
253656. o.
652 Deutsche Segelfliegerei in Argentinien. RJP, 1937/277. sz., 2. o.; Jugendlager in Argentinien. 
RJP, 1938/67. sz., 3. o.
653 Deutsche Jugendarbeit in Brasilien. RJP, 1936/143. sz., 6. o.; Deutsche Jugendarbeit in Brasilien. 
Pressestimmen über Jugendbewegung des In- und Auslandes. I. Jugendbewegung in Deutschland. 
A) Deutsche Presse. Bericht Nr. 41., 15. November 1936, 199-200. o. (BArch, NSD 43/7. 1-2.); 
Zum Tode des Führers des Deutsch-Brasilinianischen Jugendrings. RJP, 1935/276, sz., 1. o.
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kerültek volna elhelyezésre.654 A Riói Német Iskola a pár hónapra tervezett utat 
azonban nem tartotta kivitelezhetőnek, mivel az rendívül drágának ígérkezett, 
s a németországi átiskolázás évveszteséget okozott volna a brazil iskolákban. Az 
iskola inkább rövidebb időtartamot javasolt, leginkább a szünidőben. A csere 
kezdeményezője Berlin városa volt már 1934-ben, ahol 8-10 gyereket vártak vol-
na Rióból és kb. ugyanennyit Sao Paulóból. A projekt lebonyolítására elegendő 
család állt rendelkezésre Németországban. Ez a megoldás a nyelvgyakorlás te-
rén is jónak ígérkezett, mert a családokban csak németül beszéltek. Ezen felül 
külön oktatást terveztek számukra Németországról és a német kultúráról is.655 
Az 1935-ös Németország-táboron Brazíliából meglehetősen nagy, 80 fős kül-
döttség vett részt.

A követség Brazíliában is támogatandónak tartott minden olyan kezdemé-
nyezést, amely a kolóniák német jellegének megtartását és erősítését szolgálta. 
Az ifjúság gondozásában a Német Tanáregyesület is részt vett, amely egyúttal 
közvetítőként is funkcionált: megpróbált egyensúlyt teremteni az iskolai szük-
ségletek és az ifjúsági szükségletek között.656

1937-re Brazíliában is komolyabban kezdtek foglalkozni egy egységes sza-
bályozás alá vont ifjúsági neveléssel, amelyhez a brazil illetékes szervek a nagy-
követségtől kértek anyagokat a németországi tapasztalatokról. A nagykövetség 
kijelölt egy személyt, aki tájékoztatta a brazil szerveket, a külügyminisztérium 
útján anyagokat kért, s javasolta a brazil kormány egyik megbízottjának német-
országi útját, hogy helyben szerezzen tapasztalatokat, illetve egy német kiképző 
meghívását Németországból. Ehhez a helyi NSDAP és a BIV is hozzájárult. A 
követség a következő témájú, nyomtatott anyagok elküldését javasolta: a törvé-
nyi szabályozás megfelelő kivonatai, a HJ szervezeti formái, finanszírozása, ki-
képzési elvei és előírásai, HJ és iskola, HJ és szakképzés, testi, erkölcsi és szoci-
ális nevelés, egészségvédelem stb. A brazil küldött és a német kiképző ügyében 
a későbbi fejlődés alapján akartak végleges döntést hozni. Mindenesetre Né-
metország nem akarta elmulasztani annak lehetőségét, hogy a felálló brazil ál-
lamifjúság német befolyással jöjjön létre, mert attól az általános német befolyás 
növekedését várta. A követség nem vállalkozott arra, hogy megítélje, mennyire 
lesz képes a kormány ezt megvalósítani, s lehetségesnek tartotta, hogy a kezdeti 
felbuzdulás után semmi sem történik majd.657 A brazil ifjúság és a HJ kapcsola-
tairól nincs tudomásunk.

654 Ezt a Sao Paulo-i főkonzulátus csak a költség átvállalásával tartotta lehetségesnek. Deutsches 
Generalkonsulat an die Deutsche Gesandtschaft Rio de Janeiro, Sao Paulo, 31. Mai 1936 – PAAA, 
R 63613.
655 Deutsche Schule an die Deutsche Gesandtschaft. Abschrift, Rio de Janeiro, 30. Mai 1934 – 
PAAA, R 63613; Auslandsstelle der städtischen Schulen Berlins [an das AA], 10. März 1934 – PAAA, 
R 63613; Deuscthe Gesandtschaft an das AA, Rio de Janeiro, 11. Juli 1934 – PAAA, R 63613.
656 Deutscher Lehrerverein [an die Deutsche Gesandtschaft]. Abschrift, Rio de Janeiro, 23. No-
vember 1935 – PAAA, R 63610.
657 Deutsche Botschaft an das AA, Rio de Janeiro, 5. Januar 1937 – PAAA, R 98882, 253672. o.
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IV. 5. 8. 4. Bolívia

Bolíviában néhány cserkészcsoporton kívül nem működött olyan szervezet, amely 
a HJ-hoz hasonló lett volna, de a kapcsolatok kiépítése itt is fontos volt, bár ezek 
csak arra szorítkoztak, hogy a bolíviai fél kérésének eleget téve Schirach a bolíviai 
nevelők 30 fős küldöttségét hívta meg Németországba, hogy részt vegyenek a HJ 
egyik féléves vezetőképző tanfolyamán, amelynek költségeit a BIV teljesen magá-
ra vállalta. Bolíviában az RJP tudósítása szerint nagyon jókor jött a tanulmányút, 
mivel éppen azelőtt tették meg az első lépéseket az államifjúság létrehozására. A 
látogatók részére külön tanfolyamot terveztek, s a végén részvételt a pártnapon. 
Schirach arra is hajlandó volt, hogy egyik munkatársát egy évre Bolíviába küldje 
az ottani ifjúságvezetőség tanácsadójaként, s ennek költségét is vállalta.658

A bolíviai küldöttség végül 1938 szeptemberében érkezett meg Németország-
ba, s hat hónapig maradt. A csoport tagja volt a La Paz-i repülős iskola két tisztje, 
a „Colegio Militar” 8 kadettja, s az El Dario újság főszerkesztőjének vezetésével 
19 hallgató La Pazból. A bolíviai küldöttség válogatott hallgatókból és kadétokból 
állt, akik Monje őrnagy vezetésével tanulmányozták a HJ működését és létesítmé-
nyeit. A csapat először Hamburgba érkezett, majd útját Berlinben folytatta tovább. 
Berlinben főleg a birodalmi sportpályát tekintették meg, majd Potsdamba kirán-
dultak. Később fogadta őket Wilhelm Faupel, az Ibero-amerikai Intézet igazgató-
ja is. A következő hónapokban a küldöttség minden német körzetbe ellátogatott: 
kéthetes kirándulást tettek Kelet-Poroszországba, majd ismét visszatértek Berlin-
be. Utána négyfős csoportokban összesen 8 HJ-területet (Szászország, Thüringia, 
Alsó-Szászország, Württemberg, Westmark, Kurmark, Hamburg, Pomeránia) 
kerestek fel. A kis csoportok privátszállásokon szálltak meg, hogy a német csa-
ládi életet, illetve a nemzetiszocializmus családokra való hatását is tanulmányoz-
hassák. Drezdában és környékén (Hohenstein, Ostrau, Zirkelstein, úszó ifjúsági 
szálló „Sachsen”) ifjúsági szállókat tekintettek meg, majd egy riesengebirgei téli 
tábor látta őket vendégül. A csoport a Bad Schandau melletti Ostrauban ünnepel-
te a karácsonyt, amelyre Schirach minden vendégnek a Nevelés forradalma című 
könyvét ajándékozta. Karácsony után Petzerbe (Riesengebirge) utaztak, ahol szi-
léziai HJ-vezetőkkel együtt tartottak sítábort. Majd a sziléziai Braunauban egy 
külön kurzuson, illetve a Délkeleti Vezetőképző Iskolában (Führerschule Südost) 
Grödigben egy újabb tanfolyamon vettek részt. A tél legnagyobb élménye azon-
ban a HJ Garmisch-parten- kircheni téli versenyein való részvétel volt. 1939 ele-
jén a Birodalmi Munkaszolgálat néhány táborát is felkeresték. A Németországi 
tartózkodás után az olasz kormány a fasiszta ifjúság tanulmányozására hívta meg a 
bolíviai csoportot. Látszott tehát, hogy a német és az olasz ifjúság Bolívia kapcsán 
is versenyben állt a befolyás megszerzéséért.659

658 Deutsche Gesandtschaft in Bolivien an Dr. Busch, Berlin, Auswärtiges Amt, 1. März 1938 – PAAA, 
R 98882, 253687–253688. o.; Der JfdDR an die Dienststelle, 12. August 1938 – PAAA, R 27134.
659 30 bolivianische Gäste der HJ kommen nach Deutschland. Ibero–Amerikanische Korrespondenz, 
1938/38. sz., 1938. szeptember 20. (PAAA, R 98882, 253715. o.); Bolivianische Jugendführer 
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1939 februárjában újabb 27 bolíviai ifjúságvezető érkezett három hétre Né-
metországba, ismét Monje vezérkari tiszt vezetésével. Ez idő alatt a grödigi HJ 
vezetőképző iskolán elvégeztek egy háromhetes tanfolyamot, majd néhány na-
pos síelésre indultak.660 Bolíviában a helyi német ifjúság és a HJ működése nem 
rekonstruálható.

IV. 5. 8. 5. Kolumbia

Kolumbiában nem működött országos ifjúsági vezető, feladatait az NSDAP helyi 
csoportvezetője látta el. A Németország-táborba mindössze 4 fiút küldtek vol-
na, de az utazással kapcsolatban problémák merültek fel, ráadásul a résztvevők 
emiatt egy teljes iskolai évet vesztettek volna. Nem volt tisztázott az sem, hogy a 
partvidékig megteendő út költségeit ki viseli majd. Ezért a kolumbiai németség 
kvótáját inkább Argentínának vagy Chilének ajánlotta volna fel, ahol a német if-
júság nagy számát tekintve biztosított volt a kellő számú résztvevő kiválasztása. 
Kolumbiában egy ilyen tervhez ugyanis hosszabb előkészítést tartottak szüksé-
gesnek, ám végül Kolumbia is képviseltette magát a Németország-táborban.661 A 
kolumbiai ifjúsággal valószínűleg nem lépett kapcsolatba a HJ.

V. 5. 8. 6. Mexikó

Mexikóban a Németország-táborban való részvétel megszervezéséhez sikere-
sebben fogtak hozzá, ott 25 fiú kiküldésével számoltak. Az út ellen a mexikói 
kormányszerveknek sem volt kifogása, sőt a mexikói–német diákcserét üdvözöl-
ték, s még a sajtóban is nyilvánosságra hozatták a tábor megrendezését. Jóllehet 
a követség munkatársa nem hangsúlyozta a mexikói külügyminisztérium mun-
katársának, hogy a Németország-táborba érkeztek az ifjak, akik száma a terve-
zett 25 helyett csak 10 volt.662 A mexikói követség információi szerint a cserké-
szek nemzeti csoportjai és az európai HJ között baráti kapcsolatok álltak fenn, 
amelyből arra következtettek, hogy Mexikóban barátságosan tekintettek Német-
országra. A mexikói HJ és a cserkészek között 1937-ben azonban még nem áll-
tak fenn kapcsolatok, de ennek megteremtését a követség elő akarta segíteni. 
Az ifjúság itt is kiterjedt tevékenységet folytatott, táborokat rendezett és saját 
otthonnal rendelkezett.663

besuchen die HJ. RJP, 1938/221. sz., 3. o.; Bolivianische Jugendführer in Deutschland. RJP, 
1938/223. sz., 2. o.; Ausländische Gäste bei der HJ. RJP, 1938/227. sz., 2. o.; Die bolivianischen 
Jugendführer auf Deutschlandfahrt. RJP, 1938/246. sz., 3. o.; Bolivien gründet Staatsjugend. 
RJP, 1938/249. sz., 2. o.; Bolivianische Jugendführer besuchen das Jugendherbergswerk. RJP, 
1938/288. sz., 3. o.; Gäste aus Bolivien. RJP, 1939/60. sz., 2. o.; Die bolivianischen Jugendführer 
mit der HJ im Winterlager. RJP, 1938/295. sz., 3. o.
660 Boliviens Jugendführer in der Ostmark. RJP, 1939/48. sz., 3. o.
661 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Bogota, 21. Mai 1935 – PAAA, R 63610.
662 JfdDR Abteilung Ausland an das AA, 24. Juni 1935 – PAAA, R 63610; Deutsche Gesandtschaft 
an das AA, Mexico, 3. Juli 1935 – PAAA, R 63610.
663 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Mexico, 15. Februar 1937 – PAAA, R 98882, 253645. o.; 
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IV. 5. 8. 7. Uruguay

Uruguayban olyannyira erőteljes volt a német ifjúság fejlődése, hogy 1936-ban 
Montevideóban bekövetkezett a teljes német ifjúság egyesülése, amit a meg-
lévő ellentétek félre tétele tett lehetővé. Ezáltal – német értékelés szerint – a 
munka kiterjesztése is lehetővé vált: létrehozták a szövetség vidéki otthonát, s 
jelentősen növekedett a tagok száma is. Az ifjúság tevékenysége itt is színes volt: 
1936-ban az egyes csoportok kereken 50 utat, s több tábort (terepgyakorlatok-
kal, sportkiképzéssel) rendeztek, rendszeresen rendeztek előadásokat német fil-
mekből, rádióadásokat hallgattak, ünnepségeket rendeztek, mintegy 400 közös-
ségi és csoportestre került sor. Az ifjúsági könyvtár már 400 kötetesre bővült, 
Montevideóban létrehozták a Német Ifjúsági és Gyermekalapítványt.664 A biro-
dalmi HJ-tal fennálló kapcsolatok egyelőre tisztázatlanok.

IV. 5. 8. 8. Peru

A harmincas évek elején Peruban is hozzáláttak a HJ megszervezéséhez, amely 
azonban csak vontatottan haladt előre, mivel sok esetben a szülők is vonakodtak, 
jóllehet itt is támaszkodhattak a Nerother Vándormadár hagyományaira. Hatal-
mas lelkesedésre és a munka ösztönzésére adott okot a Karlsruhe cirkáló láto-
gatása, ahova a német ifjúság is zászlókkal és lobogókkal vonult ki. A Nerother 
Szövetség maradéka azonban szépen lassan a feledés homályába merült. A Né-
metország-táborba a perui német ifjúság három főt küldött.665 A perui ifjúsággal 
való kapcsolatok kétségesek, további kutatásra várnak.

IV. 5. 8. 9. Haiti

Haitin csak egy Német Háznak elkeresztelt német egyesület működött, s a bi-
rodalmi német kolónia is meglehetősen kicsi volt. A birodalmi német gyerekek 
száma 1935-ben 32, a népi németeké 13 volt.666 A HJ-tal fennálló kapcsolatok 
nem dokumentálhatók. 

A többi latin-amerikai állammal való kapcsolatokról sem értesülünk – valószínű-
leg nem is voltak –, hiszen a többi ország nem rendelkezett jelentősebb német 
kisebbséggel és egy ilyen távoli kontinens esetében a HJ külügyi tevékenysége 
csak a legfontosabb országokra koncentrálhatott.

Deutsche Jugend schult in Mexiko. RJP, 1935/24. sz., 4. o.; HJ–Mexiko weiht ein Heim. RJP, 
1935/48., 4. o.; Mädel aus Mexiko. RJP, 1935/238. sz., 5. o.
664 Deutsche Jugend in Südamerika. Deutsche Rundschau, 11. April 1937 (PAAA, R 98882, 
253651. o.); Jahresbericht des deutschen Jugendbundes Uruguay im Jahr 1936. Pressestimmen 
über Jugendbewegung des In- und Auslandes. I. Jugendbewegung in Deutschland. A) Deutsche 
Presse. Bericht Nr. 47., 1. März 1937, 222–223. o. (BArch, NSD 43/7. 1-2.).
665 Deutsche Jugend in Peru. Mitteilungsblatt der Leitung der AO der NSDAP, 1935/30. sz., 
Anfang September 1935, 1. o. (NSD, 8/6); Deutsche Jugend in Peru. RJP, 1935/206. sz., 4. o.
666 Deutsche Gesandtschaft für Haiti an das AA, 16. September 1935 – PAAA, R 99266, 103. o.
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IV. 5. 9. Közel-Kelet

A Közel-Keleten Németországnak kizárólag az egykori háborús szövetséges Tö-
rökországban, esetleg Irakban volt befolyása, amely az 1919-et követő időszakban 
azonban visszaesőben volt. A térség minden más állama – a mandátumigazgatás 
és a korábbi tradíciók következtében is – brit, illetve francia befolyás alatt állt. Így 
ezekre a területekre diplomáciai, politikai és gazdasági eszközökkel nehéz volt 
betörni. A náci hatalmi politika hosszú távú céljai érdekében viszont erre óhatat-
lanul szükség volt. Az ifjúsági kapcsolatok kiépítése erre is jó hatással lehetett.

IV. 5. 9. 1. Törökország

Törökországban azon ifjúsági szervezetek közül, amelyek már a háború előtt 
működtek, a cserkészség volt a legfontosabb. Ez a többi szervezethez hasonlóan 
Kemal pasa szellemében nevelte ifjait, így egyben a török hadsereg utánpótlását 
is jelentette. A lányok külön csoportokat alkottak, s egyáltalán nem rekesztet-
ték ki őket az ifjúsági tevékenységből. A cserkészség sem volt azonban egységes 
szervezet, az iskolához kötődött. A többi ifjúsági csoportot is a cserkészekhez 
lehetett leginkább hasonlítani, és számos sportszervezet is működött. Ifjúsági 
szervezete csak az egyetlen engedélyezett pártnak, a Török Néppártnak volt.667 
A harmincas évek elején a Néppárt az ifjúsági nevelést már céltudatosabban 
akarta megvalósítani, mint ahogy arra jó példát szolgáltatott a nemzetiszocialis-
ta és a fasiszta nevelés. A végleges döntés az államifjúság kapcsán azonban csak 
1935-re volt várható, s akkor dőlt el, hogy a náci vagy a fasiszta modell között vá-
lasztanak-e, vagyis – német értelmezés szerint – az önkéntesség vagy a kényszer 
elvét veszik-e át a törökök. A lassan haladó központosító törekvések egyik első 
jele volt, hogy 1937-ben a 13-17 éves kor közötti fiatalokat heti két és fél napos 
cserkészképzésre kötelezték.668

1933-ban Törökországban is hozzáláttak a helyi HJ megszervezéséhez, amely 
1933 végén kb. 40 taggal rendelkezett és a Török Ifjúsági Szövetségbe tagolódott 
be. A török ifjúsági csoportokat a cserkészekhez lehetett leginkább hasonlítani, 
és számos sportszervezet is működött. A harmincas évek elején a Török Néppárt 
uralt mindent Törökországban, így az ifjúsági nevelést is, amelyet már céltuda-
tosabban akart megvalósítani, mint ahogy arra jó példát szolgáltatott a nemzeti-
szocialista és a fasiszta nevelés. A végleges döntés az államifjúság kapcsán azon-
ban csak 1935-re volt várható, s akkor dőlt el, hogy a náci vagy a fasiszta modell 
között választanak-e, vagyis – német értelmezés szerint – az önkéntesség vagy 

667 Die Jugenderziehung in der Türkei. RJP, 1936/64. sz., 5. o.; Türkei. Informationsdienst, 1937/4. 
sz., 5. Dezember 1937, 22. o. (BArch, NSD 43/21, 112683. o.); Schaffung einer Staatsjugend 
in der Türkei. RJP, 1937/20. sz., 3. o.; JfdDR, Abteilung Ausland, 23. Oktober 1933 – PAAA, R 
63605; Deutsche Botschaft an das AA, Ankara, Dezember 1933 – PAAA, R 63605.
668 Deutsche Jugend als Vorbild (Újságkivágás) – PAAA, R 63607.
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a kényszer elvét veszik-e át a törökök.669 A Hitlerjugend országos vezetője a HJ 
megszervezése mellett nagy hangsúlyt helyezett a német–török ifjúsági kapcso-
latok kialakítására is, s ezért már 1933-ban felvetette egy Hitlerjugend csoport 
törökországi látogatását. A legnagyobb eredménynek azt tekintette volna, hogy a 
meghívást a török kormány mondja ki. Erre látott is lehetőséget, mivel egy évvel 
korábban az olasz ifjúság is vendégeskedett Törökországban. A meghívás elérése 
érdekében Nabersberg előzetes látogatását javasolta. A tervet az ankarai német 
követség is támogatta, mivel jó lehetőséget látott benne, hogy Nabersberg feltér-
képezze, miként lehetne HJ-csoportokat küldeni Törökországba.670

Nabersberg végül 1934-ben – délkelet-európai útja részeként – több hetes 
látogatást tett Törökországban. Célja volt egyrészt, hogy elősegítse és megerő-
sítse a Hitlerjugend csoportok összefogását az érintett országokban, másrészt 
– ez volt a fontosabb –, meg akarta ismertetni a mértékadó török személyisége-
ket a Hitlerjugend felépítésével kapcsolatos tapasztalataival. Ez idő tájt kb. 100 
taggal rendelkezett a Hitlerjugend. Látogatása során átadta a HJ csoportjának a 
Schirach által még 1932-ben Potsdamban felavatott zászlókat. Látogatása a cso-
portok megerősítése érdekében új alapításokat is ösztönzött, így például Anka-
rában új HJ csoport alakult.671

Törökországban ebben az időben már amúgy is nagy érdeklődést mutattak 
más országok ifjúsági szerveződései iránt, s megbízottakat is kiküldtek az otta-
ni tapasztalatok tanulmányozására – köztük Berlinbe is. Törökországban is fon-
tolgatták, hogy az ifjúságot a nemzeti elv mentén fogják össze és megvalósítsák 
az egységes nevelését. Berlinben egy magas rangú török hivatalnok, a berlini 
török hallgatók gondozója, Cevat–Bey tett látogatást, hogy megismerkedjen a 
Hitlerjugend létesítményeivel. Élményei olyan mélyrehatóak voltak, hogy kez-
deményezően lépett fel Nabersberg útjának előkészítése során is. Törökország-
ban ugyanis számos ifjúsági szervezet létezett, amelyeket azonban egyelőre még 
semmilyen formában nem fogták össze. A kétoldalú kapcsolatoknak hagyomá-
nyai is voltak, mivel a török hadügy háború előtti újjászervezője, Golz pasa az Ifjú 
Németország Szövetség (Jungdeutschland–Bund) tiszteletbeli vezetője volt.672

Nabersberg Cerff hivatalvezetővel és a BIV Népcsoportok Főreferatúra ve-
zetőjével (Hauptreferat für Volksgruppen), Klinggel 1934. március 6-án érke-
zett Ankarába, ahol a követség közreműködésével Recep Beyjel, a Török Nép-
párt illetékes főtitkárával találkozott. Nabersberg utalt a berlini török hallgatók 
főfelügyelőjével, Cevat Bey-jel folytatott korábbi megbeszéléseire, beszámolt az 
utazása során szerzett benyomásairól, s felvázolta a HJ felépítését és működését. 

669 Deutsche Jugend als Vorbild (Újságkivágás) – PAAA, R 63607.
670 Die Jugenderziehung in der Türkei. RJP, 1936/64. sz., 5. o.; Türkei. Informationsdienst, 1937/4. 
sz., 5. Dezember 1937, 22. o. (BArch, NSD 43/21, 112683. o.); Schaffung einer Staatsjugend 
in der Türkei. RJP, 1937/20. sz., 3. o.; JfdDR, Abteilung Ausland, 23. Oktober 1933 – PAAA, R 
63605; Deutsche Botschaft an das AA, Ankara, Dezember 1933 – PAAA, R 63605.
671 Deutsche Jugend als Vorbild (Újságkivágás) – PAAA, R 63607; Aus der Auslandsarbeit der 
Abteilung Ausland der Reichsjugendführung, 9. Januar 1935, 1. o. – PAAA, R 63610.
672 Deutsche Jugend als Vorbild (Újságkivágás) – PAAA, R 63607.
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Recep Bey bemutatta a török ifjúság tagozódását (privát szövetségek, cserké-
szek, sportszervezetek és a Néppárt ifjúsági csoportjai), és ismertette az ifjúság 
összefogásának régóta húzódó tervét. Kifejtette, hogy csak az önkéntesség elve 
képzelhető el, az egyén felelősségének és szellemi függetlenségnek kell a közép-
pontban állnia. Az egy szervezetben való összefogás a nemzeti gondolat fenntar-
tása miatt volt fontos. A török ifjúság heti két alkalommal, katonatisztek által ve-
zetett elő-katonai képzésben vett részt (katonai gyakorlatok, kiskaliber-lövészet, 
lovaglás). Évente kéthetes ifjúsági hadgyakorlatra és táborra is sor került. 1934-
ben azonban még mindig csak a tervezés fázisában voltak, éppen ezért tanulmá-
nyozták több ország ifjúságát is. Recep Bey azt is megemlítette, hogy a külföldi 
viszonyokat nem lehet teljes mértékben adaptálni a török viszonyokra. Kritizálta 
az olasz ifjúság egyoldalúan fegyelemre és vak engedelmességre történő nevelé-
sét, viszont barátsággal szólt a németországi helyzetről.673

Nabersberg a további tapasztalatszerzés elősegítésére kinyilvánította, hogy a 
Hitlerjugend meghívna egy török csoportot Németországba a személyesen tá-
jékozódásra. Recep Bey az ifjúság kezdeti stádiumban lévő összefogása miatt 
egyelőre kitérően reagált, de remélte, hogy a két ország az ifjúságnevelés terén 
állandó és szoros kapcsolatban marad egymással. Avni Bey, a török iskolák főfelü -
gyelője sokkal pozitívabban nyilatkozott a kétoldalú csere lehetőségéről. Meg-
ígérte, hogy továbbítja a miniszternek a meghívást, s reményét fejezte ki, hogy a 
nem túl távoli jövőben ismét egy HJ-csoport látogat majd Törökországba.674

Nabersberg két napos ankarai tartózkodása után Isztambulba utazott, ahol 
a HJ és az NSDAP ottani helyi csoportja, köztük a HJ országos ifjúságvezető-
je, Leitner is fogadta a berlini küldöttséget. Ezen alkalommal adták át Schirach 
megbízásából a Potsdamban ünnepélyes keretek között felavatott zászlókat a tö-
rökországi HJ-nak. Az átadást a helyi német fiatalok énekes játékos bemutatója 
színesítette. A török semlegességet és kimértséget mutatta azonban Nabersberg 
szándékának sikertelensége, hogy Isztambulból a török rádióban szóljon a né-
met ifjúsághoz. Pedig Cerff elsősorban ezért kísérte el Nabersberget. 675

A magas rangú kapcsolatfelvételt követő két évben azonban az szolidabb 
mederben maradt. 1935-ben török újságírók tettek körutazást a birodalomban, 
melynek során megtekintették a berlini HJ és a Haditengerészeti HJ közösségi 
estjeit.676 1935-től minden évben járt legalább egy HJ-csoport Törökországban. 

673 JfdDR, Abteilung Ausland an das AA, November 1933 – PAAA, R 63605; Deutsche Botschaft an 
das AA, Ankara, 14. März 1934 – PAAA, R 63606; Arbeitsblätter. Herausgegeben von der Grenz- und 
Auslandsabteilung des Gebiets Westfalen, Folge 2, Münster, 2. Dezember 1937. Streng vertraulich!, 
14. o.; Nabersberg, Carl, Die deutsche Jugend im Dienst der Friedenspolitik des Führers. Wille und 
Macht, 1934/8. sz., 12-18. o.; Deutsche Jugend in der Türkei. RJP, 1934/14. sz., 1. o.; Der Stellvertreter 
des Reichsjugendführers, Stabsführer Nabersberg in der Türkei. RJP, 1934/20. sz., 1. o.
674 Deutsche Botschaft an das AA, Ankara, 14. März 1934 – PAAA, R 63606.
675 JfdDR an das AA, 9. Februar 1934; Deutsche Botschaft an das AA, Ankara, 14. März 1934 – 
PAAA, R 63606; Deutsche Jugend in der Türkei. RJP, 1934/14. sz., 1. o.; Der Stellvertreter des 
Reichsjugendführers, Stabsführer Nabersberg in der Türkei. RJP, 1934/20. sz., 1. o.
676 Die Grüße der türkischen Jugend an die HJ. NSK–Nachrichten, 21. Mai 1935 (BArch, NS 5/
VI/427, 18. o.).
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A csoportok fő célterülete elsősorban a Balkán volt, ahonnan zárásként Török-
ország nyugati részére (elsősorban Isztambulba) is ellátogattak. 1936 szeptem-
berében a HJ Hessen-nassaui területének HJ és DJ körzetvezetőinek többsé-
ge, illetve a területvezetőség néhány osztályvezetője indult kéthetes utazásra, 
amelynek során a balkáni országokat keresték fel, illetve a végén eljutottak Isz-
tambulba. Az utazás célja a külföldi ifjúságokkal való kapcsolatfelvétel, a német-
ség gondozása, valamint a helyi kultúra és látnivalók megismerése volt, de Tö-
rökországra nem szántak sok időt.677

A következő nagy hatású esemény Schirach 1937. decemberi, több országot 
érintő útja volt. Az Aleppóból érkező Schirach 1937-ben személyesen találko-
zott Kemállal, s előtte alkalma volt megtekinteni a török ifjúsági nevelés léte-
sítményeit is. Kemal kifejtette Schirachnak, hogy az ifjúságszervezés még nem 
áll az elvárt fokon. Schirach viszont dicsérte azt a néhány bemutatót, amelyet 
látott, és úgy vélte, hogy az azokban résztvevő fiatalok később alkalmasak lesz-
nek arra, hogy a még összefogandó köröket megszervezzék. Az audencia végén 
Schirach átnyújtott Kemálnak egy képekkel teli mappát a HJ életéről. A végén 
pedig átadta a török elnöknek a Hitlerjugend jelvény különlegesen kimunkált 
példányát. Kemál megkérte Schirachot, hogy adja át üdvözletét a Führernek. 
Schirach Ankara után ellátogatott Isztambulba is, ahol a város főpolgármester-
helyettese is fogadta. Priában Isztambul város kormányzója látta vendégül ün-
nepi ebéden. Megkoszorúzta a köztársaság emlékművét a konzulátuson, fogad-
ta a német kolónia tagjait, és autóskirándulást tett a Boszporuszhoz. Schirach 
útját a követség részben örvendetesnek és az előzetes várakozásokhoz képest 
minden tekintetben kielégítőnek ítélte meg. A program annak ellenére jó volt, 
hogy Schirach végül egy nappal később érkezett, s így majdnem veszélybe került 
audenciája az államelnöknél. A követség viszont szkeptikus volt, a fokozott szí-
vélyesség szerinte biztosan nem volt teljesen őszinte, mert a török fél csalódott 
volt a rövid ankarai és isztambuli látogatás miatt. Különösen erősítette ezt az ér-
zést, amikor kiderült, hogy Teheránban négy napos látogatásra készül Schirach, 
ráadásul közvetlenül törökországi kitérője után. A két ország kapcsolata ugyan jó 
volt, de a törökök szemében a két országot sem kulturális, sem gazdasági szinten 
nem lehetett egy napon említeni. Ennek ellenére a szívélyes fogadtatás mögött 
a követség hátsó szándékot sejtett, amelynek hátterében leginkább a török kül-
kereskedelmi törekvések állhattak. A török kormány olyan fogadást rendezett 
Schirach számára, mint a külföldi minisztereknek volt szokás. Schirach megis-
mételte az oktatási miniszternek Nabersberg korábbi meghívását, amely végül 
nem realizálódott. Felajánlotta, hogy a Németországba látogató csoport ellátását 
a BIV teljesen magára vállalja. A miniszter megköszönte az ajánlatot és végleges 
döntést ígért. Schirach köszönetképpen a szívélyes fogadtatásért saját portréját 
küldte el vendéglátóinak.678

677 HJ-Großfahrt nach Stambul. RJP, 1936/209. sz., 2. o.
678 Anlage zum Bericht der Botschaft Ankara vom 14. Dezember 1937 – PAAA, R 98908; 
Meldungen der iranischen und türkischen Presse über die Orient-Reise des Herrn Baldur von 
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A török ifjúság németországi látogatása azonban nem jött létre. 1938 már-
ciusában Schirach csak annyit tudott elérni, hogy meghívására a török követ 
munkatársai kíséretében meglátogatta a BIV-et. Külön is megköszönte azt a szí-
vélyességet, amiben őt és kísérőit legutóbbi törökországi látogatásakor Kemal 
részesítette, s remélte, hogy a török ifjúság képviselői 1938 folyamán ellátogat-
nak Németországba. Lauterbacher a kapcsolatok fennmaradásának elősegítése 
érdekében elrendelte, hogy 1938. április 1-től rendszeresen és ingyen juttassa-
nak el néhány sajtóterméket a török oktatási minisztériumba.679 Ezt a visszafo-
gott állapotot mutatta azonban, hogy Törökországba 1938-ban mindössze három 
HJ-terület tervezett utat, s mindössze egy török küldöttség részvételével szá-
moltak a nürnbergi pártnapokon.

Mivel a török út a BIV folyamatos meghívása ellenére 1938-ban sem jött lét-
re, így 1939-re az ankarai követség már csak egy csoportos utat javasolt a HJ-
nak Törökországba, holott a BIV újra 4 úttal számolt. Mindez kifejezte a kétol-
dalú kapcsolatok bizonytalan jellegét, s egyben azt is jelezte, hogy diplomáciai 
berkekben sem kívánták az ifjúsági kapcsolatok megszakítását. A több, egymást 
követő utat a politikai helyzet és az ilyen utakkal szemben megnyilvánuló török 
bizalmatlanság miatt nem tartották szerencsésnek. Célterületként Isztambul, 
Ankara és Izmir városát javasolta a követség, az egyenruha és a jelvények szigorú 
mellőzésével. 1939. szeptember 12.-október 14. között a BIV Szociális Hivatala 
által szervezett 14 fős tanulmányút, amely a délkelet-európai országok gazdasá-
gi, szociális és foglalkozási viszonyait állította középpontba, Jugoszlávia, Bulgária 
és Görögország mellett Törökországot is érintette volna, de Törökországot és az 
isztambuli, ankarai és szmirnai állomásokat végül kihúzták a programból.680

IV. 5. 9. 2. Szíria

Szíriában főleg a cserkészcsoportok voltak jelentősek, amelyekkel a Hitlerjugend 
is igyekezett kapcsolatba lépni. Tényleges kapcsolatok 1937-től figyelhetők meg. 
1937-ben az amszterdami világtalálkozóról hazafelé egy szíriai cserkészcsoport 
szándékozott felkeresni Németországot, de a tényleges megvalósulást nem is-
merjük. 1937 februárjában egy szír cserkészvezető (W. Zantut) járt Berlinben, 
ahol a Német Ifjúsági Szállók Birodalmi Szövetségével folytatott tárgyalásokat, 
hogy a késő nyárra lehetővé váljon a szír cserkészek – kb. 50 fős csoportjának – 
két hónapos németországi látogatása. A beirúti főkonzulátus mindössze azt ki-
fogásolta, hogy a BIV az ő megkerülésével folytatott levelezést az ügyben, ami 
a francia hatóságok idegessége miatt elővigyázatlanságnak minősült, s így táma-

Schirach – PAAA, R 98908; Deutsche Botschaft an das AA, Ankara, 9. November 1937; Deutsche 
Botschaft an das AA, Ankara, 14. Dezember 1937 – PAAA, R 98908; Deutsche Botschaft an das 
AA, Ankara, 18. Mai 1938 – PAAA, R 98908; Telegramm, 10. Dezember 1937 – PAAA, R 98908.
679 Der türkische Botschafter besuchte die Reichsjugendführung. RJP, 1938/59. sz., 5a. o.; RJF 
Grenz- und Auslandsamt an das AA, 25. März 1938 – PAAA, R 98908.
680 Deutsche Botschaft an das AA, Ankara, 2. Mai 1939 – PAAA, R 98919; [Gruppenfahrten der 
HJ 1939] – PAAA, R 98919; PAAA, R 98920.
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dások ürügyeként szolgálhatott volna. Összességében mind a konzulátus, mind 
pedig a cserkészszövetség úgy ítélte meg, hogy a területen uralkodó viszonyok 
a németországi látogatást nem teszik lehetővé, mert az arab ifjúság amúgy is 
meglévő szimpátiája mellett egy ilyen látogatás csak növelhetné a francia man-
dátumhatóság bizalmatlanságát. Így az utat – feltételezve a helyzet javulását – 
1938-ra halasztották. 1937-re mindössze egy 6-8 fős csoport két hónapos né-
metországi tartózkodásra való meghívását tekintette reális lehetőségnek a szír 
cserkészek vezetője. Némi fenntartással bár – de szem előtt tartva azt a célt, 
hogy az arab ifjúság Németország felé irányuló szimpátiáját ébren tartsák és 
fokozzák – a konzulátus támogatta ezt az ötletet. 1937 júliusában a szír csoport 
végül csak ötnapos berlini tartózkodásra érkezett, ahol a HJ vendégei voltak. A 
szokásos városnézést ipari létesítmények, sportpályák, ifjúsági objektumok meg-
tekintése követte, s többek között ellátogattak Potsdamba is. Az utolsó napok 
egyikére a wannseei Hitlerjugenddel terveztek találkozót. A csapattal utazott 
három szír újságíró is, akik élményeikről és a csoport utazásáról könyvet tervez-
tek kiadni.681

1937-ben Schirach Szíriát is beillesztette közel-keleti programjába. A biro-
dalmi ifjúságvezetőt a helyi, francia befolyás alatt álló lapok azonban erősen os-
torozták, és azt vetették a szemére, hogy „turistamaszkban” folytat politikai célú 
látogatást. Az előzetes tervek alapján november 30.-december 2. között Damasz-
kuszban, december 7-8. között pedig Aleppóban tett látogatást. Damaszkuszban 
Schirach felkereste a francia főmegbízott delegáltját, aki Schirachot – küldöttsé-
gével együtt – vacsorára hívta meg. Elmaradt viszont a vacsora bevezető jellege, 
mivel arra a szír kormány egyetlen képviselőjét sem hívták meg, csupán 4 francia 
tisztet a delegált stábjából. Mindez a főkonzulátus számára azt mutatta, hogy a 
franciák még mindig bizalmatlansággal fogadják az ilyen látogatásokat, amit azu-
tán propagandának minősítettek, amely szerintük a mandátumuralom gyengíté-
séhez vezethetett. Ezt a nagy szívélyesség sem fedhette el. Schirach Damasz-
kuszból Bagdadba repült, majd Aleppóba és onnan Törökországba.682

1938-ban a Szíriai Nemzeti Néppárt németországi kirendeltségének veze-
tője, Massoun Abdin Bey azzal a kéréssel kereste fel a BIV-et, hogy pártjának 
több képviselője az ifjúsági részlegből meghívást kaphasson Németországba a 
Hitlerjugend létesítményeinek tanulmányozására. Megemlítette, hogy az elő-
ző évben már 30 fős csapatot küldtek Olaszországba, amely részt vett a Campo 
Mussoliniben rendezett táborozáson. A BIV tudatta a külügyminisztériummal, 
hogy 15 szíriai fiatal meghívását tervezik, amihez előzetesen azonban kikérték a 

681 Deutsches Generalkonsulat an das AA, Beirut, 30. Juni 1937 – PAAA, R 98896; Deutsches 
Generalkonsulat an das AA, Beirut, 16. April 1937 – PAAA, R 98896; Deutsches Generalkonsulat 
an das AA, Beirut, 23. Oktober 1937 – PAAA, R 98897; Arabische Jugend am Ehrenmal in Berlin. 
RJP, 1937/168. sz., 2. o.; Die Organisation der syrischen Jugend. RJP, 1937/169. sz., 2. o.
682 Deutsches Generalkonsulat an das AA, Beirut, 2. Dezember 1937 – PAAA, R 98908; 
Deutsches Generalkonsulat an das AA, Beirut, 13. Dezember 1937 – PAAA, R 98908; 
Deutsches Generalkonsulat an das AA, Beirut, 23. Dezember 1937 – PAAA, R 98908; Deutsches 
Generalkonsulat an das AA, Beirut, 24. November 1937 – PAAA, R 98908.
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minisztérium véleményét is – még akkor is, ha az együttműködés kizárólag in-
formális jelleget öltött volna. Valószínűleg ennek időzítése a pártnapokra esett 
volna,683 de az út lefolyásáról nem rendelkezünk információval.

IV. 5. 9. 3. Irak

Irakkal kapcsolatban csak Schirach 1937-es körútja ismert. Schirach december 
2-án érkezett Bagdadba. Még aznap audencián fogadta Ghazi király, amelyen 
részt vett a német követ mellett az iraki külügyminiszter és Schirach apósa (Hit-
ler fényképésze), Heinrich Hoffman is.684

A királlyal folytatott megbeszélésen az iraki külügyminiszter arról beszélt, 
hogy milyen különbségek vannak a HJ és a cserkészmozgalom között. Erre vá-
laszul Schirach kifejtette, hogy az Anglia által befolyásolt nemzetközi szervezet-
tel a nem nemzeti alapon szerveződés miatt szakították meg a kapcsolatokat. 
Az iraki külügyminiszter ennek kapcsán utalt arra, hogy a cserkészség mellett 
van egy Futuwa (=ifjúság) nevű ifjúsági mozgalmuk is, amely teljesen nemze-
ti alapon szerveződik, s a felsőbb iskolák magasabb osztályainak tanulóit fogja 
össze, hogy számukra félkatonai kiképzést tegyen lehetővé, s a nép védképessé 
tételének gondolatát közvetítse. Schirach ezt a szervezetet már rokonnak tekin-
tette a HJ-tal és örvendetesnek vette volna a kétoldalú kapcsolatok kialakítá-
sát. Egyúttal meghívott egy küldöttséget a következő pártnapra, és felajánlotta 
a HJ tapasztalatait Iraknak. A király és külügyminisztere elfogadták az ajánlatot. 
Schirach emlékezésképpen átnyújtotta a királynak a HJ arany vezetőjelvényét és 
egy Hitlerjugendről szóló képes mappát.685

Ezt követően fogadta Schirachot a miniszterelnök, majd felkereste a koráb-
bi miniszterelnököt is. A miniszterelnök köszönetét fejezte ki a látogatásért, s 
megemlítette: mindannyian részt vettek annak idején a török katonai kiképzés-
ben, így sok német kiképzővel találkoztak, s ez a német befolyás még mindig 
jelen van Irakban. Schirach neki is megismételte az iraki ifjúság képviselőinek 
meghívását, és megerősítette, hogy a csoport teljes mértékben a Hitlerjugend 
vendége lesz. A volt miniszterelnöknek bemutatta a Hitlerjugend szervezetét és 
tevékenységét, s beszélt az autokratikus államvezetés előnyeiről. Beszélgetőtár-
sa egyetértésének hangot adva kifejtette, hogy Irakban többek között a gyakori 
kormányváltás az erős nemzeti ifjúság felépítését nem teszi lehetővé. A látoga-
tás végén a német kolóniával való találkozás és Bagdad megtekintése szerepelt a 
programban. A követség szerint a látogatás, és egy ilyen magas rangú náci vezető 
látogatása a házigazdák számára jó benyomást keltett és azt is jelentette, hogy a 

683 RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 9. Mai 1938 – PAAA, R 98883; Veranstaltungen 
des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur für den 
Dienstgebrauch, 18. o.
684 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Bagdad, 5. Dezember 1937 – PAAA, R 98908.
685 Uo.
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nemzetiszocialista mozgalom nagy érdeklődést tanúsít Irak iránt. Összességben 
tehát Németország nagy politikai sikerének tekintették a látogatást.686

Az iraki kormány valóban elfogadta a meghívást, és 1938 augusztusában je-
lezte, hogy 20 fős csoportot kíván Nürnbergbe küldeni. A csoport először Mün-
chenbe érkezett, ahol szívélyes, zenés fogadtatásban volt része. A nemzetiszoci-
alista gondolat szülőhelyén megtekintették a Barna Házat, a bajor Hadtörténeti 
Múzeumot, a Német Művészet Házát, s az első világháborúban elesett bajor 
katonák emlékművét. Felkeresték azt az épületet is, amelyben a pártot alapítot-
ták. Nürnberg előtt látogatást tett a csoport Ansbachban is, de a legmarandóbb 
élményt mégiscsak a pártnap jelentette, ahol a Führer személyesen üdvözölte 
a csapatot és fogott kezet vezetőjével. A pártkongresszus alkalmából Rosenberg 
minden külföldi ifjúsági delegáció vezetőjét meghívta egy ünnepségre. A Führer 
később rádiós üzenetben köszöntette az iraki vendégeket. Nürnberg után a kö-
vetkező állomás Berlin volt, ahol a város nevezetességei mellett megtekintették 
a HJ létesítményeit is. Összességében nagy lelkesedés és teljes elismerés volt a 
látogatás eredménye. A bagdadi német követség tudni vélte, hogy a brit követ-
ség nem vette szívesen a látogatást. Az iraki nevelésügyi minisztérium főigazga-
tója azonban bizalmasan közölte a német követtel, hogy nagy megelégedésükre 
szolgált a csoport németországi útja, s az angol nem tetszés ellenére a következő 
évben is útnak indítanak egy csoportot. Egyúttal köszönetét fejezte ki a meghí-
vásért és a vendéglátásért. Az iraki küldöttség a pártnap után Breslauba érkezett, 
ahol megtekintették a HJ Hermann Göring Sportpályájának helyszíneit, ismer-
kedtek a sziléziai iparvidékkel, jártak Annabergben, majd ismét Berlinbe men-
tek. Berlinből Hamburgon át Nyugat-Németországba tartottak, majd a csoport 
október első napjaiban tért vissza Bagdadba.687

IV. 5. 9. 4. Irán

Az Iránnal fennálló kapcsolatok esetében szintén Schirach látogatása az egyet-
len ismert mozzanat. Schirach teheráni látogatása is nagyon baráti hangnemben 
zajlott, és ez láthatóan bosszantotta a szovjet szomszédot. Német részről ezt 
nagyon pozitívan értékelték, mivel ettől az incidenstől a két ország viszonyának 
további elhidegülését remélték. A szovjet Izvesztyija tudósítója egyoldalú jelen-
tésében kiemelte, hogy a teheráni reptér Schirach érkezésekor félig München-
re, félig Nürnbergre hasonlított, és ugyanaz a „paradé cécó” volt megfigyelhető, 

686 Uo.; Anlage zum Bericht der Deutschen Gesandtschaft in Bagdad. Nr. 2879, vom 9. Dezember 
1937 – PAAA, R 98908; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Bagdad, 9. Dezember 1937 – PAAA, 
R 98908.
687 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Bagdad, 11. August 1938 – PAAA, R 98883; Anlage zum 
Bericht der Deutschen Gesandtschaft in Bagdad vom 18. Oktober 1938 – PAAA, R 98883; 
Deutsche Gesandtschaft an das AA, Bagdad, 19. Oktober 1938 – PAAA, R 98883; Ausländische 
Jugendführer auf dem Parteitag. RJP, 1938/204. sz. 1. o.; Ausländische Parteitagsgäste auf 
Deutschlandfahrt. RJP, 1938/217. sz., 3. o.; Irakische Gäste in der Jugendherberge Annaberg. 
RJP, 1938/221. sz., 3. o.; Ausländische Gäste bei der HJ. RJP, 1938/227. sz., 2. o.
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mint Németországban. A jelentés szerint a fogadás programja ünnepélyesebb 
volt a hivatalos kormánylátogatásokénál. Irán számára a helyzet igen kínos volt. 
A szovjet sajtó az örömkitöréseket primitívnek minősítette, s véleménye szerint 
a „fasiszták” nem is próbálták véka alá rejteni goromba kolonizációs szándéka-
ikat. Mindez a szovjet fél számára pedig az iráni vezető körök tudatlanságát je-
lezte.688

Schirach fogadására a követség tagjai mellett a helyi csoportvezetővel, 
Siemsszel az élen csaknem a teljes német kolónia felsorakozott. Az iráni kormány 
részéről az illetékes ország-referens, egy képviselő és az iráni ifjúsági mozgalom 
vezetője jelent meg. Összesen kb. 500 fő volt jelen a reptéri fogadáson, ahol 
Schirach elvonult az egyenruhás HJ sor előtt és rövid köszöntőt intézett a HJ ta-
gokhoz, majd Schimranba utazott, a követség nyári rezidenciájára. A megérkezés 
estéjén a követség adott szűk körű fogadást, ahol rövid előadások hangzottak el 
Irán kultúrtörténetéről és az iráni ifjúsági mozgalomról. Másnap Schirach a he-
lyettes külügyminiszter vendége volt, majd felkereste a koronaherceget, akinek 
a HJ különlegesen szép kivitelű arany tiszteletjelvényét adományozta. A trón-
örökössel folytatott háromnegyedórás beszélgetésen felvázolta a Hitlerjugend 
felépítését, munkáját és céljait, illetve a népek közötti megértésben játszott sze-
repét. A trónörökös nagy érdeklődést mutatott a HJ iránt, és kifejtette, hogy ők 
is folyamatosan fejleszteni kívánják ifjúsági mozgalmukat. Ennek elősegítésére 
meghívta az iráni ifjúság delegációját a következő évre Németországba, hogy ott 
tanulmányozhassák a német eredményeket. Hasonló baráti hangnemben zajlott 
megbeszélése a miniszterelnökkel és a nevelésügyi miniszterrel is, akik erősen 
németbarát habitussal rendelkeztek. A következő napon fogadta őt maga a sah 
is, akinek Schirach továbbította a Führer üdvözletét, s bemutatta az új Német-
ország eredményeit, de a fő téma ezúttal is a Hitlerjugend volt. Schirach a sah-
nak is megismételte meghívását egy iráni csoport részére. A 20 perces audencia 
végén a sah megkérte a birodalmi ifjúságvezetőt, hogy továbbítsa üdvözletét 
Hitlernek. Schirachnak alkalma nyílt a város nevezetességeinek megtekintésére 
is, majd este a német kolónia adott ünnepséget számára, amelyen előadást tar-
tott a német ifjúsági mozgalom minden fontosabb kérdéséről.689

December 6-án Schirach az iráni ifjúság létesítményeivel ismerkedett, így 
többek között megtekintett egy 1000 fős cserkésztábort is. Ezt követően a neve-
lésügyi minisztérium adott reggelit küldöttségének, amelyen fontos miniszterek, 
valamint az ifjúság, az egyetemek és a hadsereg képviselői is jelen voltak. To-
vábbi megbeszélések után a gyakorlóterek megtekintése következett, valamint a 
lánycserkészek, a felsőbb iskolák és a hallgatók bemutatói.690

688 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Teheran, 4. Januar 1938 – PAAA, R 98908; Russische Pres-
se, Bericht, Nr. 183: Sowjetpresse vom 11. Dezember, 14. Dezember 1937 – PAAA, R 98908.
689 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Teheran, 13. Dezember 1937 – PAAA, R 98908.
690 Uo.; Meldungen der iranischen und türkischen Presse über die Orient-Reise des Herrn Baldur 
von Schirach – PAAA, R 98908; Das Erwachen der Jugend im nahen Osten. Das Deutsche Mädel, 
1938. Januar.
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A követség összességében a német ügy számára sikernek minősítette Schirach 
látogatását, de kiemelték, hogy Iránnak azért tekintetbe kellett vennie a Szovjet-
uniót és Angliát is. Kiemelte, hogy Schirach nem politikai hódítás miatt jött Irán-
ba, s nem akarta zavarba hozni az iráni vezetést az angol és orosz partnerek előtt. 
Sikerült viszont közvetlen kapcsolatot kialakítania az iráni ifjúsággal – amelyet a 
jövőben el lehet majd mélyíteni –, s elképzelhetőnek tartotta a nemzetközi iráni 
szervezet „kiszabadítását” az angol érdekeltségből. Úgy vélte, hasonló szemléle-
tet lehet adni neki, mint a német és az olasz ifjúságnak. A követség véleményével 
ellentétben azonban ez az út is mutatta, hogy Schirach utazásai nem szimplán az 
ifjúsági kapcsolatok ápolását, hanem nagypolitikai érdekeket is szolgáltak. 1938-
ban a pártnapokra egy iráni küldöttség meghívása is napirenden volt.691

IV. 5. 9. 5. Egyiptom

Egyiptom irányában inkább csak meghívásról volt szó, mint konkrét HJ stra-
tégiáról. Az Egyiptomi Unió Egyetem 1938-39 telére számolt egy HJ csoport 
érkezésével, amely az ottani cserkészek vendége lett volna. A követség 15 fős 
küldöttséget tartott kívánatosnak – még ha egyiptomi részről nagyobb csoport-
tal számoltak is –, és összesen három hetes utat javasolt. A programpontok kö-
zött szerepelt Alexandria, Port Said, valamint egy szuezi látogatás is. Ezen kívül 
kirándulást terveztek Luxorba és Asszuánba. A követség üdvözölte a látogatást, 
mert abban a kétoldalú kapcsolatok lehetőségét látta. Az út mindenesetre elma-
radt, jóllehet a kairói követség 1939 tavaszán úgy érezte, hogy az kívánatosabb 
lenne, mint bármikor valaha. Talán nem véletlenül esett ez egybe a brit megbé-
kéltetési politika végével. Az Unió Egyetem így meghívását 1939 elején ismét 
megismételte. 1939-ben úgy is tűnt, hogy létrejön a régen várt látogatás, de a 
megvalósulásról már nincsenek információink. Egy másik lehetséges kapcsoló-
dási pont volt az egyiptomi ifjúsággal az a kérés, hogy 1938-ban három egyipto-
mi fiú tartózkodhasson a HJ nyári táboraiban. A kérésnek a HJ kész volt eleget 
tenni, de felmerült az is, hogy egy egész csoport (10-20 fő) töltse nyári szünide-
jét Németországban.692

A Közel-Keleten a Hitlerjugend legfeljebb csak felhívni tudta magára a fi-
gyelmet, komoly aktivitást azonban nem tudott kifejteni. Inkább csak behatolá-
si kísérletről volt szó, ami még a Németországtól alapvetően nem idegenkedő 
Törökországban is szerény maradt, a brit és francia mandátumterületeken pe-
dig ténylegesen csak kezdeményekről beszélhetünk. A behatolási kísérlet fon-
tosságát mindazonáltal Schirach személyes és egyedül relevanciával bíró útja is 

691 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Teheran, 13. Dezember 1937 – PAAA, R 98908; 
Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur 
für den Dienstgebrauch, 18. o.
692 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Kairo, 31. Januar 1938 – PAAA, R 98907; RJF Grenz- und 
Auslandsamt an das AA, 20. Dezember 1937 – PAAA, 98907; Deutsche Gesandtschaft an das AA, 
5. April 1939 – PAAA, R 98919; Deutsche Gesandtschaft Kairo an das AA, 17. Juli 1939 – PAAA, 
98920; RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 11. März 1938 – PAAA, R 98897.
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jelezte. Törökországban a Hitlerjugend a török ifjúság német mintára történő 
megszervezésében volt érdekelt, ami tájékoztató anyagok kiküldésével és török 
ifjúságvezetők meghívásával próbált elősegíteni. A többi országban a még ked-
vezőtlenebb fogadtatás miatt még erre sem futotta, inkább csak meghívási ter-
vek voltak napirenden. Mindenesetre Törökországba a harmincas évek közepé-
től egyre több HJ csoport látogatott, a csúcsot 4-5 út jelentette.

IV. 5. 10. Az afrikai német ifjúság felkarolása

Afrika két szempontból volt fontos a Hitlerjugend számára. A kontinens egyrészt 
mind elméletben, mind gyakorlatban a legfőbb terepet kínálta a Hitlerjugendben 
folyó gyarmatügyi tevékenyég számára, hiszen a korábbi német gyarmatok közül 
a legjelentősebbek a fekete kontinensen voltak. Másrészt a fogyóban lévő német 
befolyást ezeken a területeken az ifjúsági kapcsolatok ápolásával részben – ke-
vésbé feltűnő módon – ellensúlyozni lehetett. Ez a munka így elősegíthette azt, 
hogy a nemzetiszocialista propaganda szerint küszöbön álló hatalom-visszavétel 
után ezek a területek zökkenő-mentesebben integrálódhassanak a német hatal-
mi szférába. A források a délnyugat-, dél- és kelet-afrikai területekkel ápolt kap-
csolatok rekonstruálását teszik lehetővé.

IV. 5. 10. 1. Délnyugat-Afrika

Az egykori Német Délnyugat-Afrika gyarmaton továbbra is élt német lakosság. 
A német ifjúság iskolai nevelése alapvetően jól működött. Míg azonban a ma-
gániskolák erősebb német hatást tudtak kifejteni, addig a kormányiskolák német 
részlegei némileg gátoltak voltak ebben a tevékenységben. Az iskolák azonban 
értelemszerűen nem fedték le a teljes német ifjúságot, ugyanis az iskolán kívüli 
területen és főleg az iskolát elhagyó generációk részére kevés lehetőség mutat-
kozott. Ráadásul a német fiatalok jelentős része angol iskolákba járt. Ezt az isko-
la utáni és melletti hiátust próbálta kitölteni néhány helyen a német cserkészet, 
a lánycsoportok, a HJ, a Gyarmati Nőszövetség (Kolonialer Frauenbund) ifjú-
sági csoportjai és a Német Egyház Leánycsoportja, de ezeket leginkább tanárok 
vezették, akik között nagy volt a fluktuáció, így a megkezdett munkát gyakran 
nem vitték tovább. A kisebb helyeken egyáltalán nem működött ez a rendszer, 
vagy pedig nem voltak alkalmas vezetők, ráadásul az egyes csoportok között hi-
ányzott minden kapcsolat. Délnyugaton 1925-ben létesült cserkészszövetség, 
amely az iskolai nevelés mellett lehetővé tette a pajtási és népi nevelést, illetve 
ismét felébresztette a katonaság iránti érzületet. A közösségi utak mellett fel-
vállalták a véd-csapatok temetőinek gondozását is. Az afrikai haza és a német 
nép szeretete együttesen jelent meg. 1932-ig a cserkészek és a leánycsoportok 
állítólag már egész Délnyugat-Afrika területét lefedték. 1932-ben már hosszabb 
útra is vállalkoztak, ellátogattak az 1500 kilométerre fekvő transvaali Johannes-
burgba. 1932-33-ban ellátogattak a kapstadti és az east–londoni németséghez 
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is, vagyis a német tradíciókkal ren-
delkező délnyugatról a tradicio-
nálisan angol dél-afrikai részekre 
teljesítettek missziós tevékenysé-
get. 1933 után a lehetőségek be-
szűkültek, ugyanis az új ifjúság 
birodalommal fenntartott kapcso-
latait szorosan felügyelte a mandá-
tumhatóság. A vidéken szétszórt 
ifjúság alkalmanként farmifjú-
sági csoportokba (lovascsoportok-
ba) verődött össze. E szervezetek 
csekély erejére is visszavezethe-
tő volt, hogy a kisebb települése-
ken „ijesztően” megnövekedett 
a vegyes házasságok aránya. A cserkészek nagyobb csoportjai Windhukban 
(135 fő), Swakopmundban (90), Lüderitzbuchtban (35), Omaruruban (25), 
Otjiwarongoban (25), Okahandjában (20), Grootfontein (22), illetve Dél-Afriká-
ban Transvaal tartományban Kroondalban (30), valamint Johannesburgban (30) 
voltak. Lányok, a nőszervezet ifjúsága csak Windhukban működött. Azokon a 
helyeken, ahol a német cserkészek nem működtek, a német ifjúság gyakran az 
angol cserkészek között töltötte szabadidejét. Délnyugat-Afrikában az angol és 
afrikai ifjúság szervezettsége a Dél-afrikai Unió mintáit vette alapul.693

Délnyugat-Afrikában szükségesnek mutatkozott tehát, hogy egy kézben 
egyesítsék az egységes és hatékony ifjúságnevelést, illetve a népiségi feladatok 
ellátását. Így már 1933-ban felvetődött a délnyugat-afrikai németség részéről 
– nyílván az anyaországi fejlődés láttán is –, hogy szükség lenne egy német if-
júsági gondozóra. A gondozó feladatául szánták, hogy évente legalább kétszer 
felkeresse az egyes állomáshelyeket (kb. 20-at), ott több napot eltöltsön, s ösz-
tönözze a helyettes vezetők képzését. A gondozónak rendelkeznie kellett egy ál-
talános német kulturális programmal, amellyel minden csoportot (cserkészeket, 
Acélsisakot, Hitlerjugendet, egyházi lányszövetséget vagy a Nőszövetség ifjúsági 
csoportjait) szolgálhatta. Az ifjúsági gondozó feladata lett volna ezeket a cso-
portokat életben tartani, és újakat alapítani, például Gobabisban, Gibeonban, 
Keetmanshoopban és Tsumebban. Lánycsoportok alapítását mindenhol kilátás-
ba helyezték. További feladatként jelentkezett egy ifjúsági folyóirat létrehozása, 
ifjúsági találkozók és énekhetek rendezése, népszínműjátszó csoportok felállí-
tása, valamint iskolázási hetek és ifjúsági táborok rendezése, német egyesüle-

693 Deutsche Jugend im südlichen Afrika (újságkivágás) – PAAA, R 98880, 304596. o.; Bundesführer 
des Deutschen Pfadfinderbundes für Südwestafrika, R. Strunck. Abschrift. Allgemeine Richtlinien 
für einen Jugendpfleger in Südwestafrika – PAAA, R 63605; Unter dem Kreuz des Südens. Das 
Deutsche Mädel, 1938. September; Abschrift. Kühnert. Aufgaben eines deutschen Jugendpflegers 
in Südwetsafrika – PAAA, R 63604; Deutsche Gesandtschaft an das AA, Kapstadt, 22. Juli 1938 – 
PAAA, R 98880, 304616-304617. o.
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tek gondozása, illetve előadások tartása az új Németországról (főleg fotókkal). 
Nős gondozó esetén a feleség a lánycsoportok gondozását vehette át. A szilárd 
alap megteremtéséhez az ifjúsági gondozónak legalább öt évet Délnyugat-Af-
rikában kellett töltenie. Az ifjúsági gondozót az ottani Német Szövetség titkára 
alá akarták rendelni. A kiválasztáshoz egy kuratóriumot javasoltak, amelyben az 
NSDStB, a Német Gyarmati Társaság (Deutsche Kolonialgesellschaft) és a kül-
ügyminisztérium jöhetett szóba.694

1933 augusztusában az ifjúsági gondozó kérdésében a windhuki konzulátus 
még kitérő választ adott. Egyelőre korainak tartotta a kezdeményezést, mert 
még Németországban is nagy változások zajlottak, amelyek irányadóak lehettek 
Afrika számára is. Szeptemberben azonban már a konzulátus is egyértelműen 
támogatta az ifjúsági gondozó kiküldését, de egyelőre csak helyi szinten kerestek 
alkalmas jelöltet, ráadásul a finanszírozás kérdése miatt a konzulátus igen szkep-
tikus volt. Óvatosságra intett a követség viszont a helyi politikai helyzet miatt. 
Egy általános német ifjúság megalapítása ugyanis gyanús lehetett a dél-afrikai-
ak számára, mert abban az új Németország politikai befolyását sejthették. 1933. 
szeptember végén végül egy tanárt küldtek ki ifjúsági gondozónak Dél-Afrikába 
(sic!), akit az evangélikus körök fizettek. Ő viszont minden bizonnyal nem a vég-
leges megoldás volt.695

Az ifjúsági gondozó mellett a helyi német ifjúságban is előtérbe került az a 
gondolat, hogy egységes szervezet megalakítására van szükség, így a két szán-
dék csak erősíthette egymást. A cserkészek (Deutscher Pfadfinderbund für 
Südwestafrika) vezetője már 1933-ban a teljes német ifjúság nemzetiszocialista 
szellemben történő neveléséről beszélt. A helyi német ifjúság pedig a Führer alá 
rendelte magát. Mint a legnagyobb ifjúsági szervezet, üdvözölték a német ifjúság 
összefogásának lehetőségét. A nemzetiszocialista szellemiséget közvetítő cser-
készszövetség viszont éles ellentétben állt az afrikai lakossággal és a mandátum-
kormányzattal, amelyet maguk a cserkészek nem értettek, mivel saját elmondá-
suk szerint semmi mást nem akartak, csak a német sajátságok megőrzését.696

A Német Cserkészszövetséget azután a Birodalmi Ifjúságvezetőség utasításá-
ra átalakították a Hitlerjugend alakulatává. A cserkészek szervezetileg teljesen a 
Hitlerjugend alá kerültek, de a fenyegető náci betiltás miatt kifelé megőrizték kü-
lönállóságukat. Hasonló volt a helyzet a BDM esetében is. Így az egységes német 
ifjúság 1934 közepére megvalósult, ami azonban azonnal kiváltotta a mandátum-
kormányzat ellenérzését és intézkedéseit. Német részről megpróbálták meggyőz-

694 Bundesführer des Deutschen Pfadfinderbundes für Südwestafrika, R. Strunck. Abschrift. 
Allgemeine Richtlinien für einen Jugendpfleger in Südwestafrika – PAAA, R 63605; Abschrift. 
Kühnert. Aufgaben eines deutschen Jugendpflegers in Südwestafrika – PAAA, R 63604.
695 Deutsches Konsulat für Südwestafrika an das AA, Windhuk, 17. August 1933 – PAAA, R 63605; 
Deutsches Konsulat für Südwestafrika an das AA, Windhuk, 5. September 1933 – PAAA, R 63605; 
Zu VI S 6440/7090.
696 Führer des Deutschen Pfadfinderbundes für Südwestafrika an das AA, 13. August 1933 – 
PAAA, R 63605; Abschrift. An den Bundesführer der Deutschen Jugend. Baldur von Schirach, 
dátum nélkül – PAAA, R 63605.
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ni az adminisztrációt, hogy ők nem akarnak mást csak egy olyan politikamentes 
ifjúsági szervezetet, mint az angol cserkészek, amely biztosítja az iskolai és az isko-
lán kívüli ifjúság egységét. Elvárták az adminisztrációtól a német ifjúság nemzeti 
érzületének megértését. Az adminisztráció képviselője szimpátiájáról biztosítot-
ta az ifjúság ügyét, de kifejtette, hogy minden politikai befolyást távol fog tartani 
tőle, és nem hagyja, hogy a német ifjúság Németországból kapjon utasításokat.697

Hosszú mérlegelés után a végleges ifjúsággondozó kiküldéséről 1934. április 
20-án született döntés. Az NSDAP Gyarmatpolitikai Hivatala (Kolonialpoliti-
sches Amt) Erich von Lossnitzert javasolta a BIV-nek országos ifjúságvezetőnek. 
Lossnitzer kiküldésével a helyi NSDAP vezetője, Weigel is egyetértett. Lossnitzer 
1934. június 3-án érkezett Windhukba, ahol személyesen is felkereste az admi-
nisztrátort, és felvázolta érkezésének célját. Lossnitzer legnagyobb vállalkozása 
az ifjúsági nap megszervezése volt, amely saját elmondása szerint zökkenőmen-
tesen zajlott le, és minden eseményhez rendelkeztek a szükséges engedélyekkel. 
Lossnitzert tevékenysége miatt azonban júliusban kiutasították az országból. A 
kiutasítás után hét napon belül el kellett volna hagynia az országot. Ráadásul az 
NSDAP helyi irodáját is átkutatták és ott számos iratot lefoglaltak. A történtek 
miatt a külügy is sürgette a BIV-et, hogy hívja vissza Lossnitzert, aki a megadott 
határidőn belül azonban nem hagyta el az országot, hanem a konzulátuson tar-
tózkodott. A nem sokkal a kiutasítás után megtartott háromnapos windhuki ta-
lálkozón 850 fiú és lány jelent meg, kb. 150 német cserkész érkezett az unióból. 
A találkozón német nép- és családismeretről és német történelemről hallgattak 
előadásokat, illetve közösségi esteket tartottak. A német álláspont szerint a talál-
kozón senki sem tartott előadást katonai témákról. A fegyelem és a sport terén 
sem jelentkezett katonai drill, sem támadókedv vagy lázas forrongás. A fiatalok 
nem álltak egyfolytában vezetőik felügyelete alatt, hanem sok szabadidőt kaptak. 
Vagyis éppen a találkozó nyugodt lefolyása cáfolt rá a vádakra.698

697 Tag der deutschen Jugend in Windhuk. Pressestimmen über Jugendbewegung des In- und 
Auslandes. I. Jugendbewegung in Deutschland. A) Deutsche Presse. Bericht Nr. 3., 25. September 
1934, 23. o. (BArch, NSD 43/7. 1-2.); Anlage 4 zu Bericht Nr. Kap 4/35, 21. Dezember 1934 – 
PAAA, R 63609.
698 An den JfdDR, Abteilung Ausland, dátum nélkül – PAAA, R 63608; Abschift. AA an den 
JfdDR, Abteilung Ausland, 9. Mai 1934 – PAAA, R 63606; Anlage zu Bericht Kap 9/35 vom 14. 
Januar 1935 – PAAA, R 63609; An den Jugendführer des Deutschen Reiches, Abteilung Ausland, 
20. April 1934 – PAAA, R 63606; Erich von Lossnitzer. Meine Ausweisung aus Südwestafrika 
und die Rechtfertigung meiner Aufgabe als Reichsjugendführer – PAAA, R 63608; Telegramm 
[an das AA vom Konsulat], Windhuk, 12. Juli 1934 – PAAA, R 63607; Aufzeichnung betreffend 
Auslandsbetätigung der Reichsjugendführung und der Hitler–Jugend, 5. März 1935 – PAAA, R 
63610; Drüben in Südwest–Afrika. Das Deutsche Mädel, 1935/4. sz.; An den JfdDR, Abteilung 
Ausland, dátum nélkül – PAAA, R 63608; Tag der deutschen Jugend in Windhuk. Pressestimmen 
über Jugendbewegung des In- und Auslandes. I. Jugendbewegung in Deutschland. A) Deutsche 
Presse. Bericht Nr. 3., 25. September 1934, 23. o. (BArch, NSD 43/7. 1-2.); Deutsches 
Generalkonsulat für Südafrika, Pretoria, 22. Oktober 1934 – PAAA, R 63608; Aufzeichnung zum 
Memorandum des Herrn Administrators von Südwestafrika über die Gründe für das Verbot der 
Hitlerjugend in Südwestafrika und die Ausweisung des Landesjugendführers von Loßnitzer aus 
dem Mandatgebiet, Pretoria, 9. Oktober 1934 – PAAA, R 63608.
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A betiltást és a kiutasítást a hatóság az ifjúság NSDAP céljaira történő fel-
használása, a szervezet agresszivitása, a nem német közösség tagjai számára 
történő nyugalmatlanság keltése, provokáció, a jövőbeni rend és a béke veszé-
lyeztetése, valamint mindebben Lossnitzer felelőssége miatt mondták ki. Ezen 
kívül a hatóság döntésében szerepet játszott a faji harc, a szervezet nagyban 
militarista jellege, továbbá az, hogy fennállt a veszély: a német iskolák teljesen 
náci befolyás alá kerülnek, és azokban a náci Németország által toborzott taná-
rok érkeznek. Német részről az okokat vitatták, és azokat helytelennek, illet-
ve túlzónak találták, nem tartották őket elégséges indoknak az intézkedésekre. 
Így a birodalmi kormány megbízásából fellebbezést nyújtottak be Pretoriában a 
Dél-Afrikai Unió kormányának, s a következő kifogásokat emelték: az NSDAP-t 
nem tartották politikai szervezetnek, hanem a teljes németséget átfogó moz-
galomnak, ami így egyet jelentett a németséggel, másrészt kifejtették, hogy az 
NSDAP külföldön szigorúan tiltja helyi csoportjainak, hogy a vendéglátó ország 
viszonyaiba beavatkozzanak. Harmadrészt az NSDAP nem követ politikai célo-
kat az iskolákban, mert a nemzetiszocialistává nevelés nem politikai cél, hanem 
a németek világnézete. A Hitlerjugend célja mindössze a német iskolaköteles 
gyerekek összefogása, hogy a sport és a játék segítségével szellemileg és jellem-
ben a nemzetiszocialista világnézetre neveljék őket. Néhány iskolán kívüli ifjú 
betagolása csak az ifjúsági napon tapasztalható átmeneti jelenség volt. A német 
ifjúság napja Windhukban minden összetűzés nélkül zajlott le, és arra még az 
adminisztráció is meghívást kapott. Senki nem követel esküt a fiataloktól Hitler-
re, csak a helyi vezetőknek való engedelmességet. Lossnitzer nem hordott náci 
egyenruhát, és horogkeresztes karszalagot sem, mindössze Hitlerjugend egyen-
ruhát. Az pedig nem volt politikai egyenruha. Az alsóbb vezetők pedig egyálta-
lán nem viseltek HJ egyenruhát, ugyanis nem akarták ez által zavarba hozni az 
adminisztrációt. Ha az ifjúsági találkozón résztvevő helyi NSDAP tagok használ-
tak horogkeresztes zászlót, az nem az ifjúsági vezető Lossnitzer felelőssége, az 
nem az ő utasítására történt. Ráadásul a zászló egyébként sem csak az NSDAP 
jelképe, hanem Németország nemzeti zászlója. Sem az NSDAP, sem a HJ nem 
törekedett arra, hogy a kormány elveszítse lojalitását az emberek körében, s nem 
terjesztette az antiszemitizmust. Lossnitzer pedig nem avatkozott bele a német 
iskolák nevelési módszereibe, nem érkeztek náci tanárok Németországból, mert 
a német iskolák tanárait csak tudományos és pedagógiai felkészültségük alapján 
választották ki. Összességben tehát sem a HJ, sem Lossnitzer nem fejtett ki ká-
ros tevékenységet.699

699 Memorandum on the reasons which led to the banning of the Hitlerjugend under the criminal 
law amendment ordinance. No. 13 of 1934, and the request to captain von Lossnitzer to leave 
the south West African Territory under provisions of proclamation No. 50 of 1920 – PAAA, 
R 63608; Entwurf. Herr Staatssekretär, Pretoria – PAAA, R 63608; Aufzeichnung zum Me-
morandum des Herrn Administrators von Südwestafrika über die Gründe für das Verbot der 
Hitlerjugend in Südwestafrika und die Ausweisung des Landesjugendführers von Loßnitzer aus 
dem Mandatgebiet, Pretoria, 9. Oktober 1934 – PAAA, R 63608.
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A kiutasítás okaként a hatóság a Lossnitzernél megtalált Hitlerjugend előírá-
sokat említette, illetve hogy az addig politikamentes cserkészekből egy politizáló 
és militarista szervezetet létesített. Lossnitzer teljesen igazságtalannak tartotta a 
személye elleni eljárást, vitatta az ellene felhozott vádakat, és úgy gondolta, hogy 
főleg a lakosság zsidó körei állhattak a történtek mögött. A kiutasítást a helyi-
ek az ifjúságra nézve érezték nagy csapásnak, ezért reménykedtek abban, hogy 
Lossnitzert végül mégsem utasítják ki.700

Az adminisztrációt a helyi német szervezet, a Német Szövetség elnöke is 
megpróbálta jobb belátásra bírni. Levelében cáfolta, hogy a Hitlerjugend és a 
náci párt egy szervezet lenne, s kifejtette, hogy előbbi még Németországban is 
teljesen független a párttól, így Délnyugat-Afrikában sem volt semmi köze a 
helyi NSDAP-hoz. Kifejtette, hogy a nemzetiszocializmus nem politika, hanem 
az egész nemzet világnézete, nem fenyegette a faji békét, szívélyes viszonyban 
állt az afrikaiakkal és az angolokkal is, s csak népiségi-kulturális feladatokat tel-
jesített. Cáfolt minden egyéb vádpontot is, ahogyan Lossnitzer is. Fokvárosban 
a német megközelítést nem osztották. Úgy vélték, hogy, ami hasznos lehet a ho-
mogén Németországban, az nem működik egy heterogén területen, sőt fatális 
következményekkel is járhat. Nem értettek egyet azzal sem, hogy a nácizmus 
nem politikai ideológia, hisz a Német Szövetség és a Führer között (feltehetően 
birodalmi német szervekre gondoltak) nagyon élénk kapcsolat van, és közölték: 
amíg nem helyezik az ifjúságot csakis kulturális alapra, addig nem áll módjuk-
ban engedélyezni a szervezetet. Továbbra is az adminisztráció általi ellenőrzést 
tartották kívánatosnak. Német részről az esetleges döntés a kiutasítás visszavo-
násáról azonban csak decemberre volt várható. Ehelyett 1934. október végén az 
adminisztráció a Hitlerjugend mellett az NSDAP-t is feloszlatta Délnyugat-Af-
rikában.701

Ugyanekkor a HJ újbóli engedélyezésére tett próbálkozások ellenére, felme-
rült egy teljesen új ifjúsági szervezet felállításának lehetősége is.702 Az új egye-
sület tervezett neve a Német Ifjúság Szövetsége Délnyugat Afrikában lett volna, 
de az iraton ezt átjavították cserkészszövetségre. Ez a lépés egyúttal tükrözte 
azt a dilemmát is, hogy az új szervezet milyen keretek között működjön.703 Az 
egyesület célját a teljes német ifjúság összefogásában jelölték meg, abban, hogy 
biztosítsa a bajtársiasságra és a segítőkészségre nevelést, a testi nevelést sport 

700 Erich von Lossnitzer. Meine Ausweisung aus Südwestafrika und die Rechtfertigung meiner 
Aufgabe als Reichsjugendführer – PAAA, R 63608; Anlage zu Bericht Kap 9/35 vom 14. Januar 
1935 – PAAA, R 63609.
701 Deutscher Bund von Südwestafrika. Schwietering an den Administrator von Südafrika, 
Conradie, 24. August 1934 – PAAA, R 63608; Abschrift. Department of External Affaires Capetown 
an Envoy Extraordinary and Minister Pleinipotentiary of the German Reich, 6th March, 1935 – 
PAAA, R 98880, 304567-304568. o.; Telegramm, Pretoria, 5. Oktober 1934 – PAAA, R 63608; Te-
legram, Windhuk, 29. Oktober 1934 – PAAA, R 63608.
702 Deutsches Konsulat für Südwestafrika an das AA, Windhuk, 28. November 1934 – PAAA, R 
63609.
703 Walther Jansen an das AA, 28. November 1934 – PAAA, R 98893. Érdekes, hogy mennyire naiv 
módon közelítették meg a HJ törekvéseit.
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és játék segítségével (terepsport, könnyűatlétika, csapatsportok, lövészet, úszás, 
egészségügyi szolgálat), a haza iránti szeretet felébresztését (utak és vándorlások 
segítségével), a segélyszolgálatra való készséget, a német kultúra (nyelv, zene, 
szokások) és társas élet gondozását, valamint a fegyelemre és kötelességteljesí-
tésre nevelést. A szervezetbe 10 éves kortól várták volna az ifjakat.704

Az új szervezet kérdése belső folyamat eredménye volt, ugyanis a Hitlerjugend 
több tagja úgy fordított hátat Lossnitzernek, hogy meg sem várta annak végleges 
sorsát, s nélküle tervezgették a délnyugat-afrikai német ifjúság jövőjét. Kezdet-
ben egy pap, Lehrbass vette kezébe a dolgokat, de ő is hamar elvesztette a bi-
zalmat.705 A német ifjúság sok esetben az önkezdeményezés útjára lépett, több 
csoport működött, de köztük már semmi összekötő kapocs sem volt.706 A hely-
zetet csak súlyosbította, hogy Lossnitzer még mindig gyakorolta az országos if-
júságvezető funkcióit, és a Hitlerjugend a tiltás ellenére több helyen működött, 
mint korábban, ami már rendőrségi eljárást is előrevetített. Windhukban a HJ 
helyi vezetője már 1934 augusztusában megkísérelte az új ifjúság megalapítá-
sát – amit az NSDAP is támogatott –, de a konzulátus fellépett ez ellen, mivel 
Lossnitzer ügye még függőben volt.707

Tovább bonyolította a helyzetet, hogy Lossnitzer visszatérése estére konkrét 
tervekkel is rendelkezett. A jövőben az iskolai ifjúságra kívánta helyezni a hang-
súlyt, míg az iskolát elhagyó fiatalokat átengedte volna a Német Szövetségnek, 
mivel véleménye szerint azok már amúgy is elidegenedtek a németségtől. Bár 
felmerült, hogy Lossnitzer helyére egy helyi tanárt jelölnek ifjúsági vezetőnek, 
de egyelőre még nem adták fel a küzdelmet Lossnitzer visszahelyezéséért sem. 
Ezért merült fel, hogy ezt követően csak az iskolai ifjúságot bízzák rá, és a Né-
met Szövetségnek rendeljék alá, amely nem igen állt a kormányzati körök érdek-
lődésének homlokterében.708

A mandátum-adminisztráció szemében csak az iskolai ifjúság kérdése volt 
kritikus, mert arra törekedtek, hogy ezt az ifjúságot a helyes úton tartsák és meg-
óvják a nemzeti felaprózódástól. Az iskolán kívüli ifjúsági szervezkedéshez libe-
rális módon viszonyultak, szabad országnak tekintve a területet, így ott a politi-

704 [Entwurf der Satzungen für den] Bund Deutscher Jugend von SWA – PAAA, R 63609; Deutsches 
Generalkonsulat für Südafrika an das AA, Pretoria, 8. Oktober 1934 – PAAA, R 63608.
705 Abschrift zu IIIKl 5520, Pretoria, 9. Oktober 1934; Abschrift. Telegramm, 13. Oktober 1934 
– PAAA, R 63608; Abschrift. A Neuhaus an den Generalkonsul Wiehl, Pretoria, Windhuk, 9. 
September 1934; Deutsches Generalkonsulat für Südafrika an das AA, Pretoria, 15. September 
1934 – PAAA, R 63608.
706 Abschrift. Büro des Administrators an den Führer des Deutschen Bundes (Swakopmund), 29. 
Oktober 1934; Deutsches Konsulat für Südwestafrika an das AA, Windhuk, 26. November 1934 
– PAAA, R 63609.
707 Deutsches Konsulat für Südwestafrika an das AA, Windhuk, 26. November 1934; an das 
AA, eing. 17. Januar 1935 – PAAA, R 63609; Deutsches Konsulat für Südwestafrika an das AA, 
Windhuk, 26. November 1934 – PAAA, R 63609; Abschrift. Telegramm, Pretoria, 25. August 
1934; Deutsches Generalkonsulat an das AA, 25. Juli 1934 – PAAA, R 63607.
708 Deutsches Konsulat für Südwestafrika an das AA, z. Zt. Kapstadt, 12. Januar 1935 – PAAA, R 
63609.
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kai tevékenység ellen sem emeltek kifogást. Ezért fordítottak nagy gondot arra, 
hogy sem a tanári kar, sem az iskolai ifjúság szervezetei semmilyen formában ne 
kötődjenek politikai tevékenységhez, s ezért vetették alá az iskolákat külön el-
lenőrzésnek. Ez praktikusan azt jelentette, hogy a német ifjúságot ketté kellett 
bontani.709

Mindez távol állt a hivatalos opciótól, amely továbbra is arra szólított fel, 
hogy ne tegyenek lépéseket az ifjúság terén, mert ez megnehezítheti Lossnitzer 
visszatérését. A Német Szövetség viszont már eltávolodott ettől a lehetőségtől, 
mert ebben a helyi viszonyok normalizálásának megnehezítését látta. Kétséges-
nek tartotta, hogy az adminisztráció lehetővé teszi Lossnitzer visszahelyezését. 
Megemlítette a Lossnitzer ellenes hangulatot a németség körében, mert őt tar-
tották felelősnek a HJ betiltásáért. A követség ezzel azt szegezte szembe, hogy 
a Hitlerjugendben nagy lelkesedés mutatkozott Lossnitzer iránt, még most is 
mártírnak tartják, s az átmeneti negatív hangulatot Lossnitzer ismét könnyen 
tudná feledtetni. Maguk a délnyugati németek sürgetőnek tartották az új ifjúsági 
szervezet felállítását, mert attól tartottak, hogy ellenkező esetben arra hívatlan 
elemek veszik kézbe az ügyet. Az iskolai ifjúság az adminisztráció ellenőrzése 
alatt megvalósítható volt, az iskolán kívüli ifjúság pedig szabadon működhetett, 
de szándékai szerint sem az adminisztrációval, sem a Német Szövetséggel, sem 
pedig az NSDAP-val nem akart közösködni. A Német Szövetség viszont ragasz-
kodott a felügyelethez, mert el akarta kerülni azt a helyzetet, hogy olyan birodal-
mi szervezetekhez forduljanak segítségért, illetve oda csatlakozzanak, amelyek 
nem ismerik a helyi viszonyokat. Valójában azonban csak teljes felügyeletet akart 
gyakorolni. A követség még 1935 januárjában is megerősítette, hogy elsődleges 
célja Lossnitzer visszajuttatása, mert az ellene irányuló hangulatot nem tartották 
erősnek, sőt inkább mesterségesen szítottnak vélték. Amennyiben az adminiszt-
rációnál ezt nem lehetett elérni, akkor magánszemélyként akarták visszajuttatni 
az ifjúság élére, és utána keríteni egy pozíciót, amit betölthet: ifjúsági referens a 
Német Szövetségben, vagy ifjúsági vezető. Lossnitzer ügyének végleges tisztá-
zását az adminisztráció 1935. február 4-i ülésén várták.710

A kérdésben úgy tűnik, hogy 1934 végén-1935 elején teljesen elmérgesedett 
a viszony a Német Szövetség és a helyi NSDAP között, így Schwietering már a 
távozását fontolgatta a Szövetség éléről. Schwietering nem volt hajlandó Szö-
vetségét az NSDAP AO helyi országos csoportvezetősége alá rendelni, éppen 
ellenkezőleg a Szövetség tevékenységéhez teljes szabadságot és függetlenséget 
követelt. Követelte továbbá, hogy az NSDAP teljes mértékben ismerje el a Né-
met Szövetség alapszabályzatát. Teljes támogatást ígért a nemzetiszocialista vi-
lágnézet terjesztésében és a nemzetiszocialista emberré nevelésben, de cseré-
be az AO minden párhuzamos kulturális és gazdasági referatúráját meg akarta 
szüntetni, mert ez az alapszabályzat szerint a Szövetség kizárólagos jogköre volt. 

709 Deutsches Konsulat für Südwestafrika, Windhuk, 3. januar 1935 – PAAA, R 63609.
710 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Kapstadt, 23. Januar 1935 – PAAA, R 63609.
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Az ifjúság ügyében csak egy, a szövetség felügyelete alatt működő szervezetet 
képzelt el, de evidensnek ítélte, hogy mindez a BIV szellemében, a helyi viszo-
nyok teljes figyelembevételével működjön.711

Az adminisztrációhoz Schwietering még a tervezett ülés előtt eljuttatott egy 
memorandumot, amelyben kiegyezett az iskolai ifjúság ellenőrzésével, miu-
tán az adminisztráció biztosította, hogy mind a három nemzet (afrikai, angol, 
német) iskolai ifjúságát ellenőrizni fogják. Kifejtette, hogy a három nép békés 
együttélése miatt még nem kell feladni a saját kultúra és népi jelleg ápolását, 
mert mindhárom nép az ország javát akarja szolgálni. Vitatta viszont az iskolán 
kívüli ifjúság ellenőrzésének szükségességét, mert az ott megvalósuló képzés a 
népiségi gondolkodásmód és a népkarakter elmélyítését szolgálta. Kérte az ad-
minisztrációt, hogy tekintsen el a német ifjúság hivatali ellenőrzésétől, és hagyja 
azt az ifjúsági vezetőkre. Ez a kölcsönös megértés és a bizalom helyreállítását is 
szolgálhatta. Ellenezte Schwietering az adminisztráció azon korábban kifejtett 
álláspontját is, hogy az ifjúsági mozgalomba a vezetők mellett csak tanulókat 
vehessenek fel, mert az iskolás és az iskolán kívüli ifjúság bajtársi egyesítése így 
nem valósulhatott meg. Schwietering megtervezte leendő szervezete alapsza-
bályzatát is, amelyben a cserkészet alapszabályát vette alapul, így a tervezet az ő 
szemében garanciát nyújtott arra, hogy semmilyen politikai szempont sem érvé-
nyesül majd a szervezetben.712

Az iskolai ifjúság újjászervezése 1935 februárjában indult meg, miután az ad-
minisztráció végrehajtó bizottsága február 4-i ülésén az alapszabályzatot illetően 
csak néhány kifogást tett a zászlóra, a német köszöntésre és az inaktív tagokra 
vonatkozóan. Ezeket javították, majd a március 25-i ülésre terjesztették be, ahol 
valószínűnek mutatkozott az elfogadásuk. Bár a felügyelet kérdése még mindig 
bosszantotta a német felet, de ezért a munkát nem akarták felfüggeszteni. Az is-
kolán kívüli ifjúság bevonását egyelőre nem tartották lehetségesnek. Lossnitzer 
kapcsán felmerült – mivel mindenképpen vissza akart térni –, hogy egy farmon 
helyezzék el, de úgy ítélték meg, hogy a folyamatban lévő tárgyalásokat ez káro-
san befolyásolhatná. A végleges döntést ügyében így a tárgyalások lezárása után-
ra hagyták, mindazonáltal a jövőre nézve inkább terhelő tényezőnek tekintették. 
A konzul értékelését a fokvárosi követség is osztotta, és inkább Lossnitzer né-
metországi alkalmazását tartotta ildomosnak.713

1935 áprilisában az adminisztráció igazgatása felhívásban fordult a németek-
hez, miszerint engedélyezi az új ifjúsági szervezet cserkészszervezetként való 
létrehozását, amennyiben az teljesen felül áll a politikán, és senki olyan nem vesz 
részt a szervezésében, aki korábban szerepelt vállalt a HJ-ban. A német ifjúság 

711 Erklärung des Führers des Deutschen Bundes von SWA, Dr. W. Schwietering auf die einmütige 
Bitte sämtlicher Gauführer bis zum 1. April 1935 im Amt zu bleiben – PAAA, R 63609.
712 Abschrift. Schwietering an Sr. Ehren Herrn Adminsitartor von Süd West Afrika, Herrn, Dr. 
D.G. Conradie, Windhuk, 28. Januar 1935 – PAAA, R 98880, 304543-304544. o.
713 Deutsche Gesandtschaft für Südafrika an das AA, Kapstadt, 25. Februar 1935 – PAAA, R 
98880, 304560-304561. o.
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cserkészetként való engedélyezése azzal is együtt járt, hogy ezzel jó esély mutat-
kozott arra is, hogy az angol cserkészek és az angol vezetés alatt álló világszer-
vezet szerezzen befolyást a német cserkészek felett is. Ezt azonban erősítette a 
cserkészek délnyugat-afrikai megbízottjának egy 1935 végén elhangzott beszéde 
is, amely a délnyugat-afrikai szervezet 3 részlegéből (németek, angolok, afrikai-
ak) egy egységes szervezet felépítésének vízióját vetítette előre. Valószínűleg ezt 
a szándékot próbálta erősíteni Baden Powel látogatása is. Ezt azonban német 
részről élesen elutasították. 714 A német ifjúsági munka viszont megindult.

IV. 5. 10. 2. Dél-Afrika

Dél-Afrikában az ifjúsági szervezetek többsége privát jellegű volt, s regionális jel-
leggel működött. Az állam csak az iskolai nevelést felügyelte, az azon kívüli ifjúsági 
nevelésnek szabad működést biztosított. Mivel a térségben erősek voltak a keresz-
tény hagyományok, így tradicionálisan a legerősebb ifjúsági szervezetek a cserké-
szek fiú- és lánycsoportjai voltak, amelyek Dél-Afrikában 1920-tól működtek. Ösz-
szesen kb. 25 ezer tagjuk volt, míg az afrikai cserkészek száma (Voortrekkers) 30 
ezerre tehető. Emellett más keresztény szervezetek is jelentősek voltak, így főleg 
a YMCA. Léteztek hallgatói szervezetek és politikai jellegű ifjúsági csoportok.715

Dél-Afrikában a német ifjúság szintén regionális szervezetekben folytatta te-
vékenységét. A követség az egységesítést egyelőre nem tartotta tanácsosnak, és 
inkább a már működő ifjúsági szervezetek megszilárdítására törekedett. Az ifjú-
ság itt különböző egyesületek ifjúsági külön-csoportjaiban, „az ifjúságot az ifjúság 
vezeti” elv alapján szerveződött. A Fokvidéken a német ifjúság nem volt egysé-
gesen szervezett, mindössze az Fokföldi Német Munkaközösség Testgyakorlási 
Bizottsága (Ausschuss für Leibesübungen der Deutschen Arbeitsgeminschaft 
am Kap) laza fedőszerve jelentett valami összetartást. Az ifjúsági szervezetek leg-
fontosabb helyszínei Fokváros, Vlatke, Paarl és East London voltak. Fokváros-
ban működött a Fokvárosi Német Cserkészég (Deutsche Pfadfinder Kapstadt), 
amely a helyi német iskolára támaszkodva 30 taggal rendelkezett, illetve a Fokvá-
rosi Lányszövetség (Mädelbund Kapstadt), amely 25 tagot számlált. Nem kötő-
dött az iskolához a Fokvárosi Ifjúsági Szövetség (Jugendbund Kapstadt, 20 tag). 
Utóbbi célja az volt, hogy soraiba vegyesen vegyen fel már nem cserkészkorú 
népi német és birodalmi fiatalokat, és őket a Harmadik Birodalom szellemében 
tovább nevelje. Vlatkéban a Német Rend Ifjúsági Csoportja (Jugendgruppe des 
„Deutschen Ordens”) működött 30 taggal, akik szinte valamennyien népi né-

714 DNB, Nr. 100, Anglo, 10. April 1935, 5-6. o. – PAAA, R 98880, 304572-304573. o.; Vernunft 
in Deutsch–Südwest. Pressestimmen über Jugendbewegung des In- und Auslandes. I. 
Jugendbewegung in Deutschland. A) Deutsche Presse. Bericht Nr. 9., 1. Mai 1935, 61. o. (BArch, 
NSD 43/7. 1-2.); Abschrift, Windhuk, 27. März 1935 – PAAA, R 98880, 304583. o.; Deutsches 
Konsulat für Südwestafrika an die Deutsche Gesendtschaft Pretoria, Windhuk, 22. November 
1935 – PAAA, R 98880, 304599. o.
715 Abschrift. Die Jugendorganisation in den Südafrikanischen Union – PAAA, R 98880, 304618-
304630. o.
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metek voltak, illetve a Vlatkei Lányszövetség (Mädelgruppe Vlatke) 10 taggal. 
Paarlban a Paarli Német Ifjúság (Deutsche Jugenschaft Paarl) a Német Torna-
egyesületre (Deustcher Turnverein) támaszkodva 20 népi német taggal végezte 
tevékenységét. East Lodonban feloszlott az ifjúsági csoport, de munkája egy ré-
szét egy énekcsoport vitte tovább. A Vlatkei Német Rendet kivéve 1934 közepéig 
mindegyik szervezet egyházi gondozás alatt állt. 1934-ig mindenhol bekövetke-
zett az elszakadás, s bár az egyházat bizonyos kérdésekben továbbra is figyelem-
be vették (konfirmációs oktatás, istentisztelet, szolgálatszervezés), a példakép 
azonban már a Hitlerjugend lett. A BIV nevelési anyagai 1933-tól mindenhova 
eljutottak. 1935 óta pedig az Unióból rendszeresen küldtek fiatalokat németor-
szági táborokba. Fokvárosban 1935. december 16-án rendezték meg az első Né-
met Tornaünnepet (Deutsches Turnfest), amely a németség összetartását szolgá-
ló rendezvény volt. A későbbiekben ezt minden évben meg akarták tartani.716

Transvaalban és Észak-Natalban a népi német és birodalmi német ifjúságot a 
Dél-Afrika Német Ifjúsága (Deutsche Jugend Südafrikas, DJSA) nevű szervezet 
tömörítette, amely 1937-ben még kiépülőben volt, és birodalmi támogatással mű-
ködött. A szervezet kiterjesztése Közép- és Dél-Natal területén a követség szerint 
az ottani népi német és egyházi körök miatt hiúsult meg. A DJSA fiú- és lányszerve-
zetet is magába foglalt, s leginkább Pretoriában, Johannesburgban, Kroondaalban 
és Lourenco Marquesban működött. Kisebb csoportok működtek még az Unió 
más részén, például Rhodesiában és Mozambikban is. 1937 elején a szervezetnek 
178 tagja volt. 1938-tól a DJSA lazította szervezeti kereteit, a pretoriai, johannes-
burgi és krondaali csoportok önállóbbak lettek, s ez vonatkozott a lánycsoportokra 
is. Ezt mutatta, hogy Transvaalban a német ifjúság feladta a DJSA nevet, és 1938-
tól a Transvaal Német Ifjúsága (Deutsche Jugend Transvaal) nevet vette fel. A kö-
vetség üdvözölte a népi és birodalmi németek erősödő összefogását és belső indít-
tatását a népiség gondozására. A közeljövőre tervezték a natali ifjúság összefogását 
is Natal Német Ifjúsága (Deutsche Jugend Natal) néven. Freistaatban (Vrystaat) 
még kevés volt a németek száma, így ott még nem tartották szükségesnek az önál-
ló ifjúsági csoport megszervezését. A Birodalmi Ifjúságvezetőség ellentétben az 
egykori gyarmat Délnyugat-Afrikával, a Brit Birodalom egyik legfontosabb domí-
niumában meglehetősen óvatos volt, s a német ifjúsági csoportokat csak óvatosan 
próbálta saját befolyása alá vonni. Ezt leginkább egy kiküldött megbízott révén 
próbálta elérni. A csoportok kapcsolatokat ápoltak az angol és afrikai cserkészek-
kel is, amit a BIV megbízottja is erősen javasolt. Ezen kívül közvetlen, kétolda-
lú kapcsolatok egy eseménytől eltekintve nem ismeretesek. 1938 novemberében 
Rüdiger meghívására Pirow asszony, a dél-afrikai gazdasági és védelmi miniszter 
felesége a Potsdam birodalmi vezetőnő-képző iskolát kereste fel, s Rüdiger bemu-
tatta neki a BDM tevékenységét, illetve szociális munkáját is.717

716 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Kapstadt, 24. Januar 1936 – PAAA, R 98880, 304601. o.; 
Deutsche Gesandtschaft an das AA, Kapstadt, 11. Mai 1937 – PAAA, R 98880, 304610-304614. o.
717 Deutsche Gesandtschaft an das AA, Kapstadt, 11. Mai 1937 – PAAA, R 98880, 304610-
304614. o.; Unter dem Kreuz des Südens. Das Deutsche Mädel, 1938. September; Deutsche 
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IV. 5. 10. 3. Kelet-Afrika

Hasonló törekvéseket követett a BIV az egykori kelet-afrikai német gyarmato-
kon is. A Tanganyika Területen (Tanganyika Territory) – ahol általában nagy elő-
zékenységet mutattak az NSDAP iránt – az NSDAP országos vezetője aktivizálta 
magát a Hitlerjugend létrehozása kapcsán. Felvette a kapcsolatot a Nevelésügyi 
Igazgatósággal (Direktor of Education), s kiderült, hogy a tanganyikai vezetés-
nek valószínűleg nem lenne kifogása az ellen, hogy az ottani német iskolákban 
Hitlerjugendbe szervezzék a diákokat, amennyiben ez által nem csorbul a nyu-
galom és a közbéke. Nem sokkal később már a kormányfő is hozzájárulását adta 
a HJ létrehozásához Tanganyikában. A létrejövő Hitlerjugend Kelet Afrika Or-
szágos Csoport (Landesgruppe Ostafrika) Kenyában, illetve Ugandában is ha-
sonló törekvéseket dédelgetett. Ezeken a területeken a diplomáciától érdeklőd-
tek, hogy lehetséges-e ifjúsági csoportok létrehozása és egyenruha viselése.718

A kelet-afrikai HJ munkájának elősegítésére a BIV egy országos ifjúságveze-
tőt küldött ki. A BIV által kiküldött ifjúsági vezető tevékenysége a brit mandá-
tumhivatalnál Német Kelet-Afrikában azonban feltűnést és megütközést keltett. 
Azt kifogásolták, hogy a BIV küldöttje politikát vitt az iskolákba, és ezzel veszé-
lyeztette a német lakosság és a brit hatóság harmonikus viszonyát. A nairobi 
konzulátus többször hívta fel a figyelmet a Birodalmi Ifjúságvezetőség részéről 
kiküldött HJ vezetők elővigyázatlan magatartására, amely a német kulturális lé-
tesítmények számára is veszélyt jelentett. Nyilvánosságra került egy kompromit-
táló levél is, amelyet egy HJ vezető intézett egy 11 éves kislányhoz.719

Ezt a jelenséget a német Birodalmi Nevelésügyi Minisztérium is tarthatatlan-
nak tekintette, és ifjúsági vezetők kiutazása esetén a minisztériummal és a külügy-
gyel való egyeztetést követelt. Afrika volt tehát a minisztérium és a BIV közötti 
hatalmi harc újabb színtere. A BIV azzal védekezett, hogy ebben az esetben nem 
is a BIV kiküldöttjéről volt szó, hanem egy ott állást vállaló birodalmi németről, 
akit csak megkértek arra, hogy jelentkezzen Daresselamban Treiber országos if-
júsági vezetőnél, és érdeklődjön nála, hogy miként nyújthatna segítséget az ottani 
ifjúsági munkához. A BIV biztosította a minisztert, hogy megvizsgálják az ügyet, s 
egyúttal kifejtette, hogy ők csak erősen indokolt esetben küldenek ki ifjúsági veze-
tőt – mert azok normális esetben a helyi lakosság köréből kerülnek ki –, de ebben 
az esetben mindig egyeztetnek az NSDAP AO-val is.720 Hogy a BIV álláspontja 

Gesandtschaft an das AA, Kapstadt, 29. Juli 1938 – PAAA, R 98880, 304631-304633. o.; Die 
Gattin des südafrikanischen Ministers besucht den BDM. RJP, 1938/273. sz., 3. o. 
718 An die RJF, Abteilung Ausland, 12. Dezember 1934 – PAAA, R 63609; „Deutsche Jugend” 
(Hitlerjugend) Landesgruppe Ostafrika an den Deutschen Konsul Nairobi, Malampaka, Deutsch–
Ostafrika, 10. September 1934 – PAAA, R 63608; Unter dem Kreuz des Südens. Das Deutsche 
Mädel, 1938. September.
719 Aufzeichnung betreffend Auslandsbetätigung der Reichsjugendführung und der Hitler–
Jugend, 5. März 1935 – PAAA, R 63610.
720 Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an das AA, 8. Januar 1935 
– PAAA, R 63609; JfdDR an das RMfWEV, 16. Januar 1935 – PAAA, R 63609.
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takarta-e a teljes valóságot, megkérdőjelezhető, az a kijelentés pedig, hogy csak 
szükség esetén küldtek ki BIV megbízottakat, teljesen távol állt az igazságtól.

HJ vezetők látogatásáról tehát minden bizonnyal szó volt Kelet-Afrikában is, 
de HJ csoportok – úgy, mint Európában – nem érkeztek. Kelet-Afrikában egy-
re inkább élővé kívánták tenni a német ifjúság és az angol cserkészek közötti 
kapcsolatokat. 1938-ban az oldeani Német Iskola részéről kértek és kaptak en-
gedélyt a külügyminisztériumtól a HJ és a cserkészek a Ngorongoro kráter kö-
zelében, Tanganyikában tartandó közösségi táborához. Az angol cserkészek az 
arushai Angol Iskola növendékei voltak.721

IV. 5. 11. Távol-Kelet

A Távol-Kelet nagy távolsága az ifjúsági kapcsolatokra is rányomta bélyegét. 
Ezek középpontjában – mint láthattuk – Japán állt, s a Japánba tett látogatá-
sok kapcsán kerültek előtérbe olyan területek, mint Hongkong, Szingapúr, vagy 
Kína japán fennhatóság alatt álló része és Mandzsúria. A HJ azonban igyekezett 
kapcsolatokat ápolni, vagy legalábbis befolyást szerezni más területeken is.

IV. 5. 11. 1. Sziám (Thaiföld)

Sziám a HJ távol-keleti kapcsolataiból azzal tűnik ki, hogy abban a tekintetben 
európai tendenciák érvényesültek, azaz tervezték egy államifjúság létrehozá-
sát. Ez nem utolsó sorban azoknak a tapasztalatoknak volt köszönhető, amelyet 
magas rangú sziámi személyek németországi látogatásaik során szereztek. 1934 
nyarán a sziámi király járt feleségével Németországban. A magas rangú vendég 
nagy érdeklődést mutatott az ifjúság iránt, s Göring kíséretében megtekintette 
a Brunoldhaus Ifjúsági Szállót Altenhofban (in der Schorfheide). 1935-ben a 
sziámi király újbóli németországi látogatása alkalmával már célzottan a Hadi-
tengerészeti HJ létesítményeit kereste fel. A HJ által adott fogadás pedig kifeje-
zetten a külügyminisztérium kérésére történt, amely a diplomáciai kapcsolatok 
keretein belül a két ország viszonyában nagy jelentőséget tulajdonított a sziámi 
érdeklődésnek.722

A sziámi kormány a harmincas évek második felében jutott el oda, hogy if-
júságát modern elvek alapján szervezze meg. Ennek első lépcsője volt, hogy 
az angol mintára működő cserkészek mellett Yuvachon (Ifjú katonák) néven 
új ifjúsági szervezetet állítottak fel, amely a hadügyminisztérium fennhatósága 
alatt elsősorban az ifjúság katonai képzését látta el. A szervezet élére Prayura 
Bharmorn Montri főhadnagy került, akinek anyja német volt, így folyékonyan 

721 Deutsches Konsulat an das AA, Nairobi, 4. Februar 1938 – PAAA, R 98879; Deutsch–englische 
Gemeinschaftsarbeit in Deutsch–Ostafrika – PAAA, R 98879.
722 König von Siam und Ministerpräsident Göring bei der Hitlerjugend. RJP, 1934/105. sz., 2. o.; 
Zu VI S 6348/35 – PAAA, R 63610.
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beszélt németül, s korábban a német hadseregben is kapott kiképzést. Prayura 
szervezete felépítéséhez kilátásba helyezte, hogy egy 24 fős, 16-20 éves ifjakból 
álló csoportot indít útnak Németországba hat tiszt vezetésével, hogy ott őket a 
HJ-ban képezhessék ki. Kérése szerint a küldöttség hat, 5 fős csapatra oszlott 
volna, akiket német ifjúsági táborokban akartak elhelyezni, hogy minden ott fo-
lyó gyakorlaton részt vehessenek. Kiképzésük után ők képezték volna a sziámi 
vezetőképző iskola gerincét, amely azután a teljes sziámi ifjúságot német mintá-
ra alakította volna át. Prayura a BIV pozitív válasza esetén 1939-ben akarta útnak 
indítani csapatát, összesen négy hónapra. A bangkoki német követ szerint ennél 
jobb alkalom nem is kínálkozhatott arra, hogy biztosítsák a német befolyást a 
sziámi ifjúság felett, amely addig mind külsőségekben, mind pedig szellemi té-
ren kizárólag az angol cserkészmozgalmat követte. A követ világosan látta, hogy 
a németországi út megvalósulása esetén nemcsak az ifjúságszervezés technikáit 
viszik majd magukkal a vendégek, hanem valamennyit a német szellemből és 
lényegből is, azaz a német ifjúság „fegyelmezett és kötelességtudó, hazáért szol-
gálatot vállaló szellemiségéből”. Ennek kapcsán a követ a két ország ifjúságának 
tartós kapcsolatát is elképzelhetőnek tartotta. A két ifjúság között szőtt jó kap-
csolatok később politikai és gazdasági téren is közelebb hozhatták a két országot. 
„ A német ifjúság számára is értékes kell, hogy legyen, egy idegen faj tagjaival 
megismerkedni, hogy látókörük bővülhessen.” – írta a követ.723

A bangkoki követ így a külügymisztériumot arra ösztönözte, hogy a BIV a le-
hető leggyorsabban hozza meg döntését. Javasolta emellett, hogy a közös tábo-
rozáson túl a csoportnak biztosítsanak lehetőséget arra, hogy Németországból is 
minél többet megismerjenek, azaz ipari létesítményeket, szociális létesítménye-
ket tekinthessenek meg, színházakba és koncertekre juthassanak el. A költségek 
átvállalása pedig jelezhette a sziámi kormánynak, hogy német részről milyen 
kitüntetett figyelemmel kezelik a kétoldalú kapcsolatokat egy olyan országgal, 
amely politikai szempontból kevéssé jelentős Németország számára. A terveket 
a helyi NSDAP vezetője is támogatta. 1938-ban egy hosszabb ideje Sziámban 
tartózkodó HJ vezető is javaslatot tett arra, hogy a HJ szorosabb kapcsolatot 
építsen ki a sziámi államifjúsággal. A BIV kezdetnek filmek átküldését tervez-
te, amit az ottani AO segítségével mutathattak be a helyi ifjúságnak. A bangko-
ki követ véleményével, már-már ajánlásával a BIV láthatóan nem értett teljes 
mértékben egyet, mert felvetésére csak hónapokkal később válaszolt. Kész volt 
viszont arra, hogy fogadja a sziámi csoportot, sőt felajánlotta, hogy a küldöttség 
németországi tartózkodása alatt felmerülő költségek egy részét magára vállalja, 
vagyis a sziámi csoport részben vendégként érkezhetett. A HJ kész volt arra is, 
hogy a sziámi ifjúsági szervezet felépítésében is segédkezzen.724 A sziámi csoport 
útjának részleteit nem ismerjük.

723 Deutsche Gesandtschaft Bangkok, 29. August 1938 – PAAA, R 98884.
724 u.o.; RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 27. Mai 1938 – PAAA, R 98884, 535434. o.; 
JfdDR an das AA, 9. Dezember 1938 – PAAA, R 98884, 535453. o.
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IV. 5. 11. 2. Ausztrália, Új-Zéland, Óceánia

Az ilyen távoli vidékekkel a HJ-nak már szinte egyáltalán nem volt kapcsolata, 
saját utak fel sem merültek ezekre a területekre. A Birodalmi Ifjúságvezetőség 
nem zárkózott el azonban az elől, hogy a kölcsönösség hiánya ellenére fogad-
ja a Németországba látogató csoportokat. Így ajánlkozott fel a BIV annak a 40 
fős cserkészleány-csoportnak is, amely a londoni koronázási ünnepségek (VI. 
György) után Németországot is fel kívánta keresni.725 Az út létrejöttéről, illetve 
lefolyásáról nincs információnk.

1935-ben 18 ausztrál egyetemi hallgató tartózkodott a Rajna vidéken. Auszt-
ráliában nemzeti alapon akartak létrehozni egy ifjúsági szervezetet és az ifjú-
sági szállók hálózatát. A vendégek a kulturális emlékek felkeresése mellett be-
nyomást szereztek a nemzetiszocialista Németország és benne a HJ életéről 
is: Godesberg, Brodenbach és a Burg Stahleck ifjúsági szállóiban közösségi és 
énekesteket rendeztek a HJ-tal és a BDM-mel. Útjuk fénypontját a Nyugati vi-
dék terület sátortábora jelentette Birresheim közelében. Az út zárásaként a cso-
port Lipcsét, Münchent és Berlint is felkereste, ahol ugyancsak közös rendezvé-
nyekre került sor a HJ-tal és a BDM-mel. A külügymisztérium néhány testi és 
sportnevelésre vonatkozó anyagot is küldött Ausztráliába.726

IV. 5. 12. A Szovjetunió „megfigyelése”

A munkás-, paraszt-, középiskolai és főiskolai ifjúságra tagolódó, 14-25 éves 
korosztályt összefogó, 1936-ban 4,5 milliós tagsággal rendelkező szovjet ifjúsá-
gi szervezet méretéből és tevékenységéből fakadóan az egyik legjobb partnere 
lehetett volna a HJ-nak, de az ideológiai ellentétek minden kapcsolatot eleve 
lehetetlenné tettek. Mindazonáltal mind a Hitlerjugend, mind pedig a Komszo-
mol figyelemmel kísérte egymás tevékenységét.727 A Hitlerjugend szemszögéből 
azért is fontos volt ez az éberség, mivel a Komszomol a megszerzendő „élettér” 
ifjúságának kulcsszervezete volt, amelyre a német hódítás után részben a meg-
semmisítés, részben a Hitlerjugendnek való alárendelés várt.

A Hitlerjugend igyekezett a Komszomolról mindig naprakész információkkal 
rendelkezni, s az ott folyó munkáról való tudósításokat saját érdekeinek megfe-
lelően, a HJ-ban folyó antibolsevista nevelés alátámasztására felhasználni. Így 
a szovjet ifjúság bolsevista nevelése kapcsán mindig utaltak az egykori ifjúság 

725 Deutsches Konsulat an das AA, Wellington, 20. Februar 1937; RJF an das Deutsche Konsulat 
Wellington, 27. April 1937 – PAAA, R 98884, 535369-535371., 535387-535388. o.
726 AA an das Deutsche Generalkonsulat in Sydney, 13. April 1935 – PAAA, R 63609; Australische 
Studenten bei der HJ. RJP, 1935/198. sz., 1. o. 
727 Deutsche Botschaft an das AA, Moskau, 19. Oktober 1936 – PAAA, R 98868; Geheime 
Staatspolizei an die Dienststelle, 12. Dezember 1938; Dienststelle an die RJF, 21. Dezember 
1938 – PAAA, R 27134; Komsomol, Balilla – und Hitler–Jugend. Führerblätter der DJ, 1936. 
február, 10-13. o.
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életkedvének elvételére, a szürkeségre és az éhínségre. Mindezzel szemben az 
abszolút kontrasztot a Hitlerjugend jelentette.728 A Komszomolt a HJ nem te-
kintette egységes ifjúsági szervezetnek, mivel a hatalmas terület miatt a külön-
böző „fajú” fiatalokat nem lehetett egységgé formálni, s folytonosan kritizálta az 
egyénies hajlamot is. Az egységesség és a zártság látszatát a szovjet ifjúságban 
csak kemény elnyomó intézkedések árán sikerült elérni, ráadásul 1936-ban még 
csak a teljes ifjúság 8 százalékát foglalta magába a szervezet.729

A szovjet ifjúságot a HJ három osztályba sorolhatónak tartotta. A kisebb há-
nyadáról úgy vélte, hogy azt valóban megfertőzte a szovjet-bolsevik eszmeáram-
lat, s azt a nevelés által teljesen eltérítették, sőt szinte már az emberi realitás ta-
laját is teljesen elhagyta (pl. azt képzelik, hogy a gőzgép és az izzólámpa szovjet 
találmányok). A HJ elemzése így nem tartotta meglepőnek, hogy ez az ifjúság 
arrogáns és nagyravágyó. Az ifjúságnak egy jóval tekintélyesebb része azonban 
még nem került ugyan a szovjet ideológia bűvkörébe, a szovjet cenzúra követ-
keztében viszont teljesen tudatlan volt a világ dolgait illetően. Az orosz ifjúság-
nak csak nagyon kis hányadára tekintett a HJ úgy, hogy idegen nyelvismeret bir-
tokában, külföldi rádióadók hallgatásával komoly rálátással rendelkezik országa 
Európában és a világban betöltött helyéről. S hogy a gyerekek (mint pl. Pavlik 
Morozov)730 az Állami Politikai Igazgatóság (tkp. titkosrendőrség, GPU) spiclijei 
voltak, a HJ számára az egyik legjobb propagandaeszköz volt.731

Bár a szovjet ifjúsággal nem, de a németországi orosz ifjúsággal voltak kap-
csolatai a HJ-nak. A Birodalmi Ifjúságvezetőség segítette a több szervezet össze-
fogásából létrejövő Orosz Ifjúcsapat Németországban (Russiche Jugendschar in 
Deutschand) elnevezésű szervezetet, amelyet ugyan nem volt hajlandó átvenni 

728 Russische Jugend. Das Deutsche Mädel, 1935/1. sz. A HJ hírverése szerint a szovjet ifjúság je-
lentős része munka és kenyér nélkül, leromlott állapotban, sáska módjára járta az országot, amit 
a halálos ítéletek korhatárának leszállításával sem sikerült megfékezni. 1938-ban már a szovjet if-
júság eldurvulása volt a téma. Kikezdték a szovjet ifjúság sporttevékenységét is. Csak úgy mint az 
ifjúság általános képzését, amit a képzés vagy kizsákmányolás, illetve a Sztachanov-rendszer vagy 
birodalmi szakmai verseny párhuzamokban kívántak a lehető legfeketébb színben feltüntetni. 
Bolschewistische Jugendbeglückung. RJP, 1937/39. sz., 1-2. o.; Die Verrohung der Sowjetjugend. 
RJP, 1938/24. sz., 2. o. ; Das ist Sowjet-Sport. RJP, 1938/48. sz., 3. o. ; Ausbildung statt Ausbeutung! 
RJP, 1938/50. sz., 2. o.; Reorganisation des Komsomol. RJP, 1936/78. sz., 5. o.
729 Der „Komsomol”. RJP, 1936/151. sz., 3. o.
730 A nem kismértékben legendákat tartalmazó történet szerint Pavlik szegény paraszti család sarja 
volt, és a Jekatyerinburgtól 350 kilométerre fekvő Geraszimovka faluban élt. 1932-ben a 13 éves 
fiú a politikai rendőrségen feljelentette saját apját, aki egyben a falusi szovjet elnöke volt, mert ál-
lítólag „dokumentumokat hamisított és banditáknak, valamint a szovjet állam ellenségeinek adta el 
őket”. Az apát ezt követően a GULAG-ra száműzték, később kivégezték. Pavlik családja azonban 
bosszút állt: nagybátyja, nagyszülei, öccse és unokatestvére megölték a kötelességét becsülettel 
teljesítő kisfiút. A nagybácsi kivételével a titkos rendőrség mindenkit kivégzett. Orlando Figes, 
The Whisperers Private Life in Stalin’s Russia, Metropolitan Books/Henry Holt & Company New 
York 2007, 122-126. o.
731 Die Geisteshaltung der Sowjet-Jugend. RJP, 1936/178. sz., 5. o.; Kinder als GPU-Spitzel. RJP, 
1936/251. sz., 1-2. o.
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a Hitlerjugendbe, de a külügyminisztérium egyetértésével mindenképpen segí-
tette az orosz ifjúság nemzeti és németbarát szellemben való nevelését.732

A HJ más országok ifjúságával közösen tevékenyen vett részt a kommu-
nizmus elutasításán alapuló együttműködésben. Ennek kapcsán 1937-ben 
Heidelbergben tartotta előkészítő kongresszusát Az ifjúság világakciója a bol-
sevizmus ellen (Action mondiale de la jeunesse contre le bolchévisme) nevű 
együttműködés 16 ország részvételével, melynek berlini központja állandóan 
kapott jelentéseket az érintett országokból a kommunista ifjúsági munkáról és 
az ellene való küzdelemről. A tanácskozásra 1937 augusztusában került sor a 
különböző országok nemzeti ifjúsági vezetőinek részvételével, hogy megegyez-
zenek a bolsevizmus ellen egységesen követendő irányvonalról. Ezen a tanács-
kozáson választották ki az együttműködés nevét, illetve jelölték ki székhelyéül 
Berlint. Kilátásba helyeztek egy második találkozót is, amelyen minden olyan 
kérdéssel foglalkozni kívántak, amelyek naponta az Akció látóterébe kerültek. 
Kezdetekben 16 ország képviseltette magát, 1939-re számuk 26-ra emelkedett, 
s ezek 41 ifjúsági szövetséget képviseltek.733

Az 1939-es találkozót júliusra vagy augusztusra tervezték, ismételten 
Heidelbergben. Napirendi pontokként a következőket tervezték: milyen feltéte-
lek mellett lehetséges közös antikommunista akciók végrehajtása a világ külön-
féle ifjúsági szervezeteiben; intézkedések foganatosítása olyan közéleti szerveze-
tek, intézmények és főleg személyek megmentéséért, akik tudatlanságból vagy 
tudattalanul részt vesznek prokommunista ifjúsági akciókban; megteremteni a 
szükséges rezonanciát a bomlasztó kommunizmus ellen harcot folytató nemzeti 
ifjúságok számára a világ nyilvánossága előtt (különösen a napi sajtóban); olyan 
országbizottságok létrehozása, amelyek munkájukat az ifjúság szociális, peda-
gógiai, kulturális és gazdasági részproblémáinak szentelik, azzal a céllal, hogy 
kiirtsák a kommunista tendenciákat ezen a területen, s erre nemzetközi ifjúsá-
gi személyiségeket nyerjenek meg; valamint az antikommunista ifjúság nemze-
tek feletti egységének és bajtársiasságának tökéletesítése a legszélesebb alapon. 
Mindebből már következett, hogy a Hitlerjugend a bolsevik országok ifjúságával 
semmifajta kontaktust nem létesített.734

732 Deutsche Botschaft an das AA, Moskau, 19. Oktober 1936 – PAAA, R 98868; Geheime 
Staatspolizei an die Dienststelle, 12. Dezember 1938; Dienststelle an die RJF, 21. Dezember 
1938 – PAAA, R 27134.
733 RJF an die Dienststelle, 25. März 1939 – PAAA, R 27135; Blohm, i. m., 279. o.
734 A találkozón a következő szervezetek részvételére számítottak: az arab országok képviseleté-
ben egy fő Bagdadból, Argentína, Belgium (4 szervezet), Bolívia, Bulgária (6 szervezet), Kanada 
(2 szervezet), Dánia (2 szervezet), Anglia (2 szervezet), Finnország, Franciaország (2 szervezet), 
Görögország, Hollandia, Olaszország (2 szervezet), Japán, Jugoszlávia (2 szervezet), Mandzsukuo, 
Norvégia, Lengyelország, Portugália (2 szervezet), Románia, emigráns orosz ifjúság (Párizs), 
Svájc, Svédország (két szervezet), Spanyolország. Magyarországot a Levente színeiben Kiss or-
szágos Levente-parancsnok képviselte, a Turul Szövetség részéről pedig Dr. Básty. – RJF an die 
Dienststelle, 25. März 1939 – PAAA, R 27135; Blohm, i. m., 278-279. o.
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IV. 6. Összegzés

A Hitlerjugend a második világháborúig szinte minden nemzettel és minden 
kontinenssel kapcsolatba lépett külföldre irányuló tevékenysége során, s nem-
csak a politikai nézeteket valló ifjúsági szervezetek váltak partnereivé, hanem – a 
bolsevizmus kivételével – más alapon szerveződő mozgalmak is. A Hitlerjugend 
általános tevékenységével milliók számára tett lehetővé olyan elfoglaltságokat 
(táborok, hajózások, lőgyakorlatok, motorozás stb.), amelyek addig kevésbé szé-
les körben – a lányok esetében pedig csak nagyon kis mértékben – voltak elér-
hetők. Ugyanez volt a jellemző a HJ külföldre irányuló tevékenységére is, mely-
nek révén nagyszámú német fiatal járhatott külföldön, illetve lépett kapcsolatba 
idegen országok fiataljaival.

A mintákat a HJ számára a külkapcsolatok terén is az Egyleti Ifjúság szolgál-
tatta, melynek addigra fennálló külföldi kapcsolatait is hasznosíthatta. A HJ sok 
esetben azonban teljesen újszerű kapcsolati formákkal is előállt. Az 1933 előt-
ti szabadabb külföldi kalandozások korszaka után a HJ-nak igazodnia kellett az 
anyapárt által meghatározott nagypolitikai irányvonalhoz is, vagyis a HJ külkap-
csolatai nem járhattak teljesen önálló utakon. Ámbár a HJ saját tevékenységét 
nem értékelte külpolitikai természetűnek, de az ifjúságot alkalmasnak vélte arra, 
hogy elősegítse a náci Németország külpolitikai céljainak megvalósulását. Vagyis 
a Hitlerjugend a kölcsönös nemzetek közötti megismerkedés jegyében hozzájá-
rulhatott a Führer nagy „békeművéhez”. Annak ellenére, hogy a BIV a HJ útjait 
nem tartotta az új Németország népszerűsítésének, a HJ külfölddel ápolt kap-
csolatai szakítottak azzal a korábbi hagyománnyal, hogy az ifjak csak kalandból és 
szórakozásból menjenek külföldre. Minden külföldre vezető út homlokterében 
komoly küldetés állt.

A kezdeti izoláltság után a Hitlerjugend sikeresen küldött egyre több fiatalt 
külföldre, akik valóban hozzájárulhattak ahhoz, hogy Németországról a béke meg-
tartását elsődlegesen szem előtt tartó ország képét terjesszék. A harmincas évek 
második felére egyre öntudatosabban lépett fel, hiszen erre az időre Németor-
szágban már megszerezte az egyeduralmat, s külföldön is a kizárólagosság igényé-
vel kívánta képviselni a teljes német ifjúságot. A felnövő új generációban a népek 
kölcsönös tisztelete mellett már a világhatalmi gondolkodás magvát is el kellett 
vetni. Ez az egyeduralom és a békeszínlelés egy előre eltervezett rendszer részét 
képezte, amely éppen a háború előtti évben érte el a csúcspontját. A HJ csoport-
jai éppen akkor látogattak legnagyobb számban külföldre, amikor Németország 
megtette első –nemzetközi tartózkodást és ellenérzést kiváltó – terjeszkedési lé-
péseit, amit ekkor még talán éppen az ifjúsági kapcsolatok segítségével is ellen-
súlyozni lehetett. A Hitlerjugend felső vezetése pontosan tudta, hogy 1939 mit 
tartogat. A Hitlerjugend esetében tehát nem önzetlen attitűdről volt szó, hanem 
sokkal inkább arról, hogy a fiatal korban kialakított kapcsolatok révén, Németor-
szágot ismertté és kedveltté tegyék, s az így szerezzen befolyást az egyes országok 
ifjúságára, de ezen túl menően ezen országok későbbi időszakára is. Az ifjúság a 
kémkedés területén is nagy szolgálatott tehetett a náci Németországnak.
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A külföldre irányuló tevékenység fejlődésével annak szervezetei keretei is fo-
lyamatos expanzióban voltak, míg nem teljesen elválasztották egymástól az ide-
gen nemzetiségű ifjúságokkal és a német (külföldi, népi) ifjúságokkal fenntartott 
kapcsolatokat. A struktúra az alsóbb szinteken is jól szervezett volt, ami garan-
tálta a zavartalan működést. Az utak előkészítése az 1933 előtti hagyományokat 
követte, s a zavartalan átmenetet biztosította a Német ifjúság Európai Közvetí-
tőszervének integrálása a Birodalmi Ifjúságvezetőségbe. Az utakkal kapcsolatos 
feltételrendszer azonban folyamatos szigorításokra szorult, mivel csak így lehe-
tett érdemben megfékezni a külföldön visszatetsző magatartást tanúsító csopor-
tok, illetve a BIV-vel nem szimpatizáló szervezetek útjait. Az engedélyezett utak 
előkészítésében a Hitlerjugend illetékes szervei a nemzetközi kapcsolatokban 
érdekelt minden állami és pártszervvel kapcsolatban álltak. Az utakkal szemben 
támasztott technikai feltételeken túl, az elveknek is fontos jelentőséget tulaj-
donítottak. A kifogástalan nemzetiszocialista szellemiség mellett mind az utak 
vezetőitől, mind pedig a kiutazó csoportok tagjaitól alapos szellemi előképzett-
séget követeltek meg. Ezt biztosította az ezen a területen meghonosodó három-
szintű képzési rendszer, amely a határvidéki és külügyi referensek, a HJ vezetők 
és a HJ egységek számára lehetővé tette a szükséges ismeretek megszerzését. A 
legjobb iskolázás azonban mégiscsak a közvetlen élményszerzés maradt, vagyis 
az utak lebonyolítása, amelyben azonban csak a 14 éves kor feletti korosztály ve-
hetett részt.

A külkapcsolatok formái kapcsán a Hitlerjugend alkalmazta a német ifjúsági 
mozgalom korábbi, bevált módszereit, és újakat is meghonosított. E tevékenysé-
gi rendszer elsődleges és földrajzilag legközelebb eső részét a határvidéki mun-
ka jelentette, amelynek fő feladata a népi szubsztancia megtartása és erősítése 
volt a határrégiókban. A tervszerű és változatos formákat (határvidéki túrák, me-
netelések, színjátszó csoportok útjai, énekcsoportok, könyvtárak, a határvidéki 
HJ-otthonok stb.) felölelő határvidéki tevékenység egyben a külfölddel kiala-
kított kapcsolatok, illetve a külföldre utazó HJ tagok felkészítésének is alapját 
képezte, ráadásul nem csak a HJ-ra kellett kiterjednie, hanem a lakosság széles 
köreire is.

A határvidékeken túl a Hitlerjugend felvállalta a külföldön élő birodalmi né-
metség gondozását is, melynek ifjaira ugyanúgy kiterjedt a HJ-ban letöltendő 
ifjúsági szolgálati kötelezettség, mint a birodalomban élőkre. Az NSDAP AO 
keretében működő HJ csoportok a birodalmi HJ hathatós támogatásával a vi-
lág több tucat országában fejtették ki tevékenységüket. Vezetőiket folyamatos 
iskolázással készítették fel feladataikra, ami azt is elérhetővé tette, hogy egyéb 
feltételek megvalósulása esetén ezek a csoportok is minél inkább a birodalmi 
HJ színvonal közelébe kerüljenek. Ebbe a körbe tartoztak olyan nagy nyilvános-
ságot kapó rendezvények, mint a Németország-tábor, a Németország-túra vagy 
éppen a Wilhelm Gustloff tábor. Nem volt kevésbé fontos a már több évszáza-
da külföldi országokban élő népi németség sem, melyek ifjúságánál a birodalmi 
Hitlerjugendtől való tudatos megkülönböztetés érdekében fokozatosan és egy-
ségesen a Német Ifjúság elnevezést vezették be. A népi német ifjúság gondo-
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zása terén a Hitlerjugend sikerrel kerekedett felül a már évtizedek óta ezt a te-
vékenységet folytató VDA-n. Az egykori gyarmatok iránti felelősség erősítése is 
szerves részét képezte e munkának.

A HJ külföldre irányuló tevékenységének leglátványosabb részét azonban a 
külföldi ifjúságokkal fenntartott kapcsolatai képezték. A kezdeti izoláltság után a 
Hitlerjugend évről évre több csoportot és HJ tagot küldött külföldre, s nagy volt 
az érdeklődés Németország iránt is. A német ifjúsági szállók a legnagyobb kül-
földi látogatottsággal büszkélkedhettek a világon. A kétoldalú kapcsolatok mel-
lett látványosak voltak az olyan rendezvények, mint a rádiós körkapcsolás, illetve 
egyes országok ifjúságával létrejövő közös rádióadások, az olimpiai ifjúsági talál-
kozó.

A harmincas években a HJ „külpolitikájában” egyértelműen a kétoldalú kap-
csolatok domináltak, a külföldre vezető utak túlnyomó többsége egyetlen orszá-
got érintett. A legkiterjedtebb és összetettebb kapcsolatrendszer értelemszerű-
en a kiemelt partnerekkel jött létre. Míg azonban Ausztria a külföldi németség 
gondozása révén volt hangsúlyozottan fontos, Olaszország és Japán pedig az ide-
ológiai rokonság és a későbbi szövetségesi partnerség miatt töltöttek be fontos 
szerepet, addig Nagy-Britannia és Franciaország a diplomáciai „kényszer” hatá-
sára kerültek a HJ külföldre irányuló tevékenységének középpontjába.

Olaszországgal ugyan egyelőre feszült volt a viszony az Anschluss lehetősége 
és a dél-tiroli németség miatt, de az ifjúsági kapcsolatok fejlesztése már 1933-
ban napirenden volt. Olaszországot az ideológiai közelség miatt az is kitűnő part-
nerré tette, hogy a dinamikusan növekedő, a Római Birodalomra hasonlító szer-
vezeti struktúrával rendelkező, a kormány felügyelete alatt álló, az előkatonai és 
a világnézeti képzést egyaránt megvalósító Balilla, majd GIL szervezetei nagyon 
hasonlóak voltak a Hitlerjugendhez és a benne folytatott tevékenységi formák-
hoz. Az olasz afrikai háborús kaland miatt bekövetkező diplomáciai közeledés 
és a dél-tiroli németség helyzetének rendezése révén pedig már minden aka-
dály elhárult, hogy dinamikus és szívélyes ifjúsági kapcsolatok jöjjenek létre a 
két ország között. Ennek megfelelően a korábban csak szórványos kapcsolatok a 
„tengely” évétől, 1936-tól igazi lendületet vettek, s minden évben számos olasz, 
illetve német ifjúsági csoport látogatott a partnerországba. E látogatások között 
minden évben több olyan is volt, amely nagy reprezentatív hatással járó, sok ifjat 
megmozgató volt, amelyet mindkét ország legfelsőbb politikai vezetése is fel-
karolt. A közös utak és táborozások, a legfelsőbb szintű ifjúságvezetői látogatá-
sok, a partnerország minél nagyobb részének felkeresése, egymás létesítménye-
inek megismerése a hatalmas sajtóvisszhang nyomán is fontos részét képezték 
a német–olasz kapcsolatoknak. Az olyan új formák, mint a biciklis utak, a rádiós 
csereadás, az építésztalálkozó, a vezetőcserék, a megszállt területek tanulmá-
nyozása pedig sokkal szélesebb spektrumot hoztak létre mint a más országokkal 
fennálló kapcsolat esetében.

Japánnal csak a korábbi jó kapcsolatok, az ideológiai rokonság és a két or-
szág közötti baráti, majd szövetségesi viszony következménye volt, hogy az ifjú-
ság is a kétoldalú kapcsolatok útjára lépett, amelyeknek egyébként nem voltak 
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hagyományai. A Japánban is az egységesülés fázisában lévő ifjúság ugyan nem 
sokszor fogadta a HJ delegációit, de a megvalósított utak egyediségük miatt na-
gyon fontos szerepet játszottak. 1937-től már tervszerű kapcsolatokról beszélhe-
tünk. Mivel azonban a nagy távolság miatt nem volt lehetőség arra, hogy a HJ 
nagy számban küldjön csoportokat a szigetországba, a kiküldött csoportok több 
hónapot töltöttek ott. E megoldáshoz társultak még egyéb lehetőségek is: szel-
lemi termékek Japánba küldése, kiállítások szervezése, egy főállású megbízott 
kiküldése, aki állandó jelenlétével ellensúlyozhatta a HJ ritka látogatásait. A si-
kert mutatta, hogy az 1938-ra csúcspontjukat elérő ifjúsági kapcsolatok az 1938. 
novemberi német–japán kulturális egyezménynek is részét képezték, s Japán is 
a kapcsolatok fenntartását tűzte ki célul.

Angliára Németország egészen a második világháború közepéig potenci-
ális szövetségesként tekintett, de legalábbis szerette volna elérni, hogy Anglia 
tartozkódó magatartásával tegye lehetővé, hogy Németország szabad kezet kap-
jon külpolitikai aktivitásához. Ebből a szempontból jól jött, hogy a Hitlerjugend 
is nagyon aktívnak mutatkozott a kétoldalú barátság erősítésében. Ráadásul 
Anglia 1939-ig (Csehszlovákia feldarabolásig) nagyon előzékeny volt a náci Né-
metországgal és annak ifjúságával szemben, még ha árgus szemmel figyelte is 
minden lépését, különösen azután, hogy a HJ kémkedési szerepét bizonyított-
nak látták. Az ifjúsági kapcsolatok terén azonban problémát okozott, hogy a 
Hitlerjugendnek nem volt jó véleménye az angol ifjúságról, amelyet intellektuá-
lisnak, szabadosnak, közömbösnek tartott. Különösen kritikusak voltak az ifjúsá-
gi világhatalmat meghonosító cserkészekkel szemben. Ennek ellenére a legfőbb 
partner mindvégig az angol cserkészet volt. Anglia fontosságát mutatta, hogy 
Nabersberg már 1934-ben Londonba látogatott, ahol magas rangú ifjúsági ve-
zetők fogadták. Látogatása bizakodásra, de egyúttal óvatosságra is okot adott. A 
kétoldalú kapcsolatok kialakításában, az első években kulcsfontosságú szereppel 
bírt Jochen Benemann, akinek elkötelezett tevékenysége révén a német–angol 
ifjúsági kapcsolatok legfőbb és legismertebb fórumává a hol Angliában, hol Né-
metországban rendezett közösségi táborok váltak. 1939-ig 30 ilyen táborra került 
sor. A táborok mellett azonban az ifjúsági utak is egyre nagyobb számban valósul-
tak meg, s a kapcsolatokat tovább színesítették a rádiós cseradások, a fronthar-
cosok gyermekeinek látogatásai, a gazdasági és szociális tematikájú találkozások. 
1936-38-ban a HJ évente kb. 30 utat tett Angliába. A megingás a harmincas évek 
végén következett be. Az Anschluss negatív hatásai még rendeződtek ugyan, az 
1939-re tervezett programot azonban már csak részben sikerült megvalósítani, 
hiszen 1939 márciusától valószínűleg teljesen megszakadtak a kapcsolatok. Ez-
zel egy időben már a HJ sajtója is nyíltan felvállalta az ellenséges hangot. Összes-
ségében a Hitlerjugend eddig a pontig azonban mindent megtett a német diplo-
mácia szövetségi igényének alátámasztása és a békeszínlelés érdekében.

A kiemelt partnerek közül egyértelműen Franciaország volt a legproblémá-
sabb eset. Vele Németország semmilyen szinten nem számolt partnerként, Hit-
ler is örök ellenségnek tekintette. A HJ próbálkozásai a kapcsolatok és az egymás 
közötti megértés fejlesztésére csakis a békeszínlelés jegyében történhettek. Az 
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amúgy is felaprózódott és németellenes francia ifjúságból mindössze a Fran-
cia Ifjúsági Bizottság a francia–német közeledésért és a frontharcos-ifjúság állt 
szóba a Hitlerjugenddel. A kapcsolatok fenntartása és fejlesztése végett a BIV 
mesterségesen tartotta fenn a francia–német ifjúsági kapcsolatok legfőbb leté-
teményesét, a Sohlberg kört. A kör azonban csak módosított formában folytat-
hatta tevékenységét, s vezetőjét, Otto Abetzet is félreállították. A francia ifjúság 
bizalmatlanságát és érdektelenségét mutatta, hogy 1933 után már nehéz volt 
létrehozni a Sohlberg-találkozókat. A Hitlerjugend viszont kitartóan ostromol-
ta a francia ifjúságot a kapcsolatok fenntartásáért. Ezt bizonyították Schirach, 
Nabersberg és Lauterbacher sorozatos útjai. Az 1934-ben meginduló kölcsö-
nös utak 1935-ben a Saar-vidék visszacsatolása következtében ismét elhalvá-
nyultak, majd 1936-ban ismét növekedésnek indultak, s 1937-ben a legtöbb HJ 
útra került sor Franciaországban. Franciaország esetében is kísérleteztek a kö-
zös táborok rendezésével, de ezek nem voltak olyan sikeresek, mint az angol 
ifjúsággal tartott hasonló táborozások. Az általános francia szkepticizmus mel-
lett tovább növelte a bizalmatlanságot, hogy 1935-ig a HJ kiemelten gondozta a 
Saar-vidéki német ifjúságot, később pedig franciaországi látogatásainak jelentős 
része Elzász-Lotharingia területére irányult. 1938-ra ismét a feszültség vált do-
minánssá a kapcsolatokban, amit a háborúig már nem is sikerült enyhíteni.

Dél-Európa fennmaradó két országában – Spanyolországban és Portugáliá-
ban –, az ott kibontakozó jobboldali tekintélyelvű rendszerek kedvező terepet 
nyújthattak az ifjúsági kapcsolatok fejlesztésére. Ezt hátráltatta azonban a vi-
szonylag nagyobb távolság és az a tény, hogy nagyobb számú németséget itt sem 
kellett gondozni. Spanyolország esetében ehhez jött még a polgárháború, így az 
ott fő partnerként szolgáló Falange-ifjúsággal nagyon alacsony szintű kapcso-
latok jöttek létre, amelyek 1937-ig nem sok hatást értek el. Az igazi lendületet 
a spanyol ifjúság nagy létszámú és nagy nyilvánosságot kapó 1937-es útja adta 
meg, mely után sorozatosan érkeztek spanyol ifjúsági vezetők németországi kép-
zésre. Jutta Rüdiger és Pilar Primo de Rivera személyes jó kapcsolata révén pe-
dig a leányifjúság is élénkebb kontaktusokat teremtett a harmincas évek végére. 
A polgárháború miatt azonban továbbra is csak kevés német csoport érkezett 
Spanyolországba. Az 1939-ben felállított nagyszabású terveket a polgárháború 
utáni nehéz helyzet miatt egyelőre nem lehetett megvalósítani. Portugáliával 
csak a harmincas évek második felében alakultak ki kötődések, amelyek a por-
tugál államifjúsághoz kapcsolódtak, és melynek további kiépítését a HJ portugál 
ifjúsági vezetők németországi képzésével és instruktorok kiküldésével segítet-
te elő. 1936-tól évente már több HJ csoport látogatott Portugáliába, de igazán 
nagyszabású, nagy propagandát nyújtó kapcsolatra a portugál ifjúság szerénysé-
ge és szűkös anyagi helyzete miatt nem került sor. A HJ befolyásának biztosítá-
sára a Németországgal alapvetően szimpatizáló két dél-európai országban azon-
ban nem is voltak szükségesek nagyobb erőfeszítések.

Skandinávia 1933 előtt a német ifjúság egyik legfontosabb működési terüle-
te volt, ami a náci hatalomváltást követően többnyire negatív irányban változott 
meg, s ezen az sem változtatott sokat, hogy e népeket Németországban „fajilag 
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értékes”, rokon nációknak ismerték el. Dánia közelsége miatt optimális partner 
lehetett volna, de régi sérelmek (főleg versailles-i határrendezés) miatt nem ala-
kultak kedvezően a kétoldalú kapcsolatok. A dániai német kisebbség túl kicsi 
volt, így komoly problémát nem okozott ebben a viszonyban. Így az sem ütkö-
zött komolyabb akadályokba, hogy a Hitlerjugend felkarolja az észak-schleswigi 
német ifjúságot, s a HJ útjainak túlnyomó része is ebbe a térségbe irányult. 
1935-től szinte elárasztották Dániát. 1936-ra 25 úttal Dánia valóban fontos part-
nernek tűnt, de a BIV igyekezett továbbfejleszteni a kapcsolatokat. Így a har-
mincas évek végén már nagyobb számban keresték fel a HJ csoportjai a nem 
német területeket is. A legfőbb partnerül szolgáló dán konzervatív ifjúsággal 
azonban nem sok érintkezés történt.

Svédországgal látványosabban alakultak a kapcsolatok, amelyekben a német-
országi Északi Társaság is segédkezet nyújtott. Ennek megfelelően már 1933-tól 
jártak HJ csoportok Svédországban, ahol leginkább a náci és nemzeti ifjúsági 
szervezetek, utóbbiak közül is főleg a cserkészek voltak a legfontosabb part-
nerek. 1935-től itt is nagyfokú emelkedés figyelhető meg az utak számában, s 
a harmincas évek második felében a svéd ifjúság is egyre gyakrabban látoga-
tott Németországba. 1938-ig folyamatos volt a kapcsolatok bővülése, amelyekre 
nagy hatással voltak az olyan reprezentatív utak, mint a HJ ezerfős csoportjának 
svédországi útja. A kapcsolatok igazi fénypontját azonban az 1937-től megren-
dezett közös táborok és az ún. Ifjú Észak rendezvényei jelentették. Az 1939-től 
ismét csökkenő intenzitású kapcsolatok azonban mindvégig felületesek marad-
tak, hiszen a svéd ifjúságot nem lehetett befogadóvá tenni a HJ nézetei iránt, 
így a nagy intenzitású érintkezés összességében nem eredményezett különösebb 
befolyásszerzést a svéd ifjúság körében.

A későbbi quisling-Norvégia meglehetősen szerény partner volt a harmin-
cas években. Itt is a cserkészek jelentették a partnerség kiindulópontját, a náci 
ifjúság jelentéktelen volt. Az első utakra már a harmincas évek első felében sor 
került, 1935-től pedig már több közös tábort is tartottak. Igazi látványos megje-
lenési forma itt is a HJ ezerfős csoportjának norvégiai útja volt. 1939-től már itt 
is erodálódtak a kapcsolatok.

A legfelszabadultabban az addig magáról keveset hallató, nem régóta füg-
getlen Finnországgal alakult a viszony, amely a szovjet veszélytől tartva érthető 
módon szövetségeseket keresett. A két ország ifjúságai ehhez mérten szintén 
nagyon szívélyes kapcsolatot alakítottak ki, s a kapcsolatok már 1933-tól kezd-
ve nagyon élénken alakultak. 1934-től a finn látogatások már sorozatosak vol-
tak Németországban, s a HJ szintén növekvő számú útjai során már Finnország 
legészakibb területeit is felkereste. A rádiós cseradásokkal színesített kapcsola-
tok 1938-ra érték el csúcspontjukat, amikor már 44 HJ-útra és 4-5 közös táborra 
került sor. Finnország tehát az észak-európai régióban a Hitlerjugend legfonto-
sabb partnerévé lépett elő.

Németország keleti szomszédai közül egyértelműen Lengyelországot övezte a 
nagyobb ellenszenv. S ez csak az átmeneti diplomáciai érdekek miatt szorult né-
miképp háttérbe. 1938-tól ismét fokozatosan romló propaganda jellemezte Len-
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gyelországot. Nagyon fontos volt viszont a lengyelországi német ifjúság felkarolá-
sa, amely erősen széttagolt volt, területenként más-más szervezetben fejtette ki 
tevékenységét. Az egységesülést a lengyelországi németség széthúzása mellett a 
lengyel hatóságok ellenszenves magatartása is hátráltatta. A német ifjúság mellett 
a lengyel ifjúsággal is kialakult egyfajta ambivalens viszony, a HJ leginkább a meg-
szervezendő államifjúság magjának tartott Ifjú Légióval és a cserkészekkel tartott 
fenn kapcsolatokat. A kapcsolatok velük 1934-től követhetők nyomon, de egyelő-
re nagyon szerény mértékűek voltak. 1935-ben már némivel több útra került sor, 
amit elősegített, hogy a rádiós világkörkapcsolás után Lengyelországgal jött létre 
először rádiós csereadás, ami nagy nyilvánosságot biztosított az ifjúsági törekvé-
seknek. Az adás után mérhetően több lengyel csoport érkezett Németországba, 
jóllehet jó részük csak átutazóban tett itt néhány napos pihenőt. S hogy a feszült-
ségek továbbra is fennmaradtak, jól mutatta, hogy már ekkor is voltak visszamon-
dott utak. A kétoldalú ifjúsági kapcsolatok egyik legfőbb mozgatója a Hitlerjugend 
majna-frankfurti területe volt, amely 1937-től újabb lendületet adott a kapcsola-
toknak. Az addig mind a lengyel közvélemény, mind pedig számos ifjúsági veze-
tő által szkeptikusan kezelt lengyel–német ifjúsági kapcsolatok ezzel el is érték 
csúcspontjukat, az 1938-ra tervezett utak megvalósulása ugyanis már kétséges 
volt. A két ország között 1939-re ismét tetőfokra hágó nagypolitikai nézeteltéré-
sek miatt az erre az évre tervezett utak pedig teljességgel elmaradtak.

A Baltikumban szintén kettős német érdek állt fenn, amelyek az ifjúsági kap-
csolatokat is meghatározták. A balti államok egyrészt a német hatalmi érdekek 
színterét képezték, másrészt itt is fontossá vált a nem túl népes német kisebbség 
segítése. A Memel-vidék odacsatolása miatt a legproblémásabb viszony a közvet-
lenül szomszédos Litvániával állt fenn. Feszültség adódott abból is, hogy Litvánia 
megnehezítette az ottani németség önszerveződését, a német ifjúság csak 1938-
ra tömörülhetett egységes szervezetbe. A birodalomból leginkább a HJ kelet-po-
roszországi területe vállalta fel a litvániai németség segítését, ami azonban csak 
az ifjúsági vezetők birodalmi képzésére terjedt ki. HJ utakról csak 1939-ből van 
tudomásunk. A litván ifjúsággal semmilyen kétoldalú kapcsolat nem jött létre.

Kedvezőbb volt a helyzet Lettországban. Itt a nagyon szerény számú németség 
ifjúsága több szervezetben tevékenykedett, amelyeket később itt is egyetlen szer-
vezetben egyesítettek, még ha az autoriter lett rezsim 1934-es bevezetése némi-
képp hátráltatta is a folyamatot. Mindenesetre a harmincas évek második felére je-
lentősen bővült a létszám, s az itteni német ifjúság próbált minél inkább hasonulni 
a birodalmi tevékenységi körökhöz. A lett ifjúság államifjúsági tervei során szintén 
német és olasz mintákat vett alapul. Észtországban ehhez hasonlóan a harmincas 
évek végére alakult államifjúság, amely magába foglalta a német ifjúságot is. A 
Hitlerjugend útjai többnyire mindkét északi országot érintették, gyakran Finnor-
szágban folytatódtak. Az elsőkre már 1933-ban sor került, számuk azonban mind-
végig alacsony maradt. A HJ csoportjai a német ifjúság mellett a helyi ifjúsággal, 
főleg a cserkészekkel találkoztak. 1938-ban az Anschluss miatt, 1939-ben pedig a 
Memel-vidék Németországhoz csatolása miatt vált mindkét partnerország tartóz-
kodóbbá a HJ-tal szemben, ami a HJ útjainak számára is rányomta bélyegét.
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A nyugati szomszédok közül egyértelműen Belgium volt a legfontosabb 
célország, hiszen itt volt Langemarck, az egykori első világháborús csatahely, 
amit a HJ a végletekig misztifikált. Langemarck és más csataterek látogatásának 
biztosítására az első években a HJ nem kívánt nagyszámú úttal feltűnést kelteni, 
hanem visszafogott maradt. A harmincas évek közepén az első belga csoportok 
is megjelennek Németországban, és ezzel párhuzamosan a HJ is egyre gyak-
rabban járt a nyugati szomszédnál. Belgium végül az egyik legintenzívebben 
felkeresett területek egyikévé vált. A harmincas évek óta a legfontosabb kap-
csolódási pontok a belga–német ifjúsági táborok voltak. Hollandia régi demok-
ratikus rendszere, „bolsevikbarátsága”, és a zsidók állítólagos nagy szerepe miatt 
kezdetben szintén nem tartozott a preferált úti célok közé, ráadásul az ifjúság 
itt vallási, politikai alapon eléggé tagolt volt. Így a kapcsolatok csak a harmincas 
évek közepén indultak, ettől kezdve folyamatosan bővültek, s az évtized végére 
Hollandia is nagyon kedvelt célországgá vált. Luxemburgba és Svájcba mindösz-
sze évi néhány útra került sor, utóbbi esetében szinte kizárólag a német nyelvű 
területekre. Liechtensteinnal még ennél is szerényebb volt a kötödés, többnyire 
a Svájcba látogató csoportok tettek ide kitérőt.

Az Európán kívüli világgal csak szórványos kapcsolatokkal rendelkezett a 
Hitlerjugend. Az Amerikai Egyesült Államoknak hagyományosan rossz megíté-
lése volt a náci Németországban, így vele a kapcsolatok minimális szinten ma-
radtak. A HJ inkább saját imázsának javítására törekedett, amit az amerikai ér-
deklődő látogatások gondozása, amerikai kiállításokon való részvétel és rádiós 
csereadások segítségével kívánt elérni. Arról nincsenek információink, hogy a 
helyi német ifjúsággal milyen kapcsolatokat ápolt a HJ. Latin-Amerika Német-
ország számára a 19. századtól fogva fontos érdekszféra volt, ráadásul a kon-
tinens országai szinte egytől-egyig jelentős német kolóniákkal rendelkeztek. A 
Hitlerjugend leginkább ezek gondozására koncentrálta itteni tevékenységét. A 
legerősebb szálak Chilével alakultak ki, melynek németsége a birodalmi támo-
gatások segítségével több ifjúsági szervezetet működtetett. A chilei ifjúsággal 
fennálló kapcsolatokról egyelőre nem tudunk. Brazíliában hasonlóan fontos né-
met kolónia működött, több német ifjúsági szervezettel, de a németországi HJ a 
brazil államifjúsági tervek segítése révén a brazil ifjúságra is ki akarta terjeszte-
ni befolyását. Egyéb kapcsolatokról a brazil ifjúsággal szintén nem tudunk. Ar-
gentínában szintén az ottani német ifjúság gondozása volt fontos, csak úgy mint 
Kolumbiában, Mexikóban, Uruguayban, Peruban és Haitin. Mexikóban a HJ a 
mexikói cserkészekkel is kapcsolatot ápolt. Bolíviában német ifjúság híján a he-
lyi ifjúság volt az elsődleges célpont, amely ráadásul nagyon érdekelt volt a HJ 
megismerésében, 1938-ban és 1939-ben bolíviai ifjúsági vezetők tettek tájéko-
zódó látogatást Németországban. A Hitlerjugend a latin-amerikai német ifjúság 
munkáját vezetőképzéssel, a Németország-táborban való részvétel biztosításával 
igyekezett elősegíteni. 1934-ben minden fontosabb latin-amerikai ország német 
ifjúsági vezetője Németországi látogatáson vett részt. A többi latin-amerikai or-
szággal való szálakról egyelőre nincs tudomásunk.
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A Közel-Keleten leginkább Törökországban szerzett befolyást a HJ, az egy-
kori Török Birodalom mandátumigazgatás alatt álló területein kevésbé. A HJ 
igyekezett a török államifjúsági tervek megvalósítását támogatni, ezáltal itt is 
befolyást szerezni, s ennek elősegítésére a török ifjúság is meghívást kapott a 
birodalomba, miközben a HJ is többször ellátogatott Törökországba, leginkább 
a Balkánra vezető utak végállomásaként. Schirachot 1937-es nagy délkeleti és 
keleti körútja során Kemál is fogadta, ami jó alkalmat jelentett a HJ és a német 
ifjúságnevelési rendszer reklámozására. Szíriában, Irakban és Iránban a mandá-
tumadminisztráció nem nézte jó szemmel a HJ kapcsolatszerzési törekvéseit, így 
Schirach látogatása sem hozott kézzel fogható eredményt. E területek kapcsán 
meg kellett elégedni azzal, hogy szír, iraki és iráni cserkészek látogattak Német-
országba.

Afrikában a HJ az egykori gyarmatokon volt aktív – így Délnyugat-Afrikában 
és Kelet-Afrikában –, s ezeken a területeken a különböző szervezetekben te-
vékenykedő német ifjúságokra mindenképpen ki akarta terjeszteni befolyását, 
aminek azonban itt is gátat szabott az angol madátumigazgatás. A birodalmi tá-
mogatás azonban rendszeres volt. Ezen kívül csak a távol-keleti sziámi érdeklő-
dés, új-zélandi cserkészlányok és ausztrál egyetemi hallgatók németországi ki-
rándulása érdemel még említést.

A Szovjetunió az ideológiai ellentét miatt nem jöhetett szóba partnerként, 
pedig hatalmas ifjúsági szervezete minden más szempontból alkalmas partner 
lehetett volna. A két diktatórikus rezsim ifjúsága azonban szemmel tartotta egy-
mást, ami német részről az antibolsevista nevelés részét is képezte. Az antibolse-
vista európai ifjúsági összefogás egyelőre pedig csak kezdemény maradt.



V. A HITLERJUGEND KÜLKAPCSOLATAI 
A HÁBORÚ IDEJÉN

V. 1. A HJ külföldi tevékenységének szellemisége 
és lehetőségei a háború idején

Artur Axmann, az 1940-ben debütáló, új birodalmi ifjúságvezető nem volt ke-
vésbé elkötelezett a HJ külföldi kapcsolatainak fejlesztésében, mint elődje, 
Baldur von Schirach. Tagja volt a Német-angol Társaságnak, s már korábban – a 
BIV Szociális Hivatala vezetőjeként, illetve a birodalmi szakmai verseny megal-
kotójaként – is többször kapcsolatba került a HJ külügyi tevékenységével.1 Az 
elkötelezettség és az ambiciózus célok azonban kevésnek bizonyultak, mert a 
Hitlerjugend 1938-ban csúcspontját elérő külföldi tevékenysége 1939-től a fo-
lyamatos hanyatlás útjára lépett, majd fokozatosan megszűnt. Csökkent azoknak 
az országoknak a köre is, akikkel kapcsolatot lehetett ápolni. Az Európán kívüli 
területek közül, amelyek addig sem játszottak túl fontos szerepet, csak a Japán-
nal működő kapcsolatrendszer maradt fenn. Európában is beszűkültek azonban 
a lehetőségek, hiszen Németország fél Európát bekebelezte – melynek egy ré-
szét közvetlenül vagy közvetetten a birodalomhoz kapcsolta –, míg más részével 
megszakadtak (így például Nagy-Britanniával, Franciaországgal), vagy akadoz-
tak (például a Balkán délebbi részeivel) a kapcsolatok.

A háború idején – főleg a győzedelmes befejezés reményének időszakában 
– a HJ külföldi tevékenységének célja a korábbihoz képest csak kissé változott. 
Időközben ugyanis Németország Európa jelentős részét közvetlen uralma alatt 
tartotta, a maradék – egy-két ország pedig szövetségese volt. Ennek egyenes kö-
vetkezménye volt, hogy ezt az abszolút hegemón pozíciót a HJ külföldre irányuló 
munkájának célrendszerében is érvényesítsék. Mivel az ifjúság olyan birodalom-
ban nőtt fel, amelynek nagy feladatai voltak a külkapcsolatok terén is, az ifjaknak 
ideje korán foglalkozniuk kellett a birodalomnak az egyes idegen népekhez fűző-
dő kapcsolataival és ez európai népiségi kérdésekkel. Magabiztosságra és önbiza-
lomra kellett nevelni az ifjúságot – amelynek alapját Németország hatalma jelen-
tette –, s mindezt anélkül, hogy ez által veszendőbe ment volna a baráti külföld és 
munkájának megbecsülése. A háború alatti változások – mint majd látni foguk – 
viszont azt jelezték, hogy a rasszizmus a korábbinál nagyobb szerephez jutott, de 
a „faji szempontból” alsóbb rendű, a háborúban viszont szövetségesi rangot „él-
vező” országokkal és ifjúságaikkal továbbra is fenn kellett tartani a tisztességes bá-

1 Schaar, i. m., 313. o.
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násmód látszatát. A külföldiekkel való érintkezéshez való hozzászokás, a külföldi-
ekre vonatkozó ismeretek megszerzése, idegen nyelvek tanulása, az idegen népek 
tulajdonságainak megismerése és a bizalmas információk megőrzésére nevelés 
képezték a fő szempontjait e nevelési rendszernek. A HJ-nak továbbra is fela -
data volt, hogy tagjai körében ismertté tegye a külföldet, megfeleljen ez irányú 
tudásszomjuknak, felvilágosító anyagokat jelentessen meg stb. A Hitlerjugend 
1939 után mindinkább illeszkedett a birodalom kapcsolataihoz, s vezető szerepe 
fenntartása mellett jó kapcsolatokra és bajtársi viszonyra törekedett a baráti né-
pekkel, így a fennálló viszonyt az ifjúság kapcsolatai révén mélyíthették.2

A háború idején a Hitlerjugend nagymértékben kívánt támaszkodni azokra 
a kapcsolatokra, amelyeket korábban alakított ki. 1939 októberében a Külügyi 
Hivatal elrendelte, hogy minden korábbi partner címét gyűjtsék össze, hogy az 
ellenséges sajtó hírblokádját ezúton is megtörhessék, illetve hogy a korábbi kül-
földi partnerek révén további információkhoz juttathassák az egyes országok köz-
véleményét. 1939 októberében minden olyan HJ vezetőnek jelentkeznie kellett 
a Külügyi Hivatalnál, aki lengyel, illetve orosz nyelvismerettel rendelkezett.3

A megváltozott helyzetben azonban nemcsak a kapcsolatok irányai módo-
sultak, de a rendelkezésre álló személyi és anyagi források is. Az irányokban jól 
kivehető súlypont eltolódások látszanak. A korábban középpontban álló, és he-
lyenként nagyon fejlett bilaterális kapcsolatok helyett előtérbe került az európai 
ifjúsági összefogás, amely hangot adva a közös háborús célok ifjúság általi teljes 
támogatásának több fórumon hívta fel magára a figyelmet, legyen az a sport, a 
kultúra vagy egyéb terület. Az összeurópai megoldás szűkebb formáját jelentet-
te az ún. germán ifjúságok mind szorosabb hozzáláncolása a Hitlerjugendhez, és 
minél szélesebb körű felhasználása a háborús érdekeknek megfelelően. A ger-
mán partnerifjúságok mellett a kétoldalú kapcsolatok terén csak Olaszországgal 
és Délkelet–Európa országaival maradtak fenn említésre méltó kapcsolatok. 

Hasonlóképpen továbbra is fontos volt a birodalmi határokon túl élő német-
ség, azaz a külföldi németség és a népi németség gondozása, hogy ők is része-
sei legyenek annak az érzésnek, hogy tagjai egy nagy és fiatal nemzetiszocialista 
közösségnek, s hogy országaik törvényeinek tiszteletben tartása mellett ők is ré-
szesüljenek a német nevelésből.4 A német népiség erősítése fel is értékelődött 
a háború teremtette új viszonyok közepette, hiszen a Németország által gene-
rált népmozgások e német népiség ifjúságát is jelentős mértékben érintették. A 
Hitlerjugend az új keleti területek felépítésében tehát minden korábbinál gya-
korlatiasabb feladatot vállalt magára, s tevékenysége az „új” birodalom fenntar-
tása, s ténylegesen németté tétele érdekében kulcsfontosságú volt.

2 Die Auslands- und Volkstumsarbeit der Hitler–Jugend im Gebiet. Nur für den Dienstgebrauch! 
RJF, Berlin 1942, 7-8. o.
3 Nennung von ausländischen Anschriften. Reichsbefehl, 7/K, 27. Oktober 1939, 9. o. (BArch, 
NSD 43/1, 132145. o.); HJ-Angehörige mit polnischen oder russischen Sprachkenntnissen. 
Reichsbefehl, 7/K, 27. Oktober 1939, 9. o. (BArch, NSD 43/1, 132145. o.).
4 Die Auslands- und Volkstumsarbeit der Hitler–Jugend im Gebiet. Nur für den Dienstgebrauch!. 
RJF, Berlin 1942, 7-8. o.
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A sztálingrádi vereség után a HJ helyzete azonban egyre kilátástalanabbá 
vált. A HJ vezetői egyre kevésbé kaptak kiutazási vízumot, az európai ifjúsági 
kezdeményezések kifulladtak, így a HJ külföldi kapcsolatai szinte megszűntek. 
Axmann megértő volt, hogy a totális háború időszakában a HJ-nak is mérsékel-
nie kell ez irányú tevékenységét, sőt a háború végéig akár fel is kell függesztenie, 
de Ribbentrop megkerülésével, s néhány, a HJ-tal baráti viszonyban álló külügy-
minisztériumi alkalmazott segítségével, Olaszország kiválása után is sikerült né-
mileg fenntartani a kapcsolatokat.5 A már eddig is akadozó külföldi tevékenység 
Sztálingrád után azonban részben, 1944 végére pedig teljesen megszűnt. 1943-
ban már csak 638 egyedül utazóról szólnak a jelentések, s mindössze 1159 volt 
azoknak a fiataloknak a száma, akik 24 csoportos út során hagyták el a birodal-
mat. Ezek túlnyomórészt azonban már csak azok a HJ színjátszó és zenecsoport-
jai voltak, amelyek az új, illetve megszállt területeken a Hitlerjugend és német 
nevelés népszerűsítését látták el.6 1944-re a feladat végletekig leegyszerűsödött: 
már csak a háborús igények biztosítása számított, elsősorban személyi szinten.

A Hitlerjugend tevékenysége, sok esetben megmutatkozó saját utakon járása 
azonban mindvégig szükségessé tette a külügyminisztérium szigorú ellenőrzé-
sét. A birodalmi külügyminiszter egy 1944 júniusában, Axmannal folytatott, több 
órás megbeszélésen még mindig szükségesnek tartotta kihangsúlyozni, hogy a 
HJ tevékenysége amennyiben bármilyen módon kapcsolatos a külfölddel kizá-
rólag a külügy politikai utasításainak megfelelően folyhat. Bár ezt Axmann egy-
értelműen elismerte, sok esetben azonban valóban nem tartotta be. Ribbentrop 
két fő szempontot említett meg ezzel kapcsolatban. A germán országokban folyó 
munkának az volt a célja, hogy kifejezetten az ifjúság összefogásával erősítsék 
ezeket az államokat. Minden más ország esetében a HJ tevékenysége csakis a 
megfigyelésre és a tanácsadásra szorítkozhatott. Utóbbi esetben külön felhív-
ta a figyelmet, hogy kifejezetten ügyelni kell arra, hogy a HJ által támogatott 
erőteljesebb ifjúsági összefogás semmiképpen ne járuljon hozzá ezen országok 
erősödéséhez. 1944-re tehát újra módosult a doktrína. Nyilvánvalóan a partner-
országok háborús teljesítménye miatt érzett csalódás vezetett oda, hogy hosszú-
távon már nem is számoltak velük, hanem inkább eltűnésükben gondolkodtak. 
Ribbentrop egyetértett azzal, hogy ezeket a feladatokat a német külképviseleten 
HJ vezetőknek kell ellátniuk, de ez csak a külügyminisztérium alárendeltségé-
ben, annak szabályai keretében történhetett. A külügyminiszter az ifjúsági kap-
csolatokban egyúttal a hírszerzés újabb csatornáját is látta.7

5 Von Weizsäcker államtitkár, Luther államtitkár-helyettes, Pusch követségi tanácsos – Schaar, i. 
m., 331–332. o.
6 Itt elsősorban a Wiener Sängerknaben, a Mozart-kórus, a HJ berlini és bécsi rádiós színjátszó 
csapatai, illetve a majna–frankfurti zenei gimnázium csoportjai jöttek szóba, amelyek 1943-ban 
Belgium, Bulgária, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Olaszország, Horvátország, 
Hollandia, Norvégia, Portugália, Románia, Svédország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Törökország 
és Magyarország területén láttak el feladatokat. – BArch, NS 26/358. Idézi: Buddrus, Totale 
Erziehung, i. m., 800. o.
7 Brigadeführer Frenzel. Aufzeichnung, 20. Juni 1944 – PAAA, R 98935; Gruppenleiter Inland I. 
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Az utolsó, nagyszabású BIV rendezvényre 1944 februárjában került sor, ami-
kor a BIV Külügyi és Népiségi Hivatala egy, a háborút szem előtt tartó, szolgála-
ti megbeszélésre hívta össze a HJ külföldi szolgálatainak és parancsnokságainak 
vezetőit, az országos ifjúságvezetőket és lányvezetőket, valamint a népi német 
ifjúságvezetőket. Ezen Axmann és törzsvezetője, Möckel mellett a HJ minden 
hivatalának vezetője, valamint a Wehrmacht, a DAF, a külügyminisztérium, az 
SS (Gottlob Berger), a VoMi (Lorenz), az SD (Schellenberg) és a Birodalmi Biz-
tonsági Főhivatal (RSHA) képviselői jelentek meg, valamint Bohle, az NSDAP 
AO vezetője. A tanácskozás témája nem is lehetett más, mint a HJ, a népi né-
metség, illetve partneri országok ifjúságainak még erőteljesebb mértékű hábo-
rús szolgálatba állítása, akár a fronton, akár a hadigazdaságban.8

A külföldi munka ellehetetlenülése azonban nemcsak a háborús körülmé-
nyek lehetőségeket erősen korlátozó hatása miatt következett be, hanem annak 
eredményeként is, hogy a Birodalmi Ifjúságvezetőség tulajdonképpen végérvé-
nyesen elvesztette azt a harcot, amit más birodalmi és pártszervekkel folytatott. 
Még ha a külügyminisztériummal sikerült is néhány csatát megvívni és meg-
nyerni, Martin Bormannal és a Pártkancelláriával szemben már valóban nem 
volt cselekvési lehetősége. A háború alatt amúgy sem igen tolerált „HJ külpo-
litika” 1944-re olyan szintre süllyedt, hogy annak irányítása szinte már nem is 
a HJ kezében volt. Erre az időre az ifjúság kérdésében is a Pártkancellária kí-
vánta kézbe venni az ügyeket, még ha a Keleti Megszállt Területek Birodalmi 
Minisztériumában folytatott megbeszélésen ki is kérték a BIV képviselőinek vé-
leményét arról, hogy miként fogadnák, ha a párt teljes külföldi tevékenységét 
– beleértve a HJ-ot is – egy kézben egyesítenék, s a feladatot Bohlére bíznák. 
A BIV válasza nem is lehetett más, mint elutasítás, mire a Pártkancellária kissé 
ingerülten megjegyezte, hogy minden tagozat elfogadta a terveket, csak a HJ és 
az SS nem, „s az egészben az a legszomorúbb, hogy ez a kettő szorosan egymás 
mellett menetel”. Bormannt nem igen hatotta meg a BIV ellenkezése, így nem 
sokkal később azzal bízta meg Bohlét, hogy az NSDAP teljes külföldre irányuló 
tevékenységét vegye kézbe.9

A Wille und Macht és más HJ sajtóorgánumok – eleget téve a külföldet meg-
ismertető feladatuknak – továbbra is rendszeresen közöltek cikkeket nemcsak 
az egyes országok ifjúságáról, hanem magukról az országokról, illetve azok tör-

Vortragsnotiz (Frenzel), 11. Juli 1944 – PAAA, R 98935.
8 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 800-801. o.
9 Vö. BArch, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944), idézi Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 
749., 801-802. o.; Schaar, i. m., 404. o. Mindez csak fokozta a BIV, Axmann és egyben Schirach fel-
háborodását, akik a döntés ellen személyesen Hitlernél akartak tiltakozni, s közben joggal vádol-
ták meg Bormannt azzal, hogy több ízben nem a valóságnak megfelelően tájékoztatta a Führert. 
Schirach és Axmann akciójára azonban semmi esély sem volt, hiszen Schirach már rég kegy-
vesztett volt, Axmann pedig messze nem volt akkora súlyú náci vezető, mint Schirach, ráadá-
sul Bormann teljes mértékben kézben tartotta azt, hogy ki, mikor és milyen ügyben juthat be a 
Führerhez. Axmann és Schirach ezt követően már azt helyezték kilátásba – ha nem javulna a vi-
szony a BIV és Bormann között –, hogy a Führertől más munkakörben való alkalmazást kérnek. 
– Schaar, i. m., 404 o.
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ténelméről, arról a felismerésről, hogy Németország felé kell orientálódniuk, és 
arról, hogy miként küzdötték le a bolsevizmust. 1942-től a cikkekben pedig már 
egyértelműen a nagypolitikai hangvétel dominált.10

1940 vége felé felmerült egy újabb folyóirat létesítésének lehetősége Az Ifjú 
Európa Kultúrája (Kultur des jungen Europa) címmel, amelyet a külügy tá-
mogatott, de megjegyezte, hogy sokrétű tartalommal és egyedülálló, kiváló je-
lenségként kell felbukkannia. Nem tartották helyesnek a többnyelvűséget, sőt 
éppen ellenkezőleg: a német nyelv használatával is jelezni kívánták a német ve-
zető szerep igényét. Másutt úgy fogalmaztak, hogy a folyóirat lehetőséget teremt 
arra, hogy előmozdítsák a vezető szerepet, amelynek igényével a birodalomnak 
minden más területen, így kulturális területen is fel kell lépnie. A német nyelvű 
folyóirat így kényszert jelenthetett a különböző országok intellektuális rétegei 
számára, hogy megtanulják a német nyelvet, és hogy a kultúra területén a német 
nyelvet használják. A külügyminisztérium kilátásba helyezett egy folytatólagos, 
rendszeres támogatást, de befolyást akart gyakorolni az újság munkatársaira is, 
különösen a szerkesztő kiválasztására.11

Az ellenséges ifjúság esetén a HJ és sajtótermékei a vélt negatív tulajdonságok 
kihangsúlyozását helyezték előtérbe, különösen a legfőbb ellenfelek: az angolok, 
a szovjetek és az amerikai ifjúság állt a célkeresztben. Az angol ifjúság esetében a 
belső bizonytalanságot, a vezetés nélküliséget, az ifjúság bűnözését hangsúlyoz-
ták. Robert Ley DAF-vezető egyik írásában az ifjúságot is harcba szólította fel az 
„emberiség örökös vérszívói ellen”, Európa felszabadítása érdekében. Chamber-
laint, Churchillt, Baldwint, Edent, Daladier-t és Reynaud-t és másokat a zsidók 
által „kurva módjára” kitartott és pénzelt személyeknek állította be. Az sem le-
hetett kérdéses, hogy a zsidóság belehajszolta Angliát és Franciaországot a nem-
zetiszocialista Németország elleni háborúba. Mindez egyértelműen mutatta, 
hogy a Hitlerjugend korábbi, őszintének beállított, a barátságot és a megértést 
kereső politikája ezekkel az országokkal szemben csak a békeszínlelés általános 
külpolitikai irányvonalába illeszkedett. A Komszomol esetén előszeretettel idéz-
ték Lenin következő gondolatait: „A bolsevizmus – nem lányinternátus. Gyer-
mekeinknek jelen kell lenniük a proletariátus ellenségeinek kivégzésén, és örülni 
kell megsemmisítésükön.” A HJ kommentárja ehhez már csak annyi volt, hogy 
Lenin örülhetett, amikor kérése hamarosan beteljesedett és a szovjet ifjúság 
megrázó módon lépett az embertelenség útjára, amit Pavlik Morozov története 
tetézett. Az embertelenségre nevelés mellett – a HJ szerint – az istentelenségre 
való nevelés volt a Komszomol másik fő jellemzője.12

10 Ld. például: Wille und Macht, 1942/9. sz.
11 AA an die Gauleitung München–Oberbayern der NSDAP, 13. November 1940 – PAAA, R 
98958; Zu Partei 7446, 6. September 1940 – PAAA, R 98958.
12 Wegener, Wolfram M., Englands Jugend ohne Zukunft. Das junge Deutschland, 1940/3. sz., 49-
54. o.; Ley, Robert, Kampf auch für die Jugend. Das Junge Deutschland, 1940/6. sz., 121–125. o.; 
olschewistische Jugend. Das junge Deutschland, 1941/8. sz., 211-212. o.
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A háborúval a HJ birodalmi vezetése is karcsúsításon esett át, hiszen a lengyel 
hadjáratban 18 ezer HJ vezető vett részt, s a személyi fluktuáció a következő 
években csak nőtt. 1939 szeptemberétől a Birodalmi Ifjúságvezetőség addig 
önállóan működő hivatalait egy-két kivételtől eltekintve három parancsnokság-
ba fogták össze (Bevetés, Képzés és Politikai képzés), amelyek közül az első, Be-
vetés elnevezésű foglalta magába ezentúl mind a Határvidéki és Néppolitikai, 
mind pedig a Külügyi Hivatalt, amelyek változatlanul Theodor Stadler és Hans 
Lauterbacher irányítása alatt álltak. 1941-től a háború végéig újabb átszervezés 
során az immár egyesített két hivatalt a közvetlen ügyosztályok közé emelték 
Határvidéki és Külügyi Hivatal néven. Más birodalmi szervek hasonló szerveinél 
bekövetkezett névváltások következtében, a BIV 1941. december 1-i hatállyal 
rendelte el a Határvidéki és Külügyi Hivatal átnevezését Külügyi és Népiségi 
Hivatallá (Auslands- und Volkstumsamt), illetve később Külügyi és Néppolitikai 
Hivatallá (Auslands- und Volkspolitisches Amt), majd a névváltást a területek 
és a körzetek szintjén is végre kellett hajtani. Az új hivatalt Hans Lauterbacher, 
illetve katonai szolgálata idején Heinz Schmidt, majd ismét Lauterbacher ve-
zette.14

A BDM hivatali referense a Külügyi Hivatalban, majd az egyesült hivatal-
ban mindvégig Elka von Wedel volt. A fontosabb tisztségeket a Külügyi Hiva-
talban Eduard Thanner (1940 őszéig) ügyvezetőként, Friedrich Schuhmacher 
a külföldi német ifjúságért felelős osztályvezetőként, Woldemar Fink az anti-
kommunista ifjúsági tevékenységért felelős osztályvezetőként, és a hivatal ro-
mán referenseként, Kurt Blohm gyarmatügyi kérdésekért felelős osztályvezető-
ként, Hanns Marrum a hivatal spanyol, olasz, elő-ázsiai, észak-afrikai és földközi 
tengeri referenseként, Hans-Gustav Maubach a hivatal francia referenseként, 
Werner Lamann a hivatal portugál referenseként Luitpold Buchheit a szociá-
lis ügyekért, és a külföldi németség testgyakorlásért felelős osztályvezetőként, 
Erhard Wessely a külföldi utakért és a referenssel nem rendelkező országokért 
felelős osztályvezetőként, valamint Ruth Jondral a külföldi német leányügyekért 
felelős osztályvezetőként töltötte be. A további osztályokat Gerhard Breipohl, 
Heinz Wilke vezették.

A HJ területek szintjén a munkát 1941-től hat főosztály látta el, de a Ha-
tárvidéki és Külügyi Osztályok kiemelt és önálló egységet képeztek a központi 
osztály és a területi vezetőiskolákat felügyelő osztály mellett. A BDM főkörzete-
inek nem volt önálló Határvidéki és Külügyi Osztálya. A megszállt, illetve a bi-
rodalomhoz csatolt területeken nem könnyítette meg a Hitlerjugend szervezési 

13 Erről bővebben ld. Vitári, A Hitlerjugend és Délkelet-Európa, i. m., 262-275. o.
14 Umbenennung des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung in „Auslands- und 
Volkstumsamt”. Reichsbefehl, 46/41 K, 15. Dezember 1941 – BArch, NSD 43/1.; Buddrus, Totale 
Erziehung, i. m., 759., 1083., 1103-1106. o.
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feladatait, hogy a birodalmi igazgatás nem mutatott semmifajta egységességet, 
hiszen erre nézve semmilyen koncepció nem született, s ilyet Hitler sem akart. 
Emiatt a megszállási és igazgatási formák is sokfélék voltak.15

1942-től a vezetőhiány enyhítése érdekében összevonták a HJ és a BDM te-
rületi (főkörzeti), illetve járási (alkörzeti) adminisztrációját, s a pozíciókat egyre 
inkább a lányvezetők töltötték be.

A Hitlerjugend külföldi országokban működő, a birodalmi német ifjúságot 
összefogó országos vezetőségeinek a német külképviseleteken működő BIV-
megbízottak mellett leginkább az volt a feladatuk, hogy a külföldön élő HJ ta-
gokat összefogják és mozgósítsák, a birodalom külpolitikáját az ifjúság és kultúr-
politika terén előbbre vigyék, ápolják a kapcsolatokat az egyes országok (állam) 
ifjúsági szervezeteivel, „tanácsokat adjanak” nekik, s a főleg a háborús fordulat 
bekövetkezése óta a bolsevizmus elleni közös harc oldalára állítsák őket.16 A kül-
ügyminisztériummal fennálló disszonanciákat fokozta, hogy Schirach, még mint 
birodalmi ifjúságvezető a BIV külföldi megbízottait (Auslandsbeauftragter der 
RJF) nevezte ki Bulgáriába, Dániába, Franciaországba, Olaszországba, Japán-
ba, Horvátországba, Portugáliába, Romániába, Spanyolországba, Szlovákiába és 
Magyarországra.17 Az ellenőrzés megszerzése érdekében a külügy egyenesen el-
várta, hogy a német misszióknál alkalmazott HJ vezetők az ifjúsági tevékenység-
gel kapcsolatos teendők mellett egy sor más feladatot is ellássanak. Ez is hoz-
zájárulhatott ahhoz, hogy ezek a HJ vezetők később alkalmasság esetén azonnal 
átvehetők voltak a diplomáciai szolgálatba. A HJ vezetők közvetlenül a misszió-
főnökök alárendeltségében dolgoztak, s így bármilyen érintkezés a BIV-vel csak 
a missziófőnökön, illetve a külügyminisztériumon keresztül volt lehetséges. Be-
osztásuk ifjúsági kérdésekkel foglalkozó attasé (Attaché für Jugendfragen) lett. 
A legfőbb feladat azonban továbbra is az volt, hogy ápolják a kapcsolatokat a 
külföldi ifjúsági szervezetekkel és ezeket az ügyeket a missziófőnökök utasításai 
alapján dolgozzák fel.18

15 Umbenennung des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung in „Auslands- und 
Volkstumsamt”. Reichsbefehl, 46/41 K, 15. Dezember 1941 – BArch, NSD 43/1.; Buddrus, Totale 
Erziehung, i. m., 759., 1103-1106. o.
16 Országos ifjúsági vezető és KLV-megbízottak működtek 1944-ben Magyarországon (20 állo-
máshely), Romániában (6), Svájcban (4), Szlovákiában, Olaszországban (12), Finnországban 
(1), Svédországban (5), Dániában (8), Norvégiában (3), Spanyolországban (14), Bulgáriában 
(8), Portugáliában (4), Franciaországban (1), Belgiumban (16), Horvátországban (10), Szerbiá-
ban (1), Szlovákiában (1), Görögországban (2), Törökország (3). Kínában Helmut Wiedemann és 
Margarete Pflug leányvezető, Kelet–Afrikában Johst–Hennecke von Bülow működött. Dánia és 
Szlovákia mellett követségi megbízottak működtek Németország párizsi, athéni követségein és a 
szövetséges országokban – így Bulgáriában, Olaszországban, Romániában, Spanyolországban és 
Magyarországon – működő követségeken.
17 Aktennotiz über die Gründung des Europäischen Jugendverbandes für den Herrn 
Reichsaußenminister – PAAA, R 27650, 159-168. o.
18 Gruppenleiter Inland I. Notiz für Pers H. (Frenzel), 26. Juli 1944 – PAAA, R 98935; Inl. Partei 
2681/44, 25. Juli 1944 – PAAA, R 98935; Telegramm, 10. Juli 1944, Inl. Partei 2681/44 – PAAA, R 
98935; RJF Auslands- und Volkstumsamt, Hauptabteilung I, 25. Januar 1944 – BArch, NS 28/118, 
5. o.; Kriegsmitteilungsdienst des Auslands- und Volkstumsamtes der RJF, 1943/1. sz.; Aktennotiz 
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A megszállt területeken a Birodalmi Ifjúságvezetőség Parancsnokságokat 
(Befehlsstelle) állított fel. 1944-re a BIV összesen 8 parancsnoksággal (Belgium, 
Hollandia, Norvégia, Főkormányzóság, Protektorátus, Kelet, Keleti vidék, Uk-
rajna) rendelkezett. További parancsnokságok működtek a keleti területeken is: 
a Főkormányzóságban, a Keleti Vidéken, Ukrajnában, illetve Berlinben. 1944 
decemberében az adriai partvidék hadműveleti területén a Német Birodalom 
főbiztosa mellé létrehozták a Hitlerjugend Adriai Partvidék Parancsnokságát 
(Befehlsstelle Adriatisches Küstenland) is.19

Az új szervezeti struktúra egyúttal a HJ külföldre irányuló tevékenységének 
1939-re teljesen kikristályosodó mozzanatait is jól tükrözte. Itt leginkább a há-
ború alatt módosulásokat érdemes megvizsgálnunk.20 A háború előre haladtával 
az ifjúsági utak visszafogása mellett a külföldi személyekkel való – korábban 
meglehetősen kiterjedt – levelezést már kerülendőnek tartották. Különösen az 
új kapcsolatok létesítését nem engedélyezték, mivel háború esetén külpolitikai 
érdekekből nem tartották célszerűnek az ilyesfajta bizalmaskodást. Még az ez 
által való nyelvgyakorlás érvét sem akceptálták.21

A gyarmatügyi kérdést Franciaország gyors legyőzése, majd az Anglia elleni 
győzedelmesnek hitt csata megvívása ismét előtérbe helyezte. Bormann Rudolf 
Hess megbízásából már 1940 novemberében elrendelte az NSDAP AO számá-
ra, hogy kezdje meg az előkészületeket a pártszervezetek gyarmatokon törté-
nő kiépítésére. A tagozatoknak olyan embereket kellett Bohle elé terjeszteniük, 
akik alkalmasak és hajlandók voltak ezeken a területeken szolgálni. Eleget téve 
Bormann utasításának a HJ is újrakezdte, illetve intenzívebbé tette a gyarmat-
ügyi nevelést, a toborzásba fogott a későbbi gyarmati bevetésre.22 A Birodalmi 
Gyarmatügyi Szövetség (Reichskolonialbund, RKB) segítségével a gyarmati té-
mák fontos részét képezték a világnézeti nevelésnek.23

A külföldön élő birodalmi németek életét a Hitlerjugend az 1940-es évek-
re mindenhol szilárdan megszervezte. A háború idején a külföldi németség 
munkájának segítése csak Európában volt ténylegesen realizálható. A köny-
nyebb szervezeti áttekintés miatt az országos ifjúságvezetőségeket megszámoz-
ták, ami az abc-sorrend logikáját követte, így 1942. január 1-től már ez volt a 

für Schmidt; Schmidt an Hettlage, 31. Januar 1944 – BArch, NS 28/118, 9, 127. o.; Verzeichnis 
der im Auslande tätigen HJ-Führer – BArch, NS 28/118, 9. o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 
783-784. o.
19 RJF Auslands- und Volkstumsamt, Hauptabteilung I, 25. Januar 1944 – BArch, NS 28/118, 5. 
o.; Befehlsstelle Adriatisches Küstenland. Reichsbefehl, 40/44 K, 14. Dezember 1944 – BArch, 
NSD 43/1.
20 Az egyes tevékenységi formákhoz ld. az ábrát, a részletekhez: Vitári, A Hitlerjugend és Délke-
let-Európa, i. m., 266-275. o.
21 Uo., Anlage 2; Briefwechsel mit Ausländern. Reichsbefehl, 53/K, 15. Juli 1940 – BArch, NSD 
43/1, 133156. o.
22 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 763. o.
23 Uo., 15. o.; Kolonialpolitische Aufklärung. Reichsbefehl, 1/K, 19. Janaur 1940 – BArch, NSD 
43/1, 132692. o.; Bewerbung für einen späteren Kolonialeinsatz. Reichsbefehl, 26/41 K, 12. Juni 
1941 – BArch, NSD 43/1.
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hivatalos elnevezés. Az országos ifjúságvezetőségek minden tagjának kötelező 
volt hordania egyenruháján a területet jelző „Külföldi Birodalmi Német Ifjúság” 
(Reichsdeutsche Jugend Ausland) háromszöget, melyen szám jelölte a terüle-
tet.24 Az újdonságot az ő esetükben is a háborús tevékenységből fakadó köte-
lezettségek jelentették. 1942-ben új szabályozást adtak ki a kötelezettségről és 
a külföldi német ifjúságba való felvételről. Az ifjúsági szolgálati kötelezettséget 
elrendelő rendelet értelmében a birodalmi német gyerekeknek külföldön nem 
kellett ifjúsági szolgálatot teljesíteniük, vagyis formailag csak az önkéntesen je-
lentkező gyerekek tartoztak a helyileg illetékes HJ egységek kötelékébe. A kül-
földi Hitlerjugendbe csak olyan tagokat lehetett azonban felvenni, akik német 
állampolgársággal rendelkeztek és a német népközösséghez tartoztak. Az állam-
polgársággal nem rendelkező, de a német népközösséghez tartozó gyerekeket 
akkor lehetett felvenni, ha jogi státusukból nem adódott kétely. Német népkö-
zösséghez tartozónak az számított, aki azon túl menően, hogy németnek vallotta 
magát, rendelkezett az ehhez szükséges tényszerű bizonyítékokkal, mint szár-
mazás, nyelv, neveltetés, kultúra. A külföldi német ifjúságot bár nem nevezték 
törzs-HJ-nak, de úgy kezelték. Ebből kifolyólag és a fenti szabályozás értelmé-

24 Belgium kapta az egyes számot, Bulgária (2), Dánia (3), Finnország (4), Görögország (5), Olasz-
ország (6), Horvátország (7), Norvégia (8), Portugália (9), Románia (10), Svédország (11), Svájc 
(12), Szerbia (13), Szlovákia (14), Spanyolország (15), Törökország (16), Magyarország (17). – 
BArch, NS 9/179, 33, 111. (89., 132.). o.
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Forrás: Die Auslands- und Volkstumsarbeit der Hitler-Jugend im Gebiet. 
RJF, Berlin 1942
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ben „faji keverékek” nem jöhettek szóba. Ez zsidó „keverékekre”, illetve „rokon-
fajok és nem rokon fajok keverékére” is vonatkozott. A „zsidó és nem rokon fajú 
keverékek”, akik rendelkeztek német állampolgársággal, kérésre részt vehettek 
vendégként a HJ szolgálatán, de csak abban az esetben, ha a származásban az 
idegen befolyás nem haladta meg a 25 százalékot. Ennél „alacsonyabb rangú ke-
verékeket” nem lehetett felvenni a HJ-ba. Az idegen állampolgárságú, de német 
vagy rokon fajú fiatalok kivételes esetben vendégként felvehetők voltak a HJ-ba, 
amennyiben az országos ifjúságvezető és az NSDAP országos csoportjának ve-
zetője támogatta, a BIV pedig engedélyezte a kérelmet.25

A birodalmi német gyerekekre a birodalomba való visszatérésük után azon-
ban már vonatkozott az ifjúsági szolgálati kötelezettség, függetlenül attól, hogy a 
külföldi HJ-ban részt vettek-e vagy sem. A külföldi HJ tagjait az általános felvé-
teli követelmények teljesülése esetén azonnal a törzs-HJ-ba sorolták. A külföldi 
HJ egykori tagjait, akik kiléptek a szervezetből, vagy akiket érdektelenségből, 
illetve méltánytalanságból töröltek a tagok közül, a birodalomba való visszaté-
résük után sem vették fel újra. Önkéntes kilépés esetén, az újrafelvétel során 
megvizsgálták a kilépés okát, hogy az összeegyeztethető volt-e a külföldi né-
met léttel. A vendégeket a birodalomba való visszatérés esetén valamelyik HJ-
csoporthoz osztották be a szolgálati kötelezettség teljesítésére. A vendég státust 
is azonban komoly feltételekhez kötötték, a jelöltnek alkalmasnak kellett lennie 
megjelenését, magatartását, jellemét, faji képességeit tekintve, és a szülőknek is 
kiváló politikai irányultságot kellett mutatniuk.26

A külföldi németek esetében a Hitlerjugend átvette a birodalomba irányuló 
munkaközvetítést is, a külföldön meglévő szakmai képzési lehetőségek ugyanis 
csak ritkán feleltek meg a birodalomban támasztott elvárásoknak. Miután a hi-
vatalos szlogen szerint a Nagynémet Birodalom a gyakorlatban is megvalósítot-
ta a munkához való jogot, az ifjúság számára is biztosítani kellett a képzéshez 
szükséges jogokat és feltételeket is. Többről volt itt azonban szó, mint az egyéni 
boldogulás biztosításáról, hiszen az ifjúság számára az egyénenkénti alkalmasság 
és hajlam alapján, vagyis a birodalom érdekeinek megfelelően biztosítottak szak-
mai képzési lehetőségeket, vagyis olyan szakmát adtak nekik, amiben a népkö-
zösség számára a legnagyobb – háborús – teljesítményt érhették el. Ezt az elvet 
akarták a külföldi németség esetében is alkalmazni. Amennyiben külföldön nem 
volt alkalmas képzési hely, akkor lehetőség nyílt a szakmai képzések birodalom-
ban történő elvégzésére is.27

A háború kitörése után nem sokkal új feladatot jelentett a BIV-nek a külföldi 
HJ tagok hazahozatala. Itt elsősorban olyan országok jöttek szóba, amellyel Né-

25 Bestimmungen für die Aufnahme in die Auslandsdeutsche Jugend. K.M.D., 3/42. Sonderdruck 
– BArch, NS 9/179, 97-98. o.; Die Auslandsdeutsche Jugend. In: Jahrbuch der AO der NSDAP 
1942, 152-153. o.
26 Uo.
27 Vermittlung reichsdeutscher Jugendlicher aus dem Ausland in eine Berufsausbildung im Reich 
– BArch, NS 9/179, 187. o.
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metország a háború következtében ellenséges viszonyba került, ilyen volt Nagy-
Britannia (gyarmataival és domíniumaival), Franciaország, Egyiptom, Palesztina, 
az egykori német gyarmati területek Kelet-Afrikában és Délnyugat-Afrikában, 
valamint egy sor további terület, főleg Litvánia, Lettország, Észtország, Finnor-
szág, Luxemburg és néhány észak-olaszországi tartomány. Ezeken a területeken 
már 1939 novemberében megkezdődött a külföldi németek, egyes esetekben a 
népi németség birodalomba telepítése. Mivel a sietség miatt az akciókat nem 
lehetett német precizitással és a teljes bürokratikus eljárásrend betartásával le-
bonyolítani, a HJ szerveinek kötelességük volt felvenni minden olyan tagot, aki 
rendelkezett a korábbi országos ifjúságvezetőség elbocsátó iratával, vagy pedig 
fel tudta mutatni érvényes HJ igazolványát. Az így hazaérkezett HJ tagokról a 
Külügyi Hivatal részére jelentést kellett tenni, amely magába foglalta azt, hogy 
az érintett HJ tagok a háború befejeztével vissza kívánnak-e térni korábbi he-
lyükre. Az így a HJ-ba felvett fiatalokat azonnal be kellett vonni a HJ szolgálatba. 
A magukat igazolni nem tudókat csak a Külügyi Hivatal engedélyével lehetett 
felvenni, amely a korábbi állomáshelyen próbálta beszerezni az információkat a 
HJ tagsági viszonyról. Mivel ez az akadozó összeköttetések miatt sok időt vehe-
tett igénybe, ezeket a fiatalokat a végleges döntés megszületéséig vendégként 
kezelték a HJ-ban, de a szolgálatban ugyanúgy részt vehettek. Amennyiben a hi-
vatal sem tudta kideríteni a korábbi jogviszonyt, a fiatalnak újbóli felvételi kérel-
met kellett beadnia. A birodalmi HJ-ba való felvételkor figyelembe kellett venni 
az érintettek HJ rangfokozatát, s ehhez méltó feladattal kellett megbízni őket. 
1941-től a fajilag értékes és németesíthető nem német családok gyerekeit is be-
vonták a HJ-ban teljesítendő ifjúsági szolgálatba, még akkor is, ha a szülőknek 
még nem volt meg az állampolgárságuk.28

Hasonló sorsra jutottak a német hajókon szolgálatot teljesítő, a Tengeri Ha-
józás Birodalmi Körzetéhez (Reichsbann Seefahrt) tartozó HJ tagok, akik a ha-
józás leállítása miatt feleslegessé váltak. Őket a birodalom különböző pontjain 
átmenetileg a birodalmi csapatokban helyezték el vendégtagként, s a hajózás új-
raindulása után újra visszarendelték volna őket korábbi alakulatukhoz.29

A külföldi HJ vezetőinek birodalmi képzése a háború idején is fontos fela-
dat volt. 1941-ben – 1939 után másodszor – rendezték meg a külföldi német 
ifjúság Wilhelm-Gustloff- táborát, ezúttal Salzburg közelében az Unterberg lá-
bainál. A hatalmas sátortábor 300 szlovákiai, magyarországi, romániai, bulgári-
ai, olaszországi, spanyolországi és portugáliai fiút fogadott be, míg 200 lányt a 
közeli házakban helyeztek el. A napi program része volt természetesen a sport, 
a világnézeti nevelés, az éneklés és a kulturális munka, valamint sok kulturális 

28 Überweisung von auslandsdeutschen (mit deutscher Staatsangehörigkeit) HJ-Angehörigen. 
Reichsbefehl, 8/K, 3. November 1939, 11-12. o. (BArch, NSD 43/1, 132162–132163. o.); JfdDR, 
Aufnahme nichtdeutscher Jugendlicher in die Hitler-Jugend, 27. November 1941 – BArch, NS 
28/82.
29 Überweisung von ehemaligen Angehörigen des Reichsbannes Seefahrt nach innerdeutschen 
Standorten der HJ. Reichsbefehl, 8/K, 3. November 1939, 12-13. o. (BArch, NSD 43/1, 132163-
132164. o.).
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látványosság megtekintése. Két Wehrmacht-tiszt a norvégiai és nyugati háborús 
élményeiről számolt be. A résztvevők lehetőséget kaptak arra is, hogy a tábor 
ideje alatt megszerezzék a HJ, illetve a BDM teljesítményjelvényeit, amit az 
amúgy sportképzésen csak nagyon rendszertelenül résztvevő fiatalok 70 száza-
léka meg is tett. A kulturális programokra már Salzburg atmoszférája is ösztön-
zően hatott, így a városból és a helyi HJ-tól is számos fellépő érkezett. A táboro-
zók részt vettek a salzburgi HJ sok rendezvényén is, s a helyszínen megjelent a 
körzet képviselői mellett Robert Ley, a DAF vezetője is. 1940-ben a népi német 
és balti német ifjak számára az újonnan a birodalomhoz csatolt Wartha–vidéken 
400 fő részvételével rendeztek hasonló tábort, Warthelandlager néven.30 1942-
től a külföldi német ifjúságot is alávetették a védfelkészítő táboroknak. 1942-ben 
a westerwaldi Stegskopfban, a Wilhelm Gustloff táborban két tanfolyamot is 
tartottak a külföldi német ifjúságnak.31 Úgy tűnik, hogy a háború vége felé a kül-
földi német ifjúság szokásos évi táborait, amelyeket korábban a birodalomban 
rendeztek meg, a légi veszély miatt külföldre telepítették.32

Természetesen nem volt kevésbé fontos a népi német ifjúság gondozása sem. 
A Hitlerjugend ikertestvéreként jelent meg néhány szövetséges országban a 
Német Ifjúság (Deutsche Jugend, DJ), amely ezen országok népi német ifjú-
ságát volt hivatott összefogni és nemzetiszocialista szellemben nevelni, illetve 
korábbi, más szervezetekből egységesen a DJ keretei közé terelni. A háború 
miatt bekövetkezett területi átrendeződés következtében Németországban és 
a Hitlerjugendben már csak hat német népcsoportot (Szlovákia, Magyarország, 
Románia, Horvátország, Szerbia, Dánia) tartottak nyilván Európában. A nép-
csoportok szervezettségéhez hasonlóan a népi német ifjúság is erős kézben volt 
minden országban. A népcsoportok önálló szervezetének kiharcolása az egyes 
országokban különböző módon erőltette meg a német külpolitikát. A valós indo-
kok leplezésével a népcsoportok felépítése azon ideológiai indoklás alapján tör-
tént, hogy a német ember erejét és képességeit, jellemét és lelkét csakis német 
vezetés alatt tudja teljesen kibontakoztatni, s minderre csakis a német emberre 

30 Auslandsdeutsche Jugend im 2. „Wilhelm–Gustloff–Lager”. Der Auslandsdeutsche, 1941 /10. 
sz., 206. o.; Die Auslandsdeutsche Jugend. In: Jahrbuch der AO der NSDAP 1942, 149-150. o.; 
Wilhelm–Gustloff–Lager 1941. Das Deutsche Mädel, 1941. September; Zum ersten Mal dabei. 
Volksdeutsche und baltendeutsche Mädel im Warthelandlager. Das Deutsche Mädel, August 
1940, 15. o.
31  A következő országokkal és résztvevő létszámmal: Belgium (50 fő), Bulgária (30), Dánia (15), 
Finnország (10), Görögország (5), Olaszország (80), Horvátország (35), Norvégia (2), Portugália 
(15), Románia (25), Svédország (12), Svájc (40), Szerbia (35), Szlovákia (20), Spanyolország (55), 
Törökország (5), Magyarország (35), valamint a külföldi németek központjából, Stuttgartból 31 fő. 
A második tanfolyamon a következők vettek részt: Belgium (50 fő), Bulgária (5), Dánia (5), Finn-
ország (2), Olaszország (30), Horvátország (5), Norvégia (2), Portugália (2), Románia (3), Svédor-
szág (2), Svájc (15), Szerbia (5), Szlovákia (5), Spanyolország (50), Törökország (2), Magyarország 
(5), valamint a külföldi németek központjából, Stuttgartból 60 fő. – BArch, NS 9/179, 15-22 (81-
84.). o.; BArch, NS 28/120, 110. o.
32 A tábort az országos ifjúsági vezető Albrecht személyesen vezette. Aktenvermerk, 4. Juli 1944 
– BArch, NS 28/120, 110. o.
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szabott nemzetiszocialista szellemiségben és a Német Birodalom oltalma alatt 
kerülhet sor. Alátámasztották ezt a két világháború közötti események is, amikor 
– német olvasatban – a népi németségnek nap mint nap meg kellett küzdenie 
németségéért. A népcsoportok ifjúságának nem volt más feladatuk, minthogy 
minden törvényes lehetőség kihasználása mellett a lehető legnagyobb mérték-
ben megközelítsék, illetve elérjék a birodalom ifjúságának nevelési és képzési 
szintjét. A Hitlerjugend e célok elérését minden lehetséges eszközzel támogatni 
kívánta, mindazonáltal a hozzáforduló idegen nemzetiségű ifjúságoknak is se-
gédkezet nyújtott.33 A negyvenes évek elején a Hitlerjugend így 350 ezer fős 
európai népi német ifjúságot tartott számon. A hat népcsoport ifjúsága mellett 
a Német Ifjúság elnevezést alkalmazták a megszállt területeken is, de mivel a 
területek már a birodalomhoz tartoztak, ezért nem kezelték őket népcsoportok-
ként. Így DJ működött Fehéroroszországban, Ukrajnában és Transznisztriában 
is. A mindennapi élet során – a BIV törekvései ellenére – a DJ elnevezést gyak-
ran váltották fel a HJ-tal. A keleti területeken is akadt példa erre.34

A népi német ifjúság birodalmi tartózkodása idején vendégtagsági státuszt 
kapott a Hitlerjugendben. A birodalomba érkező népi német fiatalok előéleté-
ről és a DJ-ban mutatott előmenetelükről, vezetőként való alkalmazásukról az 
országos ifjúságvezetőségeknek kellett jelentést készíteniük. A birodalmi HJ kí-
vánatosnak és szükségesnek tartotta a népi német ifjúságvezetők alkalmazását, 
hogy a fiatalok minél teljesebben megismerjék a birodalmi HJ létesítményeit és 
szolgálati rendszerét, s hogy az összegyűjtött tapasztalatokat hazatérésük után 
hasznosíthassák.35

Külföldi utak háború idején csakis a BIV megbízásával, alkalmi jelleggel tör-
ténhettek, míg a második formára állandó jelleggel adódott példa, akár ven-
dégtartózkodás, egyéni csere, illetve csoportok cseréje és Németországban tar-
tózkodás esetén. A külföldiekkel való bánásmód során alapvető szempont volt, 
hogy a birodalomhoz különösen közel álló fiatalokat (háromhatalmi egyezmény 
országai és „germán” országok) megkülönböztetett bánásmódban kellett része-
síteni. Velük mindig németül kellett beszélni, mert aki meg akarta ismerni a 
birodalmat, és aki tárgyalni akart a HJ-tal, attól elvárták, hogy beszéljen néme-
tül. Kifejezetten kerülendőnek minősítették az angol és a francia nyelv közvetí-
tőnyelvként való használatát. A küldöttségek érkezésénél a megfelelő program 
összeállítása természetesen helyi (főleg járási) feladat volt. Külföldi csoportokkal 

33 Wesen und Weg volksdeutscher Jugend. RJF Auslands- und Volkstumsamt, Lageberichte, 1942/
November–Dezember – BArch, NSD 43/33, 45-57. o., itt 45-47. o.; Buddrus, Totale Erziehung, 
i. m., 773. o.
34 Uo., 56. o. 1942-ben Ukrajnában hasonló jelenségre lett figyelmes egy SS-vezető, miután nyo-
matékosan megtiltotta nemcsak a HJ elnevezést, de jelvényeinek, zászlóinak használatát is. Utasí-
totta az illetékes ifjúsági vezetőket a DJ, Fiúcsoport (Jungenschaft) és Lánycsoport (Mädelschaft) 
elnevezések használatára, s külön jelvényt helyezett kilátásba. Einheit Feldpost Nr. 10528. 
Rundanweisung Nr. 42, O.U., 1. Juni 1942 – BArch, R 19/66, 88. o.
35 Regelung der Mitgliedschaft volksdeutscher Jugendlicher zur Hitler–Jugend. Reichsbefehl, 
16/43 K, 29. April 1943 – BArch, NSD 43/1.
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való kapcsolattartás esetén az általános szabály háborúban az volt, hogy az egyes 
területeket ilyen utakra vagy ilyen küldöttségek fogadására a BIV hivatala jelöl-
te ki. Eltérő volt a helyzet, ha az adott területek már régóta működő kapcsola-
tokkal rendelkeztek, ilyenkor az újabb kapcsolatfejlesztésre a BIV hivatala adott 
engedélyt. Ezek száma a háborúban már nem volt számottevő. A Hitlerjugend 
vállalta a Németországban dolgozó ifjúmunkások gondozását is.36

A külföldi ifjúságokkal való kapcsolattartás egyik legfőbb formája a közös tá-
borozás volt, amelyek a bajtársi együttműködést, a szellemi és kulturális cserét 
és a sportversenyeket szolgálták, így jellegükből adódóan más- és más táborok 
léteztek. Az ifjak egyéni cseréje egyes HJ- és BDM-vezetők hosszabb külföldi 
tartózkodását feltételezte egy külföldi családnál, mely az érintett országról szer-
zett ismereteknek és az adott ország nyelvének elmélyítését szolgálta. Az ilyen 
külföldi tartózkodás után természetesen a vendéglátó család küldte ki gyerekét 
a birodalomba. A végrehajtáshoz szükség volt a Külügyi és Népiségi Hivatal ál-
lásfoglalására, hogy az adott országba kívánatos-e ilyen egyéni csere, illetve az 
illetékes járásvezető készített írásbeli véleményezést a résztvevő HJ-tagról. A 
kiutazókat alapos felkészítésben kellett részesíteni. A csere német és külföldi fi-
atalok benyújtott kérvényei alapján történt.37

A különböző ifjúsági küldöttségek cseréjénél az volt a fő szempont, hogy ké-
pet adjanak a külföld felé a német ifjúságvezetésről és nevelésről, hogy baráti 
kapcsolatokat alakítsanak ki és ápoljanak, illetve megismerjék a külföldi ifjúsági 
létesítményeket. A külvilág felé azt kívánták közvetíteni, hogy a HJ együttmű-
ködési törekvése a világ többi ifjúságával töretlen. Különösen figyelni kellett a 
megjelenésre, a rövid beszédekre, s a bemutatandó nevezetességek és létesít-
mények terén is a mennyiség helyett a minőséget szorgalmazták. A külföldi ven-
dégtartózkodás általában a német ifjak fizetett vagy ingyenes üdülését, illetve 
nyelvi képzését szolgálta. Ezzel ellentétben az ifjú külföldiek birodalmi vendég-
tartózkodásának elsődleges célja az volt, hogy évről-évre minél több fiatalt is-
mertessenek meg a Hitlerjugend körében a nemzetiszocialista Németországgal, 
létesítményeivel és életformáival.38

A háborús szellem ápolása érdekében a külföldi német ifjúság nagy hangsúlyt 
fektetett a hadi temetők gondozására. 1943-ra az NSDAP AO, a BIV és a Német 
Katonasír-gondozó Népszövetség (Volksbund „Deutsche Kriegsgräberfürsorge”) 
nevű szervezetek megállapodása alapján a külföldi németség hivatalosan is át-
vette e tevékenységi formát. A hősök napján és egyéb ünnepekkor rendbe tet-
ték és feldíszítették a katonatemetőket. A Hitlerjugend továbbra is segédkezett 
a VDA által rendezett gyűjtésekben. Emellett a HJ saját rendezésében is tartott 
gyűjtéseket a népi német bajtársaknak, ahol főleg könyveket gyűjtöttek.39

36 Die Auslands- und Volkstumsarbeit der Hitler–Jugend im Gebiet. Nur für den Dienstgebrauch! 
RJF, Berlin 1942, 19-21. o.
37 Uo., 22-24. o.
38 Uo., 24-29. o.
39 Uo., 38-39. o.; BArch, NS 9/179, 47. (96.) o.; Auslandsdeutsche Jugend betreut Soldatengräber. 
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A háború időszakára a HJ kifelé irányuló tevékenységének tehát már egy jól 
bejáratott rendszerszerű, szinte önműködő mechanizmusa alakult ki, amely ma-
gába foglalta ennek végső, jól kikristályosodott elméletét és gyakorlatát egyaránt. 
Éppen akkor, amikor már-már a tökéletesség állapotába lépett a Hitlerjugend 
ezen a téren, kezdett a külföldi tevékenység a háború miatt egyre inkább lehe-
tetlenné válni.

V. 3. A külföldi utak előkészítése

A háború elején a BIV 1939. novemberi rendeletében erősítette meg, hogy az 
1937-es előírások, illetve a birodalmi és porosz belügyminiszter útlevél-techni-
kai rendelkezése érvényben maradnak, s érvényben maradt a nem HJ-tagok be-
jelentési kötelezettsége is.40 A háború ideje alatt alapelvként jelent meg, hogy az 
ifjúság külföldi útjai nem kívánatosak. Az 1940-es évre különleges indok esetén 
az egyes területeknek március 10-ig kellett felterjeszteniük igényeiket. Enge-
délyt erre azonban csak kivételes esetekben kaptak. Vagyis ettől kezdve a felső 
szinten szervezett utak kerültek előtérbe, míg a HJ alsóbb szintjein tervezett 
utakat javarészt leállították. Vám- és útlevélügyi kérdésben a Főkormányzóság 
továbbra is külföldnek számított, így az oda vezető utakat is be kellett jelente-
ni a BIV-nek, az ott engedélyezett kérvényeket a BIV főkormányzósági megbí-
zottjához továbbították végleges döntésre. Ide elsősorban olyan utakat vártak, 
amelyek révén támogatták a szétszórtan élő németség munkáját.41 A korábban 
megszokott rokoni látogatások, téli sportnyaralások, üdülések stb. a háború alatt 
szüneteltek.42

Ugyan az ifjúság külföldi útjait nem kívánatosnak minősítették, a tapasztala-
tok szerint azonban még ekkor is szép számmal utaztak külföldre a HJ csoport-
jai. Az utak számára azonban negatív hatással volt a korlátozott devizaállomány 
is. A gazdasági minisztériumban külföldi fizetőeszközt csak a BIV által kérvé-
nyezett utakra utaltak ki. 1941-re a BIV azt az elvet kívánta érvényesíteni, hogy 
minden területnek és főkörzetnek évente egy utat engedélyeznek. Az igényeket 
április 1-ig kellett jelezni, miután a Határvidéki és Külügyi Hivatal tájékoztat-

Berliner Börsenzeitung, 23. März 1943 (BArch, NS 5/VI/274); Schulsammlung des Volksbundes 
für das Deutschtum im Ausland. Reichsbefehl, 62/K, 28. Oktober 1940 – BArch, NSD 43/1, 
133282. o.; Büchersammlung für Volksdeutsche. Reichsbefehl, 64/K, 6. November 1940 – BArch, 
NSD 43/1, 133309. o.
40 Bearbeitung von Auslandsfahrten Jugendlicher während des Krieges. Reichsbefehl, 8/K, 3. No-
vember 1939, 11. o. (BArch, NSD 43/1, 132162. o.).
41 Auslandsfahrten. Reichsbefehl, 29/K, 16. Februar 1940 – BArch, NSD 43/1, 132785. o.; Fahrten 
in das Protektorat Böhmen und Mähren. Reichsbefehl, 50/K, 1. Juli 1940 – BArch, NSD, 43/1, 
133085. o.; Einreise von HJ-Einheiten ins Generalgouvernement. Reichsbefehl, 66/K, 18. No-
vember 1940 – BArch, NSD 43/1, 133333. o.
42 Bearbeitung von Auslandsfahrten Jugendlicher während des Krieges. Reichsbefehl, 8/K, 3. No-
vember 1939, 11. o. (BArch, NSD 43/1, 132162. o.).
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ta a területeket és főkörzeteket, hogy számukra milyen úti célt jelöltek ki. Az 
utazó csoportok maximum 25 fősek lehettek, s egy vezető irányítása alatt álltak. 
A résztvevőknek legalább 16 évesnek kellett lenniük, és a HJ-ban alsóbb vagy 
középvezetői posztot kellett betölteniük. Közülük a legtehetségesebb vezető-
ket akarták kiválasztani, akiknek a tevékenységével hosszú távon számoltak a 
HJ-ban. A csoport összeállításának jóváhagyása a területvezető kezében volt. A 
BDM esetében is maximum 25 fős csoportokkal számoltak, de ott a csoport ma-
gas rangú vezetőkből is állhatott.43

Emellett voltak hivatalos utak, amelyeket a legfelsőbb szinten szerveztek. Az 
utak gyorsabb megszervezésének elősegítésére már 1941 februárjában elrendel-
ték, hogy a nagyobb HJ járásokból egyenként 25, a kisebbekből 15 főt jelöljenek 
az ilyen utakra 16 és 19 éves korú fiatalok személyében. Kikötötték, hogy a ki-
választandók minimálisan 168 centiméter magasak, kifogástalan megjelenésűek, 
jó fellépésűek legyenek, s már előzetesen meg kellett mutatkoznia jó képessége-
iknek. Továbbá érdem teli tevékenységet kellett folytatniuk a Hitlerjugendben. 
A pénzügyi és gazdasági körülmények további korlátozó hatása ellenére 1941 is 
viszonylag jó év volt a HJ külkapcsolatai terén. A HJ 15 országba, vagyis tulaj-
donképpen a kontinens minden országába küldött csoportokat.44

Korlátozták az ifjúság beutazó forgalmát is. 1941-től már nem volt mód arra a 
korábbi gyakorlatra, hogy a HJ nyári táboraiba külföldieket is felvegyenek. A ko-
rábbi években ugyanis szép számmal voltak olyan személyek és csoportok, akik 
a területvezetőséghez fűződő vagy magánjellegű kapcsolataik miatt részt vehet-
tek a HJ táboraiban. A BIV-hez beérkezett kérvényeknek, különösen, ha azok 
külföldi prominens személyek gyermekeinek táboroztatását érintették, nyilván 
továbbra is eleget tettek.45

1942-től tovább szigorodtak az előírások. Kéthetes időtartamot meghaladó 
külföldi utak esetén az egyes járások az ifjak személyéről és magatartásáról al-
kotott jelentésükhöz kötelezően csatolták, hogy az aratási és egyéb háborús be-
vetésekre, valamint a véd felkészítő táborokra tekintettel vállalható-e, hogy eze-
ket a fiatalokat külföldi tartózkodásuk idejére felmentsék a HJ-szolgálat alól. 
Azok a HJ- és BDM-vezetők, akik egy hónapnál tovább tartózkodtak szolgálati 
vagy személyes ügyben, olyan országban, amelyet a német csapatok megszállás 
alatt tartottak, jelentkezniük kellett az illetékes országos ifjúságvezetőségeknél, 
s rendelkezésre kellett állniuk a külföldi HJ-munkára. A rendelet természete-
sen nem vonatkozott az olyan HJ-vezetőkre, akiket a Werhmacht bevonultatott. 

43 Devisen-Genehmigungen für Auslandsfahrten der Hitler–Jugend. Reichsbefehl, 22/41 K, 14. 
Mai 1941 – BArch, NSD 43/1; Auslandsfahrten im Jahre 1941. Reichsbefehl, 9/41 K, 10. Februar 
1941 – BArch, NSD 43/1.
44 Zusammenstellung offizieller Auslandsreisen der Hitler–Jugend. Reichsbefehl, 9/41 K, 10. Februar 
1941 – BArch, NSD 43/1; RJF Grenz- und Auslandsamt, Planung des Auslandsfahrteneinsatzes 
im Sommer 1941 der Gebiete und Obergaue, 10. Juni 1941 – PAAA, R 98927.
45 Grenzlandfahrten. Reichsbefehl, 9/41 K, 10. Februar 1941 – BArch, NSD 43/1. A Birodalmi 
Közlönyben nem közölték a rendelkezés okát. Ausländer in den Lagern der Hitler–Jugend 1941. 
Reichsbefehl, 9/41 K, 10. Februar 1941 – BArch, NSD 43/1.
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1942 őszén a BDM vezetőknek teljesen megtiltották, hogy keletre utazzanak, ki-
véve, ha külön szolgálati megbízást kaptak. A bevetési táborok vagy a partnersé-
gi kapcsolatok ápolására csak a terület lányvezetője, illetve egy általa megbízott 
személy a birodalmi referens, Rüdiger engedélyével utazhatott.46

1943-ban ismét szigorították az ifjúság külföldre utazásának feltételeit. Az if-
júsági szolgálati kötelezettség alatt állók csak a birodalmi ifjúságvezető engedé-
lyével utazhattak külföldre. Az engedélyt akkor is meg kellett kérni, ha az utazás 
pillanatában még nem estek a kötelezettség alá, de külföldön tartózkodásuk alatt 
átlépték a 10 éves korhatárt. A szolgálati kötelezettség annak az évnek január 
1-én kezdődött, amelyben a fiatalok betöltötték a 10. évüket, és annak az évnek 
a szeptember 30-án végződött, ami a 18. életév betöltését követte. Az utazási 
rendelet vonatkozott a HJ vezetőire is. Csoportos utak esetén az engedélyt a 
résztvevők listájával együtt kellett bemutatni útlevél, vízum és deviza igénylés 
esetén is. Egy hónapot meg nem haladó út esetén az 1940-es (1940. június 26.) 
és 1941-es (1941. október 26.) szabályozások alapján az utazók felmentést kap-
tak az ifjúsági szolgálat teljesítése alól. Három hónapig terjedő út esetén közvet-
lenül a megérkezés után az adott ország országos ifjúságvezetőjénél kellett je-
lentkezni, hogy a szolgálatot az ottani HJ-ban vendégként teljesíthessék. Három 
hónapot meghaladó külföldön tartózkodás esetén a fiatalt az otthoni egységétől 
átvette a célország országos ifjúságvezetősége. A rendelet hatályon kívül helye-
zett minden korábbi szabályozást, így a szülőkre, az iskolai utakra, üdülésekre, 
illetve a nem HJ-tagokra vonatkozó külön rendelkezéseket is. 1944-ben az önál-
lóan utazni vágyó fiatalok a pontosan megadott időtartam, a célországi lakcím és 
a körzetek megbízható állásfoglalásával kaphattak engedélyt a kiutazásra.47 Ezek 
a szabályozások gyakorlatilag nem a kiutazási feltételeket szabták meg, hanem a 
külföldön tartózkodó Hitlerjugend tagok külföldön érvényes és alakalmazandó 
szolgálati szabályzatait képezték, ami ismét csak leplezetlen jele volt annak, hogy 
erre az időre már tényleg minden a háborúról szólt.

A Hitlerjugend tevékenysége, sok esetben megmutatkozó saját utakon járá-
sa továbbra is szükségessé tette a külügyminisztérium szigorú ellenőrzését. A 
birodalmi külügyminiszter egy 1944 júniusában, Axmannal folytatott, több órás 
megbeszélésen még mindig szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy a HJ te-
vékenysége, amennyiben bármilyen módon kapcsolatos a külfölddel, kizárólag 
a külügy politikai utasításainak megfelelően folyhat. Bár ezt Axmann egyértel-
műen elismerte, sok esetben azonban valóban nem tartotta be. Ribbentrop két 
fő szempontot említett meg ezzel kapcsolatban. A germán országokban folyó 

46 Beurlaubung von Jugendlichen von der Jugenddienstpflicht für Auslandsreisen. Reichsbefehl, 
14/42 K, 30. Juni 1942 – BArch, NSD 43/1; Meldepflicht von Hitler–Jugend-Führern und BDM-
Führerinnen im Ausland bei den auslandsdeutschen Landesjugendführungen. Reichsbefehl, 14/42 
K, 30. Juni 1942 – BArch, NSD 43/1; Reisen von Führerinnen in die Ostgebiete. Reichsbefehl, 
18/42 K, 2. September 1942 – BArch, NSD 43/1, 134470. o.
47 Auslandsreisen Jugendlicher. Amtliches Nachrichtenblatt, Nr 4., 15. Mai 1943. (BArch, NSD 
43/15); Anträge und Zustimmung zu Auslandsreisen. Reichsbefehl, 13/44 K, 20. April 1944 – 
BArch, NSD 43/1.
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munkának az volt a célja, hogy kifejezetten az ifjúság összefogásával erősítsék 
ezeket az államokat. Minden más ország esetében a HJ tevékenysége csakis a 
megfigyelésre és a tanácsadásra szorítkozhatott. Utóbbi esetben külön felhív-
ta a figyelmet, hogy kifejezetten ügyelni kell arra, hogy a HJ által támogatott 
erőteljesebb ifjúsági összefogás semmiképpen ne járuljon hozzá ezen országok 
erősödéséhez. 1944-re tehát újra módosult a doktrína. Nyilvánvalóan a partner-
országok háborús teljesítménye miatt érzett csalódás vezetett oda, hogy hosszú-
távon már nem is számoltak velük, hanem inkább eltűnésükben gondolkodtak. 
Ribbentrop egyetértett azzal, hogy ezeket a feladatokat a német külképviseleten 
HJ vezetőknek kell ellátniuk, de ez csak a külügyminisztérium alárendeltségé-
ben, annak szabályai keretében történhetett. A külügyminiszter az ifjúsági kap-
csolatokban egyúttal a hírszerzés újabb csatornáját is látta. Ribbentrop mindazo-
náltal tudomásul vette, hogy az Európai Ifjúsági Szövetség (EISZ) keretében a 
BIV felügyeli az egyes ifjúsági szervezetek kapcsolatait.48

Emellett a külügy is beállt azoknak a szervezeteknek a sorába, amely a 
Hitlerjugendből remélte utánpótlásának biztosítását, s az erre irányuló nagysza-
bású programot még 1944-ben el akarták indítani. A tervek szerint valóban csak-
is a legkiválóbbakra tartottak igényt (ha még jutott a párt, az SS és más komoly 
szervezet után). Ribbentrop elképzelése szerint, amit Axmann is jóváhagyott, 
a HJ minden évjáratból a legjobb 150-200 főt bocsátotta a külügyminisztéri-
um rendelkezésére. A kiválasztás két szinten folyt: egyrészt válogattak az Adolf 
Hitler Iskolák végzős diákjaiból, másrészt a teljes birodalomból összehívott kü-
lön-táborok (Auslandskunde) tagjaiból. A minisztérium jogot kapott arra, hogy 
folyamatosan látogathassa az Adolf Hitler Iskolákat, ahonnan főleg a magasabb 
szolgálati pozíciókba próbáltak utánpótláshoz jutni. A külön-táborokat a BIV 
hívta össze, így ott előzetes, felületes válogatás érvényesült: olyanokat hívtak be, 
akik érdeklődést mutattak a külföldi tevékenység iránt. A minisztérium a tábo-
rokban főleg személyes beszélgetések és előadások során választotta ki a számá-
ra megfelelő embereket. Feltételként szabták az érettségit, két vezető nyelv is-
meretét, de legalább az angolét. További vizsgák és tanulmányok is kívánatosak 
voltak, de nem jelentettek előfeltételt. A jó testi képességekre különös figyelmet 
fordítottak. A miniszter fontosnak tartotta az önkéntességet, majd átvette a kivá-
lasztottak további képzését. A végső kiválasztás lehetőségét ez utóbbi tanfolyam 
jelentette, melynek megszervezését, illetve a képzési programjának kidolgozását 
a miniszter azonnal meg akarta kezdeni. Erre 8-10 háborús sérült HJ-vezetőt 
kapott, akiket azonnal átvett attaséként. A minisztériumban feltételezték, hogy 
évi 30-50 fő kiválasztásával és képzésével biztosítani tudják az utánpótlást.49

48 Brigadeführer Frenzel. Aufzeichnung, 20. Juni 1944; Gruppenleiter Inland I. Vortragsnotiz 
(Frenzel), 11. Juli 1944 – PAAA, R 98935.
49 Uo.
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V. 4. A Hitlerjugend vezető szerepének 
manifesztálódása − európai ifjúsági 

együttműködési kísérletek

Az 1940 utáni átstrukturálódás eredményeként a háborús időszakban a külföl-
di kapcsolatok esetében a hangsúly a kétoldalú kötelékek ápolásáról a több or-
szág ifjúsága részvételével zajló együttműködésre helyeződött. A gyakorlatban 
elsősorban a Hitlerjugenddel baráti viszonyt ápoló országok ifjúsági szervezetei 
kerültek előtérbe. Más külföldi ifjúsági szervezetekkel a kapcsolattartás szinte 
teljesen megszűnt. A Hitlerjugend külkapcsolatai a baráti országokkal a harmin-
cas évek építkezése után, ezáltal magasabb szintre emelkedtek. Az új szituá-
ció a Hitlerjugend számára a korábbinál hatékonyabb beavatkozási lehetőséget 
tett lehetővé. A közös rendezvények ugyanis kimondva és kimondatlanul is a 
Hitlerjugend európai ifjúsági vezető szerepét erősítették. Ezt támasztotta alá az 
is, hogy e rendezvények szinte kizárólag a birodalom területén kerültek megren-
dezésre. Az együttműködésre Délkelet-Európa irányában is több munkaterület 
kínált jó lehetőséget.

V. 4. 1. Téli játékok Garmisch-Partenkirchenben

A Hitlerjugend téli sportversenyeit (Winterkampfspiele) – a korábbi hagyo-
mányok folytatásaként – 1939-től évente rendezték meg a dél-bajorországi 
Garmisch-Partenkirchenben. 1940-ben az olasz csapat volt az első külföldi ven-
dégdelegáció ezen a rendezvényen. Lauterbacher meghívására Bodini ezredes 
vezetésével egy 22 fős, sífutókból álló csapat érkezett a versenyekre 3 vezetővel, 
valamint egy 7 fős delegáció, köztük az olasz államifjúság, a Gioventù Italiana 
del Littorio (GIL) főparancsnoksága külügyeket irányító vezetőjével, illetve a 
Forum Mussolini Akadémia egyik vezetője és az orvietói női akadémia vezetője. 
A delegáció számára külön-programot is szerveztek: többek között Nürnberg-
ben a birodalmi pártnapok helyszínének, Braunschweigban a HJ akadémiájának 
megtekintését.50

A HJ garmischi téli versenye mellett Nemzetközi Sporthetet is rendez-
tek, melynek házigazdája Tschammer und Osten birodalmi sportvezető volt. 
A rendezvény az V. Nemzetközi Télisporthét Garmisch-Partenkirchenben (V. 
Internationale Wintersportwoche in Garmisch-Partenkirchen) nevet viselte, és 
ugyancsak jelentős hatása volt az ifjúsági együttműködésre. Tschammer a mér-

50 Namentliche Liste der italienischen Abordnung für die Winterkampfspiele der Hitlerjugend 
in Garmisch in der Zeit vom 19. bis 25. Februar 1940; Deutschlandbesuch des Stabsführes der 
Faschistischen Organsiation, INB, 23. Februar 1940 – PAAA, R 98886.
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kőzések kapcsán rendezett banketteken elmondta, hogy Németország két ok-
ból akarta megrendezni ezt a sporthetet: egyrészt, meg akarta mutatni, hogy a 
háború idején is képes nagy teljesítményekre a sport területén, másrészt, hogy 
a sport terén se szakadjanak meg a kapcsolatok a baráti országokkal, hiszen az 
ilyen jellegű kapcsolatok sok esetben termékenyebbek voltak, mint a diplomá-
ciaiak. Így a sporthét méreteiben ugyan nem, de a szervezők szándékai szerint 
valamelyest pótolhatta a háború miatt elmaradó 1940-es téli olimpiát. A birodal-
mi sportvezető a rendezvényre a magyar küldöttség mellett meghívta a magyar-
országi német ifjúság 100 tagját is. A szlovák ifjúság és a dán ifjúság is jelezte 
részvételét. Magyarországot Prém miniszteri tanácsos és a müncheni főkonzul 
mellett Béldy Alajos altábornagy, az „ifjúság honvédelmi nevelése és a testneve-
lés országos vezetője” (IHNETOV) képviselte, akiket bár szívesen fogadtak, de 
az általában tartózkodó viszony mindvégig érezhető volt.51

A főkonzul jelentése szerint a német házigazdák a bánásmód tekintetében 
több csoportot állítottak fel aszerint, hogy nemzetiszocialista alapon szervezet-
tek-e, vagy pedig a germán fajhoz tartoznak-e. Az előbbihez tartozott az olasz és a 
spanyol ifjúság, az utóbbihoz a holland, a dán és a norvég ifjúság. Mindkét csopor-
tot megkülönböztetett figyelemmel kezelték. A következő csoportba a szlovákok 
és a románok tartoztak a politikai elvek rokonsága miatt, majd utánuk sorolták a 
magyarokat. A főkonzul szerint a Béldyvel szembeni jobb bánásmód ellenére a 
tisztekkel és leventékkel már éreztették, hogy nem tartoznak a birodalom legszo-
rosabb barátai közé, mert hiányoznak a közös faji és világnézeti szálak.52 A háború 
állása és a továbbra sem túl szívélyes magyar-német viszony egyelőre nem tették 
szükségessé német részről az alkalmazott magatartásformák revideálását.

Az egy évvel korábbi előzmények után az 1941. február 23.-március 2. kö-
zött megrendezett téli sportünnepélyen már jóval több külföldi csapat vehetett 
részt, vagyis ez inkább volt nevezhető a HJ első nagy európai ifjúsági rendez-
vényének, amely megnyitotta a nemzetközi ifjúsági rendezvények sorozatát. A 
Hitlerjugend Olaszországot, Spanyolországot, Portugáliát, Finnországot, Svéd-
országot, Dániát, Szlovákiát, Magyarországot, Romániát, Jugoszláviát, Bulgáriát 
kérte fel arra, hogy versenycsapatokat küldjön a játékokra. Norvégia és Hollan-
dia meghívásával kapcsolatban valószínűleg a háború alakulása miatt óvatosab-
bak voltak, hiszen ezek az országok – Dánia mellett – frissen megszállt terület-
nek számítottak. A névsor mutatja, hogy a Hitlerjugend kit tartott fontos és a 
jövőben is lehetséges partnerének.53 A garmischi játékokra Axmann a svéd ifjú-

51 PAAA, R 99036; MOL, K 66, 475. cs., K 66-1940-III-6 d.
52 Erre vonatkozó levelezést ld.: Hadtörténeti Levéltár (HL), HM, 1941/Eln. B., Bev. tétel. 20131; 
MOL, K 66, 518. cs., K 66-1941-III-6-d-562.
53 Az előzetes tervezgetések során Olaszországból 61 fős, Bulgáriából 20, Spanyolországból 21, 
Magyarországról 31, Romániából és Szlovákiából 34–34, Jugoszláviából 15, Finnországból 17, 
Svédországból 2, Dániából 15, Hollandiából 17, Portugáliából 2 fővel számoltak. Japánból to-
vábbi 6 fő részvételét várták. Abteilung Prot. (Pappritz), 8. Februar 1941 – PAAA, R 99037; 
Streiflichter von der Wintersportwoche in Garmisch–Partenkirchen. DZ, 1. März 1941, 6. o.; 
Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 267. o.
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ság küldöttségét is meghívta. A svédek arra hivatkozva, hogy a szemeszter alatt 
nem tudnának összeállítani reprezentáns csapatot, ezért lemondták a részvételt. 
Az ok azonban nyilvánvalóan a svéd semlegesség fenntartásának szándéka volt, 
bár a német ifjúságot baráti ifjúságnak tekintették, s ezt a lemondás ellenére is 
hangoztatták.54 (9. ábra)

Az egyes küldöttségek a versenycsapatok mellett többnyire legfelsőbb veze-
tőikkel képviseltették magukat. A legfontosabb partner továbbra is a Bonamici 
GIL alvezető és Testa olasz leányvezető által képviselt Olaszország volt, amely 
az együttműködő partnerek említése, illetve a rendezvényeken való bánás-
mód alapján mindig kitüntetett szerepet élvezett. Az olasz felső vezetés mellett 
Garmischban megjelent Norvégiából a Quisling-ifjúság vezetője, Axel Stang, 
Románia sportvezetője, Manoli Stroici, Magyarországról Béldy Alajos altábor-
nagy, Szlovákiából Alois Macek, a Hlinka-ifjúság vezetője, a szlovák lányvezető 
Ballowa, valamint Vuolasvirtha finn ifjúsági vezető és Laerum a dán náci ifjúság 
vezetője. A baráti országoknak minősített Olaszország, Jugoszlávia, Finnország, 
Dánia, Hollandia és Portugália egész vendégküldöttséget küldött. Meghívtak 
Garmischba 25 külföldi német országos ifjúsági vezetőt is.55

A Levente vezetése 1941. február közepén jelezte, hogy elfogadja a BIV 
meghívást, s részt vesz a játékokon. A végül 31 fős csapat február 21-én indult 
Garmischba Herpich Rudolf főhadnagy vezetésével. A HM és a VKF képvise-
letében Béldy és három másik tiszt vett részt. Sztójay jelentése szerint mind a 
hivatalos körökben, mind pedig a nagyközönség részéről Magyarországot ke-
zelték a legnagyobb szimpátiával. A két induló síelő nem tudott lépést tartani a 
nemzetközi konkurenciával, de a korcsolyázók és a jégkorong csapat szépen sze-
repeltek.56 A magyar delegáció 1941-ben tehát már sokkal pozitívabb elbírálás 
alá esett, aminek hátterében az 1940 őszén megkötött népcsoport-egyezmény 
állhatott, amely szabad kibontakozást engedett a nemzetiszocializmusnak a ma-
gyarországi német népcsoportban.

Schirach, az NSDAP ifjúsági nevelésért felelős birodalmi vezetője garmischi 
ünnepi beszédében kijelentette, hogy a garmischi játékok újabb hozzájárulást 
jelentenek az európai kontinens megbékéléséhez, ami kissé groteszk elvárás volt 
az éppen Németország által kezdeményezett háború kellős közepén.57 A játé-
kokhoz kötődő ülésen intenzív tapasztalatcserében állapodtak meg különösen a 
politikai-ideológiai nevelés, a véd-felkészítés és az ifjúság gazdasági alkalmazása 

54 Königlich Schwedische Gesandtschaft an Axmann, 17. Januar 1941 – PAAA, R 99037; 
Auswärtiges Amt an die RJF, 18. Februar 1941 – PAAA, R 99037. Schaar, i. m., 316. o.
55 Zahlreiche ausländische Jugendorganisationen Gäste des Reiches. VB, 22. Februar 1941 
(BArch, NS 5/VI/427, 192. o.).
56 Deutsche Gesandtschaft Budapest an das AA, 13. Februar 1941 – PAAA, Budapest, 184; RJF 
Grenz- und Auslandsamt an das AA, 13. Februar 1941 – PAAA, R 99037; Fritz Krome an die 
Deutsche Gesandtschaft Budapest, 6. Januar 1941 – PAAA, Budapest, 183; Magyar Királyi Kö-
vetség Berlin a magyar királyi külügyminiszternek, 1941. február 27. – MOL, K 66, 518. cs., K 
66-1941-III-6-d-562.
57 Die Jugend Europas in Garmisch. Das Deutsche Mädel, 1941. március.
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terén. Célként fogalmazták meg, hogy a jövőben rendszeresen Németország-
táborokat tartanak és a külföldi ifjúsági vezetők a braunschweigi akadémián is 
tanulhatnak, másrészt a HJ közvetlen segítséget kért a véd-felkészítés és a vidék-
szolgálat helyi felépítésében.58 

A játékok után a résztvevő külföldi csoportok egyes képviselői számára látoga-
tást szerveztek a birodalmi fővárosba. 1941 elején a Führer is kifejezte azon kí-
vánságát, hogy a jövőben minden – egyébként addigra nagyon szerény számban 
– Németországba érkező ifjúsági delegációt személyesen fogadhasson, különö-
sen a garmischi játékokra érkezőket. Így a játékok utáni németországi tartózko-
dás csúcspontját a Führer által adott fogadás jelentette. A garmischi résztvevőket 
Hess is fogadni kívánta, vagyis a nagypolitika is valóban kitüntette figyelmével a 
HJ kezdeményezését. A négy magyar tiszt még egy hétig Németországban ma-
radt, hogy a HJ létesítményeit és háborús bevetését tanulmányozza.59

V. 4. 2. A Hitlerjugend 5. nyári játékai Breslauban
 

A Garmischban a sport terén megkezdődött nemzetközi ifjúsági együttműködés 
következő állomása a sziléziai Breslau volt. 1941-ben a Hitlerjugend már 5. nyári 
játékait tartotta itt, amelyre szintén első alkalommal hívta meg az európai ifjú-
ság küldöttségeit. A rendezvények fő helyszíne Breslauban a Hermann Göring 
Sportpálya volt (Hermann–Göring–Sportfeld), ahol a megnyitó ünnepség is zaj-
lott. Ezúttal már 14 ország küldte el csapatát a játékokra, így összesen 750 kül-
földi ifjú érkezett.60 (10. ábra)

A résztvevők között ott voltak Olaszország, Spanyolország, Norvégia, Finnor-
szág, Szlovákia, Dánia, Portugália, Bulgária, Horvátország, Románia, Belgium és 
Hollandia képviselői. Magyarország 39 fős csapattal állt ki, amelyhez négy kísérő 
csatlakozott. Egy csapat kiléte kérdéses. Schirach a német kormány és a német 
ifjúság nevében üdvözölte a vendégeket, és emlékeztette őket, hogy „mindany-
nyian testvérek az európai szellem szabadságáért, a bolsevista terror és az arany 
hatalma ellen vívott harcban”. Möckel és Hanke körzetvezető ünnepi beszédei-
nek központi témája is a Németország és szövetségesei által európai egységben, 

58 Schaar, i. m., 316. o.
59 RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 12. Februar 1941; Notiz zu Prot. A 1164 V 35, 1. 
Februar 1941 – PAAA, R 99037; Deutsche Gesandtschaft Budapest an das AA, 13. Februar 1941 
– PAAA, Budapest, 184; RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 13. Februar 1941 – PAAA, R 
99037; Fritz Krome an die Deutsche Gesandtschaft Budapest, 6. Januar 1941 – PAAA, Budapest, 
183; RJF Auslandsamt an die Dienststelle, 27. Januar 1940 – PAAA, R 27135.
60 V. Sommerkampfspiele der Hitler–Jugend in Breslau, h. n., é. n. [1941]. „Wir wollen Kameraden 
bleiben!”. Die Innere Front. NSK, 28. August 1941 (BArch, NS 5/VI/427, 191. o.); Wachablösung 
im Lager der Jugend Europas. VB, 12. September 1941 (BArch, NS 22/548); Jugend Europas. 
Das Junge Deutschland, 1941/9. sz., 217-218. o.; Schaar szerint ez volt az első alkalom, hogy kül-
földi csapatok vettek részt a HJ rendezvényén, vagyis figyelmen kívül hagyja a garmischi játékok 
hasonló jellegét. Schaar, i. m., 317. o.
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Európa megvédéséért folyó háború miatt szükséges összefogás volt.61 Az időköz-
ben a háborúban megsérült Axmannt helyettesítő, teljhatalommal felruházott 
Möckel kifejtette: Breslauban olyan hagyományt szeretnének megteremteni, 
hogy szabályos időközönként közös versenyzésre hívják az új Európa ifjúságát.62 
A versenyeket ezúttal úszásban és könnyű-atlétikában rendezték.63 Mindez már 
egyértelműen mutatta az esetleges bilaterális problémák ellenére a szorosabb 
együttműködés irányába való orientálódást. A résztvevő partnerországok azon-
ban még később sem igen látták meg e rendezvények multilaterális lényegét, s 
elsősorban a Hitlerjugend felé orientálódtak, kommentárjaik a német ifjúsággal 
való erősödő kapcsolatokról szóltak.64

Breslauban Schirach megbeszélést folytatott a külföldi ifjúsági küldöttségek 
vezetőivel, amelyen kifejtette, hogy az európai ifjúság sok mindenben közös, 
ezért merülhet fel, hogy a német–olasz ifjúsági együttműködésen túlmutatva 
létrehozzák az európai ifjúság munkaközösségét, vagyis egy európai ifjúsági szö-
vetséget alapítsanak, amelyhez a jövőben minden európai ifjúság szabad elhatá-
rozásból csatlakozhat.65

Breslau sikere után a BIV a HJ vízi versenyét (Wasserkampfspiele) és a HJ 
berlin-grünaui vitorlás és evezős versenyét is nemzetközi keretek között akar-
ta megrendezni, melyre olasz, magyar, horvát és portugál küldöttséget vártak.66 
Magyar részről a BIV Bartha honvédelmi minisztert kívánta meghívni, amelyet 
a magyar fél a rövid előkészítési idő miatt lemondott.67 1942. február 15. és már-
cius 1. között a HJ ismét felhívást tett közzé a nemzetközi ifjúsági versenyein 
való részvételre, amelyre 14 országból (Olaszország, Spanyolország, Portugália, 
Dánia, Finnország, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Románia, Bulgária, 
Törökország, Hollandia, Belgium és Norvégia) várt csapatokat. Ez a rendezvény 
egyelőre ismeretlen okból viszont elmaradt.68

61 V. Sommerkampfspiele der Hitler–Jugend in Breslau, h. n., é. n. [1941].
62 Deutsche Gesandtschaft an Krome, Budapest, 5. August 1941 – PAAA, Budapest, 183; Bély 
Miklós, A Hitler-Jugend V. nyári viadala, Budapest 1941.; Die Jugend hilft bei der Neuordnung 
Europas. DZ, 6. September 1941, 4. o.; Schaar, i. m., 318. o.
63 Deutsche Gesandtschaft an Krome, Budapest, 5. August 1941 – PAAA, Budapest, 183; Bély 
Miklós, A Hitler-Jugend V. nyári viadala, Budapest 1941.
64 Telegramm von Sellani an Möckel, 26. Juni 1941 – BArch, NS 28/115, 12-13. o.; Telegramm aus 
Helsinki an die RJF, 27. Juni 1941 – BArch, NS 28/115, 15-16. o.; BArch, NS 28/115, 15-16, 23, 
42, 51, 56-57, 64, 70, 80. o.
65 Baldur von Schirach vor der europäischen Jugend. VB, 30. August 1941 (BArch, PK (ehem. 
BDC), Poo77, Baldur von Schirach).
66 AA, an die Deutsche Botschaft in Rom und die Deutsche Gesandtscahft in Budapest, Agram, 
Lissabon, 10. September 1941 – PAAA, Budapest, 183.
67 [Deutsche Gesandtschaft Budapest] an das AA, 13. September 1941 – PAAA, Budapest, 183.
68 AA an die Deutsche Gesandtschaft Budapest, 16. Dezember 1941; Luthers Diplogerma nach 
Budapest, ohne Datum – PAAA, Budapest, 183.
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V. 4. 3. A Hitlerjugend kulturális seregszemléje

Az együttműködés a sporttal párhuzamosan a kultúrára is kiterjedt, ami-
re a Hitlerjugend Weimarban megrendezett birodalmi kulturális napjai 
(Reichskulturtage) adtak lehetőséget. Az ifjúság kulturális seregszemléje kap-
csán a HJ nem saját ötletét valósította meg, hanem egy több évtizedre vissza-
nyúló hagyományt elevenített fel. Weimarban már 1909-ben megrendezték a 
német ifjúság ünnepi játékait, amit 1911-ben és 1913-ban megismételtek, majd 
a háború után 1921-ben éledt újjá e hagyomány. 

A minden évben megrendezett kulturális napok 1941-ben a Schiller-ünne-
pi játékok nevet viselték. A rendezvény egyik célja a nemzetköziség keretein 
belül az volt, hogy a külföldi vendégek megismerkedhessenek a HJ kulturális 
tevékenységével. Weimarban Olaszország, Szlovákia, Japán, Thaiföld, Spanyol-
ország, Hollandia, Norvégia, Dánia, Finnország, Flandria és Magyarország – ál-
talában pár fős – csapatai képviseltették magukat, és 17 népi német is vendég 
volt.69

Az 1941. június 12.-17. közötti rendezvénysorozatra a vendégek szokásos, 
sokszor ünnepélyes keretek között érkeztek meg. Az első napon rendezték meg 
a kastély dísztermében az Ifjú növendékek bemutatkoznak (Junger Nachwuchs 
stellt sich vor) című rendezvényt, majd az első nap végén nyitó nagygyűlést tar-
tottak. A gyűlésen hagyományosan a birodalmi ifjúságvezető mondott beszédet. 
A seregszemle során külföldi vendégek részvételével megtartották A HJ zenei 
nevelése és annak létesítményei című munkaülést, színházi előadásokra került 
sor,70 majd újabb munkaülés következett a képzőművészet feladatairól és a HJ 
építkezési programjáról. A hétvégi program költői órából, színházi előadásból, 
s a kastélyparkban megtartott teázásból állt. A Führer építményei címmel elő-
adásra, filmvetítésre került sor, majd a BDM kulturális tevékenysége című előa-
dásra, amelyen fellépett a BDM Keleti vidék főkörzetének színjátszó csapata is. 
Az utolsó napon a város megtekintése volt a program, Möckel teára fogadta a 
vendégeket és a Weimar-csarnokban az Ifjúsági koncertje jelentette az ünnepé-
lyes zárást.71

Az 1941-es felvezetés után az ifjúság kulturális seregszemléjére 1942. június 
18.- július 3. között Weimarban és Firenzében, ismét „magasztos” eszmék felvo-
nultatása mellett került sor. Axmann szerint a rendezvény politikai jelentőségű 

69 Wessely an Lauri Vuolasvirtha, 23. April 1941 – BArch, NS 28/115, 181. o; Ausländische 
Abordnungen – NS 28/115, 83. o.; RJF an das Grenz- und Auslandsamt, 10. Juni 1941; RJF 
Grenz- und Auslandsamt an Lamann, 28. Mai 1941 – BArch, NS 28/115, 140, 158. o.; RJF Grenz- 
und Auslandamt (Lamann) an Oberbannführer Teichmann, 23. April 1941; RJF Grenz- und 
Auslandsamt (Lamann) an Oberbannführer Teichmann; 12. Mai 1941 – BArch, NS 28/115, 182-
183. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 267. o.
70 A darabok kiválasztása is sejtelmes volt: Schiller: Wallenstein, Lessing: Minna von Barnhelm, 
Wagner: Nürnbergi mesterdalnokok és Goethe: Iphigenia Auliszban.
71 Zeitenfolge anlässlich der Reichskulturtagung (Ausländer) – BArch, NS 28/115, 86. o.; BArch, 
NS 28/115, 194. o.; Schleimer, i. m., 190. o.
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is volt, hiszen demonstrálta az emberi kultúra népben gyökerező értékeit, és így 
a bolsevizmus kultúraromboló erői ellen irányult.72 Weimar és Firenze egyúttal 
a Berlin-Róma-tengely ifjúsági kifejeződése is volt, ahová ezúttal is meghívták az 
európai ifjúságok küldöttségeit, így a bolgár, a dán, a finn, a flamand, a horvát, 
a holland, a norvég, a román, a szlovák, a spanyol, a magyar73 és a vallon ifjúság 
képviselőit. A portugál ifjúság a meghívás ellenére nem vett részt a találkozón. 
A rendezvény alatt folytatott megbeszéléseken született meg a megállapodás 
arról, hogy német és olasz javaslatra létrehozzák az Európai Ifjúsági Szövetsé-
get, amely a tengely ifjúságának vezetésével közös harcra indulhat a bolseviz-
mus ellen, mint „az emberiség minden törvényének és földrészünk kultúrájának 
szétrombolója” ellen.74 A harc mellett viszont a kultúrára is maradt idő: „A kul-
túrával teli Európa a kulturális ellenség, a bolsevizmus elleni megfeszített és győ-
zedelmes védekezés közben, a tengely vezetése alatt is megtalálja az erőt, hogy 
népeit a kultúrában is alkotóként fogja össze.”75 (11. ábra)

A rendezvényen Európa fiatal generációja tehát hitet tett a földrész kultu-
rális javai mellett, amelyet éppen a német Wehrmacht próbált megvédelmezni 
szövetségeseivel. A német ifjúság célja volt, hogy bemutassa nagymestereinek 
műveit, és hogy jelezze: a kulturális tevékenység a háború idején is töretlenül 
folyt. Több hivatalos üdvözlő beszéd után a kultúrünnepélyt Artur Axmann nyi-
totta meg a weimari piactéren. Beszédében kitért az európai ifjúsági vezetőkkel 
folytatott megbeszéléseire, amelyeken sikerült tisztázni az Európai Ifjúsági Szö-
vetség megalakításához elvezető együttműködést.76 A kultúrhét magját a mun-
kaközösségek munkája jelentette, melyek a következő témákat tárgyalták meg: 
zene, ifjúság és könyv, sajtó és ifjúság, ifjúság és színház, rádió. Firenzében még 
egy munkaközösség ülésezett ifjúság és film témakörben. E tárgyalásokon tet-
tek javaslatot például egy központi szerv felállítására, mely az európai népzene 
(gyermek- és népdalok, tánc, hangszeres és kóruszene, zenei hallgatók cseréje, 
színjátszó csapatok cseréje) gyűjtésére és cseréjére szakosodott volna, vagy az 
európai ifjúsági irodalom jegyzékének összeállítása, illetve történeti áttekintése 
lett volna feladata. Az Alkotó Ifjúság (Junges Schaffen), A német és az európai 
ifjúsági könyv, Ifjúság és színház, Az európai ifjúsági sajtó, A Hitlerjugend zenei 
nevelése, A Hitlerjugend ifjúsági otthonai kiállítások az ifjúság kultúrateremtő 
munkájáról tanúskodtak.77

72 DZ-Gespräch mit Reichsjugendführer Axmann. DZ, 23. Juni 1942, 4. o.; Europäischer 
Jugendverband. Südostdeutsche Rundschau, 1942/5. sz., 374-375. o.
73 A weimari rendezvényen Sztójay és Buocz attasé is részt vett.– BArch, NS 28/118, 396, 398. o.
74 RJF Auslands- und Volkstumsamt an das AA, 31. März 1942 – BArch, NS 28/115, 223. o. Heute 
beginnt die Kulturkundgebung der europäischen Jugend. DZ, 18. Juni 1942, 3. o.; Gründung 
eines europäischen Jugendverbandes. VB, 19. Juni 1942 (BArch, NS 5/VI/427, 194. o.); Rüdiger, 
Selbstverständnis, i. m., 139. o.
75 Heute beginnt die Kulturkundgebung der europäischen Jugend. DZ, 18. Juni 1942, 3. o.
76 Schaar, i. m., 321. o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 790. o.
77 RJF Auslandsamt, 28. April 1942 – BArch, NS 28/115, 265. o. Presse- und Propagandaamt. 
Benötigte Unterlagen zur Ausstellung, 26. April 1942 – BArch, NS 28/115, 266. o.; Heute 
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A weimari rendezvény olaszországi folytatására Firenzében került sor, de volt 
program Sienában is, a záró rendezvény pedig Rómában volt. A HJ a keleti vi-
déki színjátszó csoportot kívánta, de hajlandó volt az eredeti 120 fősnél kisebb 
csapatot küldeni, mivel az olaszok ilyen grandiózus látogatást inkább augusztus-
ban valósítottak volna meg, amikor sok szabadtéri fellépést tudtak biztosítani. 
Német részről végül 27 vezető és vezetőlány, valamint 89 fiú és lány indult út-
nak Olaszországba, köztük a különböző munkacsoportok (zene, ifjúság és könyv, 
ifjúság és sajtó, színház, rádió) tagjai.78

A film- és festőversennyel, ifjúság kulturális játékokkal, rádióról, moziról, 
színházról szóló megbeszélésekkel, kóruselőadásokkal, színházi előadásokkal, 
kiállításokkal tarkított79 rendezvénysorozat a Ciano olasz külügyminiszter által 
adott fogadással zárult a római Palazzo Chigi győzelmi termében, amelyen részt 
vett egy japán küldöttség is, és itt adtak hangot annak, hogy a három ország szö-
vetsége kivívja a végső győzelmet.80 Az olasz rádió naponta több órás műsort 
szentelt a rendezvénynek, mindegyikben 2-3 nemzet ifjúságát mutatta be. A ta-
lálkozót követően Európai Ifjúság címmel cikksorozat jelent meg Németország-
ban, amelyben bemutatták az egyes országok ifjúsági szervezeteit.81

Az 1943-as eseményekről egyelőre nem rendelkezünk információval, 1944-
ben a HJ békeidőben szokásos ünnepi játékai helyett viszont a HJ Weimar-heteit 
tartották meg, amely lehetővé tette, hogy a háborús bevetésben arra rászolgált, 
illetve a háborús szakmai versenyben (Kriegsberufswettkampf, KBWK) győztes 
fiatalokat részvételi lehetőséggel jutalmazzák. Így hívták meg ide a magyarorszá-
gi, a horvátországi és az észak-schleswigi KBWK nyerteseket.82

beginnt die Kulturkundgebung der europäischen Jugend. DZ, 18. Juni 1942, 3. o.; Zeitenfolge 
anlässlich der Reichskulturtagung (Ausländer) – BArch, NS 28/115, 86. o.; BArch, NS 28/115, 
194. o.; Schleimer, Ute, Die Opera Nazionale Balilla bzw. Gioventù Italiana del Littoro und 
die Hitlerjugend – eine vergleichende Darstellung. Waxmann Verlag, Münster 2004, 190. o.; 
Möckisch, Viktor H., A weimari és firenzei kultúrünnepély. Berlini visszhang, 1942/18. sz., 1942. 
október., 15-17. o.; Der Führer und der Duce – die Vorbilder der europäischen Jugend. DZ, 26. 
Juni 1942, 3. o.; Das europäische Jugendtreffen in Weimar und die ungarische Levente. DZ, 23. 
Juni 1942, 4. o. 
78 RJF Auslands- und Volkstumsamt, BDM Amtsreferat. Aktennotiz über ein Telefongespräch mit 
Hauptbannführer Wilke, 30. April 1942 – BArch, NS 28/115, 221. o
79 RJF Auslands- und Volkstumsamt, BDM Amtsreferat. Aktennotiz über ein Telefongespräch 
mit Hauptbannführer Wilke, 30. April 1942 – BArch, NS 28/115, 221. o. Noch nicht endgültig 
festgelegtes Programm – BArch, NS 28/115, 229. o.
80 Möckisch, Viktor H., A weimari és firenzei kultúrünnepély. Berlini visszhang, 1942/18. sz., 
1942. október, 15-17. o.; Presse- und Propagandaamt an das Auslands- und Volkstumsamt, 7. Juli 
1942 – BArch, NS 28/115, 263. o.
81 Presse- und Propagandaamt an das Auslands- und Volkstumsamt, 7. Juli 1942 – BArch, NS 
28/115, 263. o.
82 Reichsführer SS, Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle an das AA, 10. Juni 1944 – PAAA, R 
100346.
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V. 4. 4. Az Európai Ifjúsági Szövetség

V. 4. 4. 1. Előkészítés és eszmei alapvetés

Az Európai Ifjúsági Szövetség (EISZ) megalakulása Garmisch, Breslau és 
Weimar után újabb seregszemlére invitálta az „új Európa” ifjúságát. A sport 
terén kezdődő, majd a kultúrával folytatódó rendezvénysorozat végül Bécsben 
érte el csúcspontját, ahol az addig kibontakozó együttműködés látszólagos szer-
vezeti keretet kapott. Az EISZ megalakítása intézményülése volt annak a tág 
kapcsolatrendszernek, amely az évek során a Hitlerjugend és az egyes országok 
ifjúsági szervezetei között kialakult, s amely a háború alatt is fennmaradt.83

A szövetség előkészítéséről első alkalommal a garmischi játékok alkalmával 
nyilatkoztak a HJ vezetői az ott jelenlévő külföldi ifjúsági vezetőkkel folytatott 
megbeszéléseken. Ezt követően az első konkrét lépés Axmann 1941. májusi 
olaszországi látogatása volt, amikor találkozott Serenával, a Fasiszta Párt főtit-
kárával, valamint Cianoval és Mussolinivel is. Az első egyeztetések mellett az 
EISZ előkészítésére a Birodalmi Ifjúságvezetőség előtanulmányokat készített a 
szóba jövő tagországok ifjúságáról, azok történetéről, aktuális helyzetéről és fej-
lődéséről. A vizsgálat egyik legfőbb konklúziója az volt, hogy miként lehet egy 
szervezetben egyesíteni az alapvetően két típusba sorolható partnerországokat. 
A „germán” országokban a HJ csakis a nemzetiszocialista ifjúságokkal ápolt kap-
csolatot, itt csupán pár ezer főt számláló ifjúsági szervezetek jöhettek számítás-
ba. Délkelet-Európában az országok méretétől függően azonban akár több mil-
liós államifjúságok is működtek.84

Az alapítás előkészítése úgy tűnik 1942 elejétől öltött komolyabb formákat. 
Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a szárnyát bontogató kezdeményezés nem csak 
azért ütközött nehézségekbe, mert több mint egy tucat országgal kellett meg-
beszéléseket folytatni, Olaszország esetében pedig egyezkedni a paritás mó-
dozatáról. A külügyminisztérium részben a Birodalmi Ifjúságvezetőséggel már 
korábban is felmerülő problémák miatt, részben pedig hatalmi szempontokat 
figyelembe véve szkeptikusan tekintett a HJ törekvéseire, s azt a hivatalos bi-
rodalmi külpolitikával ellentétesnek minősítette. Az SS Főhivatalával és a Ger-
mán Vezetőszerv (Germanische Leitstelle) képviselőivel folytatott megbeszélé-
sek is mind azt mutatták, hogy a nagygermán birodalom és a benne megvalósuló 
germán népek egysége kaptak prioritást, amit a Birodalmi Ifjúságvezetőségre is 
rá akartak kényszeríteni. A Nagygermán Ifjúsági Szövetség megalapítására tett 
javaslatokat visszautasítva Axmann azonban kitartott a HJ összeurópai irányvo-
nala mellett, s elutasította az SS által ösztönzött összgermán HJ létrehozását 

83 Gründung eines europäischen Jugendverbandes. VB, 19. Juni 1942 (BArch, NS 5/VI/427, 194. 
o.); DZ-Gespräch mit Reichsjugendführer Axmann. DZ, 23. Juni 1942, 4. o.
84 Serena ezt az alkalmat használta fel arra, hogy Axmann olasz–német ifjúsági együttműködésben 
mutatott érdemeit méltatva kitüntesse a német ifjúsági vezetőt az olasz korona nagykeresztjével. 
Schaar, i. m., 317. o. Vö. a már idézett Lageberichte, illetve Schaar, i. m., 318. o.; Buddrus, Totale 
Erziehung, i. m., 789. o.
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is. Axmann és Schirach a germán népek mellett tehát a román és szláv népek-
nek is helyet kínált a leendő szervezetben. A külügyminisztérium viszont nem 
akart „ifjúsági antikomintern-paktumot” látni, mert abban konkurenciát látott. 
Günter Kaufmann, a Birodalmi Ifjúságvezetőség sajtófőnöke később is szívesen 
hangsúlyozta, hogy a Hitlerjugend már akkor az „európai kurzus” híve volt, ami-
kor más birodalmi és pártszervek még csak germán összefogásban gondolkod-
tak, mi több szerinte a HJ tette szalonképessé ezeket az elképzeléseket a felsőbb 
körökben. „Sem a Führer könyvében, sem mozgalmunk vezető embereinek be-
szédeiben a háború kitörése előtt soha nem volt szó Európáról.”85

Nem volt könnyebb dolga Axmannak Ribbentroppal sem, akivel leginkább a 
francia kapcsolatok miatt különbözött össze. Axmann nagyon érdekelt volt ab-
ban, hogy Franciaország felosztása után a francia ifjúsággal is baráti kapcsola-
tokat ápoljon az ifjúsági szervezet. Természetesnek vette, hogy a szövetségbe a 
francia ifjúság képviselőit is meg kell hívni. Ribbentrop ezt megakadályozta, vi-
szont belement abba, hogy a szervezetben jelen lehessen francia megfigyelő is. 
A francia ifjúság mellett Svájc, Svédország és Törökország meghívása sem volt 
napirenden.86

Schirach a szövetség létrehozását és majdani irányítását az olaszokkal való szo-
ros együttműködésben képzelte el. Ennek megfelelően a tervekben elnöki poszt 
megosztását irányozták elő a birodalmi ifjúságvezető és az olasz ifjúsági vezető 
között, azonban tiszteletbeli elnöknek Schirach egyelőre csak magát tudta elkép-
zelni. Ezt a verziót Axmann és Möckel több megbeszélés alkalmával egyeztette 
az olasz partnerekkel, és Schirach még a Duce egyetértését is megszerezte az 
ügyhöz. A szövetség alakuló ülésének helyszínéül Velencét szemelték ki. Ennek 
ellenére még tetemes időt vett igénybe, míg a német-olasz vezetőtandem meg-
egyezett a részletekben, ráadásul a német külügyminisztérium is egyre inkább 
beavatkozott a szervező munkába.87 Miután nem tudta megakadályozni a HJ ter-
veinek megvalósítását, azt tevékeny részvételével akarta kontroll alatt tartani.

Az olaszokkal való megállapodás érdekében 1942 tavaszán Schirach utazott 
Olaszországba, hogy magánlátogatás alkalmával részletesen elővezesse tervét 
mind Cianonak, mind Mussolininek. A Duce nem emelt kifogást az egyedüli 
tiszteletbeli elnökség ellen, és maga vetette fel, hogy szívesen mondana beszé-
det a megnyitó ünnepségen. A diplomáciai huzavona végére kiderült, hogy az 
olaszok mégis szívesen látnának olasz tiszteletbeli elnököt, mégpedig Renato 
Ricci olasz korporációs miniszter személyében. Axmann újabb, 1942. március 
végi velencei útja során már a végső részleteket kívánta tisztázni Vidussoni olasz 
ifjúsági vezetővel, a fasiszta párt főtitkárával az április végére tervezett EISZ ala-
pító üléssel kapcsolatban. Végül eldőlt, hogy olasz részről Ricci lesz a tisztelet-
beli elnök.88

85 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 788. o.
86 Luther an Mackensen, 17. Februar 1942 – PAAA, 27634, 369-370. o.; Schaar, i. m., 323. o.
87 Luther an Mackensen, 17. Februar 1942 – PAAA, 27634, 369-370. o.
88 Aktennotiz über die Gründung des Europäischen Jugendverbandes für den Herrn 
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Schirach a külügyminisztériummal tovább dacolva politikusok meghívását is 
kilátásba helyezte, mi több, néhány meghívást (Tiso, Tuka, Antonescu, olasz és 
japán követ) már el is küldött. Mindez azt mutatta, hogy politikai jelentőséget 
is tulajdonított a rendezvénynek. A külügyminisztérium a saját mundér tekin-
télyét féltve, viszont semmiképpen sem akarta, hogy a rendezvény túlmutasson 
egy szimpla ifjúsági találkozón. Így felszólították a Hitlerjugendet, hogy ettől te-
kintsen el, ami viszont nem orvosolta a már meghívottakkal szemben kialakult 
kínos helyzetet.89 A diplomáciai részvétel azért is problémás volt, mert Schirach 
a Birodalmi Ifjúságvezetőség külföldi megbízottait használta fel arra, hogy kap-
csolatba lépjen az érintett országok vezetőivel abból a célból, hogy azok csatla-
kozzanak a Roosevelt felhívása elleni tiltakozáshoz. Ez később az egész ifjúsági 
kongresszus vezérelvévé is vált, bár több országban nem értették, és kifogásolták 
a német diplomácia párhuzamos útjait. Az olasz diplomácia kifejezetten dekla-
rálta, hogy a tiltakozáshoz való csatlakozás csak abban az esetben lehetséges, ha 
Németország megteszi a szükséges kérést az olasz külügyminisztérium felé.90

Schirach azt is felvetette a külügynek, hogy nem kellene-e meghívni az érin-
tett országokból az ifjúsági vezetők feletteseinek számító nevelésügyi miniszte-
reket is. Magyar részről így Szinyei-Merse Jenő neve merült fel. Ebben a kér-
désben a döntést Schirach a külügyminisztériumra hagyta. Emellett meg akarta 
hívni az európai szellemi élet néhány vezető egyéniségét is: többek között Nor-
végiából Knut Hamsunt, Svédországból Sven Hedint, Magyarországról Kodály 
Zoltánt, Dohnányi Ernőt és Nyírő Józsefet.91 Ezzel a külügyminisztérium egyet 
is értett Az európai szellemi élet jeles képviselői kísérő programként műveikből 
tarthattak volna felolvasást. Politikai beszédeket nem tartottak. A Birodalmi If-
júságvezetőség azonban ehhez sem tartotta magát, mivel arra kérte a művésze-
ket, hogy országukat és a kontinenst érintő kérdésekről beszéljenek. Így Colin 
Ross német felfedező, újságíró a holnap világáról beszélt, amelyben messzeme-
nően politikai kijelentéseket tett.

A külügyminisztérium lépett közbe annak érdekében is, hogy az eredetileg 
nyolcnaposra tervezett programot a háborús idők miatt 4-5 naposra rövidítsék 
le. E lépés jogosságát támasztotta alá, hogy az olykor több mint ezerfős fogadá-

Reichsaußenminister – PAAA, R 27650, 159-168. o.; Unterstaatssekretär Luther, 31. März 1942 
– PAAA, R 27632, 38-39. o.; Luther für den Gesandten v. Rintelen, 11. August 1942 – PAAA, R 
27651, 95-97. o.
89 Aktennotiz über die Gründung des Europäischen Jugendverbandes für den Herrn 
Reichsaußenminister – PAAA, R 27650, 159-168. o.; Luther für den Gesandten v. Rintelen, 11. 
August 1942 – PAAA, R 27651, 95-97. o.; Schaar, i. m., 324-325. o.; Buddrus, Totale Erziehung, 
i. m., 790-791. o.
90 Aktennotiz über die Gründung des Europäischen Jugendverbandes für den Herrn 
Reichsaußenminister – PAAA, R 27650, 159-168. o.
91 Flandriából Felix Timmermannst, Dániából Sven Fleuront, Finnországból Bertel Grienberget, 
Romániából Lidiu Repreanut és John Pillatot, Bulgáriából Todor Drajanovot, Horvátországból 
Ivan Mestrovićot, Szlovákiából Tido Gaspart, Spanyolországból Conde de Foxát és Cruan Antonio 
Zunzunegi Loredót. Uo., 159-168. o.
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sok a külügy szerint némely résztvevőnél kellemetlen érzést keltették.92 A kül-
ügyminisztérium fenntartásaival szemben eleinte kifejezetten segítőkésznek 
mutatkozott a propagandaminisztérium, amely nagy sajtónyilvánosságot ígért az 
eseménynek, ebből azonban semmi sem lett. A Birodalmi Propagandaügyi Mi-
nisztérium később ugyanis már azt tartotta szem előtt, hogy mind az alakuló ülés, 
mind a leendő szövetség kulturális jellegét minimálisra szorítsa vissza. Mindez 
nem elvi kérdés volt, hanem a régi Berlin–Bécs, Schirach és Goebbels közötti, a 
kulturális vezető szerep féltése miatti ellentétre volt visszavezethető.93

Összességében a külügy mind az előkészítés, mind pedig a lebonyolítás te-
rén nagy hiányosságokat látott. Nem tartotta szerencsének, hogy a német szer-
vek képtelenek kifelé egységes álláspontot mutatni. Különösen fontos volt az a 
felismerés, hogy a Birodalmi Ifjúságvezetőség külfölddel kapcsolatos tevékeny-
ségét összhangba kell hozni a birodalom külpolitikájával. Felhívták a figyelmet 
arra, hogy a Birodalmi Ifjúságvezetőség más ifjúságokkal fenntartott kapcsolata 
nem irányulhat arra, hogy azokat nemzetiszocialista szellemiséggel hassák át, és 
így egy testileg felkészült, erős nemzeti tudattal rendelkező ifjúság jöjjön létre, 
amely később erős tényezőként szállhat szembe a német érdekekkel. Sokkal in-
kább arra kellett irányulnia a Birodalmi Ifjúságvezetőség tevékenységének, hogy 
kapcsolatot ápoljon ezekkel az országokkal, s megakadályozza, hogy a germán if-
júsági szervezetek a cserkészséghez kötődjenek. Ezt a célt kellett maga elé tűz-
nie az EISZ-nek is, ha pedig ez e keretek között nem volt lehetséges, akkor csak 
arra lehetett használni a szervezetet, hogy legalább fennmaradjanak a kapcsola-
tok. A külügy szerint ezek a szempontok a háború után, amikor majd Anglia he-
gemón helyzete megszűnik, könnyedén megvalósulhatnak. Addig azonban szem 
előtt kellett tartani őket, még a háború idején is.94

1942-ben megindultak a kétoldalú tárgyalások a szóba jövő résztvevő orszá-
gok ifjúsági vezetőivel.95 Béldy altábornagy 1942 márciusában járhatott Berlin-
ben, ahol Axmannal beszélte meg az erre vonatkozó terveket. Axmann kifejtet-
te, hogy az EISZ olyan új típusú szervezet lesz, amelynek nem lesz apparátusa, 
s a szervezet célja az lesz, hogy az európai ifjúság nevelésében és vezetésében 
az „új Európa” célkitűzéseinek megfelelő összhangot megteremtse. Axmann 
csupán egy vezetőkart (Führerring) tervezett a szövetség élére, de annak hatá-
rozatai nem lettek volna kötelező érvényűek az egyes országokra. Európában 
összesen 16 államot vett számba, s ezek ifjúsági vezetői képezték volna a veze-
tőkart. Tagjai meghatározott időpontokban tanácskozásra ültek volna össze, s 
minden tagja egy szakkérdéssel foglalkozott volna. Axmann hízelgő módon már 
ekkor Béldynek szánta az elő-katonai nevelést, mert szerinte az Magyarorszá-

92 Uo., 159-168. o.; Vortragsnotiz für den Reichsaußenminsiter, Geheim, 8. Oktober 1942 – PAAA, 
R 27650, 217. o.
93 Schaar, i. m., 324-325. o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 787-791. o.
94 Aktennotiz über die Gründung des Europäischen Jugendverbandes für den Herrn 
Reichsaußenminister – PAAA, R 27650, 159-168. o.
95 Ezeket ld. az egyes országoknál, Schaar, i. m., 319. o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 789-
790. o.
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gon volt a legfejlettebb. A vezetőkar központi hivatalát Berlinbe tervezték, aho-
vá minden tagállam állandó küldöttet menesztett volna.96

A tárgyalások végeztével a tényleges előkészítést az EISZ megalapításával 
megbízott főtitkárság (Generalsekretatriat für die Gründung des EJV) vette kéz-
be Erhard Wessely irányításával. Ez a bizottság állította össze azt a pazar progra-
mot is, amely a kulturális rendezvények mellett politikai gyűlésekre is hangsúlyt 
helyezett, s a résztvevőket a város legjobb szállóiban szállásolta el. A 14 ország-
ból érkező kb. 300 vendég összesen 44 millió ifjút képviselt.97 (12. ábra)

V. 4. 4. 2. Az alapítókongresszus

A kongresszus felütését Baldur von Schirach szeptember 4-i rádióbeszéde jelen-
tette, amelyben első alkalommal reagált Roosevelt hírhedtté vált 1942. szeptem-
ber 3-i beszédére és jelentette be az EISZ megalapítását. Roosevelt Washing-
tonban a Nemzetközi Hallgatói Kongresszuson tartott beszédében azt állította, 
hogy Németország és szövetségesei az ifjúságnak csak a halált tudják kínálni, 
mellyel szemben az Egyesült Nemzetek a szabadság és az igazságosság garanci-
ája. Schirach beszédében kiemelte, hogy ebben a hónapban a nagy sorsközösség 
szimbólumaként összefog az európai ifjúság. Találkozójukon az ifjúság önálló 
– úgymond politikától független – vezetése, a szociális igazságosság, a bajtársi-
asság lesznek a döntők, s itt a kis népeknek is azonos joguk lesz az önállóságra 
és a népi sajátosságok őrzésére. Rooseveltnek szemére vetette: kirobbantotta a 
világháborút, hogy harmadszor is elnök lehessen, ők maguk viszont azért har-
colnak, hogy megakadályozzák Roosevelt „elzsidósodott” családjának alattomos 
céljait, a pénz uralmának megteremtését a szellem felett. Kinyilvánította, hogy 
a háborút csak Európa nyerheti meg.98 Ez a válasz is mutatta, hogy a kongresz-
szus – a külügyminisztérium minden igyekezete ellenére – politikai jellegű ren-
dezvény lett.

Schirach azon előzetes szándékát, hogy az alakuló ülésre Velencében kerül-
jön sor, a külügyminisztérium azzal akadályozta meg, hogy nem adott kiutazási 
vízumot a HJ vezetőinek. Az alapításra tehát csakis a birodalmi határokon belül 
kerülhetett sor. A kongresszus így végül Bécsben ült össze, 1942. szeptember 13-
19. között, olyan időpontban, amikor Németország legnagyobb európai területi 
kiterjedését érte el. Az egyes országok 20 fős küldöttséggel vettek részt. Az ala-
pításon a két vezető hatalom mellett részt vett Belgium, Bulgária, Dánia, Finn-

96 Sztójay felhívta a figyelmet arra, hogy a legtöbb ország esetében valóban ifjúsági vezető jelenik 
majd meg, ami hátrányt jelenthetett Béldy számára, különösen a szomszédos országokkal szem-
ben. Ezért azt javasolta, hogy Béldy az Ifjúság honvédelmi nevelésének és a testnevelés országos 
vezetője (Ihnetov) cím mellett az ifjúság országos vezetője címet is hivatalosan használhassa, így 
egyenrangú főként képviselhette volna a magyar ifjúságot a többi között. Magyar Királyi Követség 
a magyar királyi külügyminiszternek, Berlin, 1942. április 2.– MOL, K 66, 3(5)64. cs., K 66-1942-
III-9.
97 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 791. o.
98 Roosevelt beszédét idézi Schaar, i. m., 325-326. o.
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ország, Horvátország, Hollandia, Norvégia, Románia, Szlovákia, Spanyolország 
és Magyarország.99 A kongresszus két napján a japán nagykövet is jelen volt. 
Dániából a dán Nemzetiszocialista Munkáspárt ifjúsági vezetője, Jensen kapott 
meghívást, s ehhez hasonlóan Belgiumból, Hollandiából és Norvégiából is a náci 
ifjúságok vezetői vettek részt.100 A svédeket, a svájciakat és a franciákat azonban 
nem hívták meg a rendezvényre. Megfigyelő státusban jelen volt viszont Jacques 
Schweizer az Új Európa Ifjai (Les Jeunes de l’Europe Nouvelle) szervezet Kol-
laborációs Csoportjának (Groupe Collaboration) képviselője, akivel a Birodalmi 
Ifjúságvezetőség tulajdonképpen illegális, a külügyminisztériumot megkerülő 
kapcsolatokat ápolt. A német delegáció részeként részt vett a Cseh Ifjúsági Ku-
ratórium képviselője, valamint Alexander Matheass és Gustav Kalkun személyé-
ben a lett és az észt ifjúságok vezetőségi tagjai.101 Feltűnő volt a portugál ifjúság 
távolmaradása, de annál nagyobb meglepetésként hatott a kongresszus végén a 
portugál küldött megjelenése. Az előzetes tárgyalások eredménytelenségei után 
sikerült megnyerni Portugáliát is az ügynek. A tárgyalások ez esetben is már 
nyáron megkezdődtek, Möckel a weimari kulturális seregszemléről úgy utazott 
titokban Lisszabonba, hogy arról még az olaszokat sem értesítette.102 Ez egyben 
a két fél egymáshoz való viszonyát is hűen tükrözte.

Az Európai Ifjúság alakuló ülése szeptember 14-én délután fél háromkor 
kezdődött a régi osztrák parlament épületében, az NSDAP bécsi székházában, 
ahol Schirach és az ifjúsági vezetők bevonulása kürt és harsonazengés közepet-
te zajlott. A német vezető személyiségek közül részt vett többek között Robert 
Ley, a Német Munkafront vezetője, Viktor Lutze SA-vezér és Wilhelm Bohle, 
az NSDAP AO vezetője.103 A kongresszus táviratban köszöntötte a Führert és a 
Ducét, amelyre a két vezér ugyancsak köszöntő táviratban válaszolt.104

99 Magyar Királyi Követség Kállay Miklós miniszterelnöknek, Berlin, 1942. szeptember 26. – 
MOL, K 63, 204. cs., 21/7. II.
100 Ezekben az országokban államifjúságnak minősülő szervezetek nem is léteztek. Luther für den 
Gesandten v. Rintelen, 11. August 1942 – PAAA, R 27651, 95-97. o.; Luther für den Gesandten v. 
Rintelen, 11. August 1942 – PAAA, R 27651, 95-97. o.; Kameradschaft der europäischen Jugend. 
DZ, 26. September 1942, 1-2. o.; Europäischer Jugendverband. Das Junge Deutschland, 1942/9. 
sz., 225-226. o.; BArch, NS 28/116, 20-21. o.; Stachura, The German Youth Movement, i. m., 160. 
o.; Klose, Generation im Gleichschritt, i. m., 248. o.; Boberach, i. m., 64. o.; Schaar, i. m., 324-325. 
o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 790-791. o.
101 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 792. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 267-269. o.
102 Magyar Királyi Követség Kállay Miklós miniszterelnöknek, Berlin, 1942. szeptember 26. – 
MOL, K 63, 204. cs., 21/7. II.
103 Valamint Walter Buch pártbíró, Karl Hanke alsó-sziléziai, Fritz Bracht felső-sziléziai, Hugo 
Jury alsó-dunai, Siegfried Uiberreither steiermarki körzetvezető.
104 Jelentés a Wienben 1942. IX. 14-től IX. 18-ig megtartott Európai Ifjúsági Szövetségi kongresz-
szusról – MOL, K 66, 3(5)64. cs., K 66-1942-III-9.; Der Europäische Jugendverband in Wien 
gegründet, VB, 15. September 1942 (BArch, R 43 II/522a, 39. o.); Buddrus, Totale Erziehung, 
i. m., 792. o. A Führer távirata: „Ich danke Ihnen und den in Wien vertretenen Führern der 
europäischen Jugend für die mir übermittelten Grüsse von der Gründungstagung des Europäischen 
Jugendverbandes und erwidere sie mit meinen besten Wünschen für einen vollen Erfolg der 
Tagung.” A Duce távirata: „Ich habe mich sehr gefreut, über den Gruss, den Sie mir im Namen des 
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A megnyitó beszédet Baldur von Schirach bécsi körzetvezető és birodalmi 
helytartó, az NSDAP nevelésért felelős birodalmi vezetője tartotta. Hosszú be-
szédében szólt az ifjúság, az ifjúkor szépségeiről, azokról a küzdelmekről, ame-
lyekben fiatal és idős egyaránt részt vett, így a háborúról, Versailles-ról, az egykori 
szövetségesekről és szenvedéseikről, a békék utáni káoszról és mindebben a zsi-
dók szerepéről. Utóbbi egyben lehetőséget adott számára, hogy indokolja és mél-
tassa saját szerepét abban, hogy Bécset zsidómentessé tette. E jobbára politikai 
jellegű bevezető után rátért az ifjúság méltatására. Ecsetelte a Hitler előtti nem 
egységes és politikai program nélküli korszakot, a vezér által az ifjúságnak adott új 
ideálokat, bemutatta a Hitlerjugend fejlődésének egyes pontjait, méltatta az olasz 
államifjúságot. Egyben utalt az ifjúságvezetés két alapvető típusára: a Németor-
szágban megvalósult „ifjúság vezeti az ifjúságot” elvre, illetve az ifjúság számára 
kijelölt vezetőrétegre, például Olaszországban. A tengely ifjúsága ideális fejlődé-
sének ellenpólusaként mutatta be az amerikai ifjúságot, amely – állítása szerint – 
Roosevelt rossz példamutatása mellett felnőve sem kenyérrel, sem munkával nem 
rendelkezett. Roosevelttel, mint kapitalista háborús bűnössel az európai népek 
zárt ifjúsága új nemzeti és szociális rendjének eszméjét helyezte szembe, amely 
nem ismert osztálykülönbségeket, hanem származástól függetlenül egyenrangú-
ságot hozott minden ifjú számára. Ennek az eszmének a közös európai hordozó-
ja csak az újonnan megalapított Európai Ifjúsági Szövetség lehetett. Így az első 
naptól kezdve újfajta fegyvert jelent a háborúban. A szeptember 4-i nyilatkozatot 
követően Schirach most már a teljes kongresszussal, s Európa ifjúsági szervezete-
inek támogatásával utasíthatta vissza a Roosevelt által terjesztett eszméket.105

Az Európai Ifjúsági Szövetség Schirach szerint a nemzetek Európájának 
olyan közössége, amely messzemenőkig figyelembe veszi a nemzeti sajátságokat, 
s nem akar minden országra egységes rendet és elveket kényszeríteni, mint a 
cserkészmozgalom. Véleménye alapján csak ez jelenthetett garanciát arra, hogy 
a szövetség teljesíthesse politikai és nevelési feladatait. A szövetség legfőbb dek-
larált feladata az európai összetartozás tudatának erősítése az ifjú generációban, 
amely az európai ifjúságok munkaközösségeként az egyes tagok életébe való be-
avatkozás nélkül dolgozik. A szövetség így elutasított mindennemű páneurópai 
kezdeményezést, és a világ legnagyobb ifjúsági szervezeteként feladata teljesí-

Europäischen Jugendverbandes gesandt haben. Ihre große Tradition lebhaft mitfühlend, wünsche 
ich der europäischen Jugend den grössten Erfolg in ihrer Mission, die zu erfüllen sie berufen 
ist.” – Telegramme des Führers und des Duce an den „Europäischen Jugendverband”. DZ, 17. 
September 1942, 3. o. 
105 Europa ist mehr als ein Kontinent. Ansprache des Reichsleiters Baldur von Schirach in der 
Stunde der Begründung des Europäischen Jugendverbandes in Wien am 14. September 1942.; 
Die Rede Schirachs an die Jugend Europas. VB (Wien), 15. September 1942 (MOL, K 63, 204. 
cs., 21/7. t., 6956/1942. melléklete); K 66, 3(5)64. cs., K 66-1942-III-9.; Taege, Die Hitler–
Jugend, i. m., 83-84. o.; Bericht über die Gründung eines Europäischen Jugendverbandes als 
Zusammenfassung faschistischer Jugendorgansiationen in Europa, 14. September 1942. In: 
Jahnke–Buddrus, i. m., 355-357. o.; Fernschreiben (G-Schreiber) Luther, 5. September 1942 – 
PAAA, R 27651, 20. o.; Neutrale Jugend? Münchener Neueste Nachrichten, 29. September 1942 
(BArch, NS 5/VI/427, 196. o.)
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tésekor abból a gondolatból indult ki, hogy „a nemzet, az otthoni szülői ház és a 
nemzeti ifjúsági közösség az ifjúság döntő nevelési élményeit jelentik”. A nyugati 
hatalmak, és különösen Roosevelt által elindított háború az eszmei sorstársakat 
azonban már rég fegyverbarátokká is tette: „Azok a nevelési ideálok, amelyek lel-
kesítik közösségünket, vérrel pecsételtettek meg.” Schirach kifejtette, hogy a szer-
vezeti felépítésben nem a demokrácia elvei érvényesülnek, mert minden ország 
egyenrangú, függetlenül attól, hogy mekkora lakosságot és ifjúságot képvisel.106

Utalt rá, hogy a szövetség munkabizottságait más-más országok vezetik, ame-
lyek az adott területen a legjelentősebb munkát tudhatták már addig is maguk 
mögött. A tagok látszat egyenrangúsága mellett a szervezet vezetését a tagok 
egyetértésével Németország és Olaszország vette át. Schirach a jövőre néz-
ve célként fogalmazta meg, hogy a szervezet évente egyszer összeüljön. 1943-
ra olasz helyszínt javasolt, később pedig a jelentkezések alapján az elnökség 
döntötte volna el a további helyszíneket. A szövetség munkaközösségei az el-
nökség egyetértésével azonban önálló üléseket is tarthattak, ilyenkor a mun-
kaközösséget vezető állam egyik városát tartották célszerű helyszínnek. A munka -
közös ségek vezetői jelentési kötelezettséggel tartoztak az elnökség felé. A szer-
vezetbe csak az adott kormány által erre felhatalmazott ifjúsági vezetés által be-
nyújtott igény alapján lehetett belépni, amelyet az elnökök hagytak jóvá, vagy 
utasítottak el. Kilépés az adott kormány engedélyével írásban benyújtott nyilat-
kozattal vált lehetségessé, amelyet a két elnök hagyott jóvá.107

Axmann a találkozót leginkább az európai ifjúsági együttműködés fejlesz-
tésére, az európai ifjúság háborús erőfeszítéseinek fokozására, az európai né-
pek hangulatának ifjúság általi befolyásolására látta alkalmasnak, s mindemellett 
megmutathatta a külpolitika e találkozót ellenző irányítóinak, hogy a HJ külügyi 
tevékenysége is hasznot hozhat.108

Thomas Mann a BBC-ben az alapítással kapcsolatban elhangzott rádióbe-
szédében kifejtette, hogy az alapításnak nagyszerű ünnepségnek kellett volna 
lennie Sztálingrád bevétele alkalmából. Schirach beszédét egyenesen hülyeség-

106 Europa ist mehr als ein Kontinent. Ansprache des Reichsleiters Baldur von Schirach in der 
Stunde der Begründung des Europäischen Jugendverbandes in Wien am 14. September 1942.; 
Die Rede Schirachs an die Jugend Europas. VB (Wien), 15. September 1942 (MOL, K 63, 204. 
cs., 21/7. t., 6956/1942. melléklete); K 66, 3(5)64. cs., K 66-1942-III-9.; Taege: Die Hitler–Jugend, 
83-84. o.; Bericht über die Gründung eines Europäischen Jugendverbandes als Zusammenfassung 
faschistischer Jugendorgansiationen in Europa, 14. September 1942. In: Jahnke–Buddrus, i. m., 
355-357. o.; Bekenntnis der Jugend zum Neuen Europa. Die Hitler–Jugend im Kriege, 21. Bericht, 
1942. október, 8-9. o.; Das Gesicht des jungen Europa. Südostdeutsche Rundschau, 1943/1. sz.
107 Europa ist mehr als ein Kontinent. Ansprache des Reichsleiters Baldur von Schirach in der 
Stunde der Begründung des Europäischen Jugendverbandes in Wien am 14. September 1942.; 
Die Rede Schirachs an die Jugend Europas. VB (Wien), 15. September 1942 (MOL, K 63, 204. 
cs., 21/7. t., 6956/1942. melléklete); K 66, 3(5)64. cs., K 66-1942-III-9.; Taege: Die Hitler–
Jugend,  i.m., 83-84. o.; Bericht über die Gründung eines Europäischen Jugendverbandes als 
Zusammenfassung faschistischer Jugendorgansiationen in Europa, 14. September 1942. In: 
Jahnke–Buddrus, i. m., 355-357. o.
108 Schaar, i. m., 404. o.
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nek és szemtelenségek nevezte, s utalt rá, hogy a nácik a kultúrát védelmezők 
nevében keleten nem sokkal korábban verték szét a Csajkovszkij- és a Gogol-
múzeumot.109

Az alapítóülésen a kongresszus Schirach javaslatára egyhangúan elnökké vá-
lasztotta Artur Axmann német birodalmi ifjúságvezetőt és Vidussoni olasz ifjú-
sági vezetőt. A két elnök tragikus hasonlósága volt, hogy mindketten elvesztették 
jobb karjukat a háborúban (előbbi a keleti fronton, a másik a spanyol polgár-
háborúban). Az állandó elnökséggel Renato Ricci olasz korporációs minisztert, 
egykori ifjúsági vezetőt bízták meg. Az ülésen a szövetség két elnökének javas-
latára Baldur von Schirachot és Renato Riccit az ifjúság érdekében kifejtett te-
vékenységük méltatásaként tiszteletbeli elnöknek választották. Ezután került 
sor a munkabizottságok elnökeinek megválasztására. Minden résztvevő ország-
nak jutott legalább egy bizottság: a sporttal foglalkozó bizottságot Tschammer 
und Osten birodalmi sportvezető vezette. A népiség és hagyomány (Volks- und 
Brauchtum) bizottságát Macek, a szlovák Hlinka-Ifjúság vezetője irányította. Az 
elő-katonai képzés bizottságának élére vitéz Béldy Alajos került. Iliescu román 
tábornok az ifjúság iskolai nevelése bizottság élén állt. A szociális segítségnyújtás 
bizottságát Pilar Primo de Rivera irányította. A bizottságok vezetői tisztségei 3 
évig voltak érvényesek.110 A Nagy Vezetőtanács (Großer Führering) a szervezet 
vezetőségéből és a munkaközösségek elnökeiből tevődött össze.111 A megnyitón 
az ifjúsági vezetők nyilatkozatokat olvastak fel. 

A megnyitó ülést követően ünnepélyes keretek között írták alá az Európai If-
júsági Szövetség alapítóokmányát. Ezután a résztvevők a várszínház (Burg) előt-
ti emelvényre vonultak, ahol a HJ 45 perces felvonulását tekintették meg. A 
kongresszust rendkívül fényes külsőségek között rendezték meg, szinte „császári 

109 Rundfunkansprache von Thomas Mann über BBC London anlässlich der Gründung des 
Europäischen Jugendverbandes, 24. Oktober 1942. In: Jahnke – Buddrus, i. m., 446–447. o.
110 Az ifjúsági és jogi bizottságot a bolgár Klecskov (magyar tag: dr. Emődy István min.o.tan.), if-
júság szakmai nevelésének bizottságát a horvát Prof. Dr. Orsanic (magyar tag: dr. Szeghalmy L. 
IPOK titk.), az „Ifjúság és család” munkabizottságot a spanyol Elola, a női ifjúság munkacsoportot 
Rüdiger, Pilar Primo de Riveraés az olasz női ifjúsági vezető Dr. Testa vezette, az épületek és uta-
zások (Bauten und Fahrten) bizottságot Möckel (magyar tagja Gulyás Kálmán mérnök), az olasz 
Selani (Vidussoni helyettese) a sajtó, film és rádió bizottságot (magyar tagja: Major István alez-
redes), az olasz Bonamici (Vidussoni helyettese) a vezetőnevelést (magyar tag: Lászlóffy László 
alezredes), a belga dr. Lehembre az ifjúsági egészséggondozást (magyar tagja: dr. Nagypataky Gy. 
orvosőrnagy), a dán Jensena szabadidő-alakítást (magyar tag: dr. Ferenczy Emil tn. Előadó), a finn 
Louhivuori pedig az etikai nevelést (magyar tag: P. Tarcsafalvy L. szkv. Táb. Főlelk.). A holland 
van Geelkerken a kultúra és művészet (magyar tag: Kolozyváry Béla tn. tan.), a norvég Axel Stang 
miniszter a vidékszolgálat (magyar tag: Tódor Kálmán ea.) vezette.
111 Rede Baldur von Schirachs auf dem Kongress des „Europäischen Jugendverbandes”. DZ, 
16. September 1942, 5. o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 793. o.; Az Európai Ifjúsági Szö-
vetség munkaközösségeinek szervezete. Jelentés a Wienben 1942. IX. 14-től IX. 18-ig megtar-
tott Európai Ifjúsági Szövetségi kongresszusról – MOL, K 66, 3(5)64. cs., K 66-1942-III-9.; Der 
Europäische Jugendverband in Wien gegründet, VB, 15. September 1942 (BArch, R 43 II/522a, 
39. o.); Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 792. o.; Der Europäische Jugendverband. Das Junge 
Deutschland, 1942, 10. sz., 284-286. o. 
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pompával”. A Burgban és Schönbrunnban hatalmas, több száz fős díszebédek 
zajlottak, különleges alkalmakkor pedig a császári étkészletet használták. A hiva-
talos programok után hajnalig tartó mulatságot rendeztek, állítólag Schirach ha-
tározott utasítására. A követség szerint a külföldiek meg is jegyezték, hogy „Bécs 
hű maradt önmagához: táncol a kongresszus”. Az egyes rendezvények német 
résztvevőinek nagy része pedig a bécsi Gestapo emberei közül került ki.112

A megnyitót követően a munkabizottságok üléseztek. A Béldy féle bizott-
ságban lényegi változtatás nélkül fogadták el a Béldy által előterjesztett közös 
munkarendet, megszerkesztették a szövetség elnökei számára a munkabizottság 
zárójelentését. Ezzel a bizottság a bécsi tevékenységét be is fejezte.113

A kongresszus utolsó napján, szeptember 18-án 15 órakor a parlament épü-
letében került sor a szövetség záróülésére. A megnyitó beszédeket Ricci és 
Schirach tartották, majd ezután a munkaközösségek elnökei tartottak beszédet. 
A Béldy által vezetett munkaközösség nyilatkozatában kifejtette, hogy az elő-
katonai képzés a jövőben az államok egyik legfontosabb feladata lesz. Ezt fogja 
elősegíteni az európai ifjúságok nagymértékű tapasztalatcseréje, de a szövetség 
nem kíván egységes irányelveket életbe léptetni ezen a területen. Az elő-ka-
tonai képzés egyes országokban folyó gyakorlatáról előadások, megbeszélések, 
kölcsönös látogatások útján tájékozódhatnak, és ezeken keresztül válhat lehető-
vé a munkabizottság ajánlásának alkalmazása. A bizottság felszólította azokat az 
országokat, amelyek erről a tevékenységről sajtó, rádió vagy filmanyagokat ké-
szítenek, hogy jutassák el azokat a bizottság elnökének a célból, hogy az ki tudja 
azt értékelni, és azt más országok számára is hozzáférhetővé lehessen tenni. Ter-
vezték, hogy az elő-katonai képzésben minden évben sor kerül majd egy euró-
pai tábor megszervezésére, amelyre a bizottság elnöke minden európai ifjúságot 
meghív, hisz a tábornak is az a célja, hogy megismertesse a résztvevőket egymás 
módszereivel. Végezetül kinyilvánították, hogy az európai országok készek arra, 
hogy ifjúságukat katonai szellemben neveljék, hogy közösen érjék el „a történe-
lem legnagyobb győzelmét”.114 A kölcsönös tapasztalatcsere óhatatlanul a legna-
gyobb hatású német formákhoz való hasonulást eredményezhette.

A bizottság ezen kívül külön jelentést készített tevékenységéről, amelyben 
megállapították, hogy az elő-katonai képzés Európában nagyon különböző szin-
ten áll. Némely ország még a kezdeti nehézségekkel küzdött, míg mások már 

112 Jelentés a Wienben 1942. IX. 14-től IX. 18-ig megtartott Európai Ifjúsági Szövetségi kongresz-
szusról – MOL, K 66, 3(5)64. cs., K 66-1942-III-9.; Magyar Királyi Követség Kállay Miklós mi-
niszterelnöknek, Berlin, 1942. szeptember 26. – MOL, K 63, 204. cs., 21/7. II.; Magyar Királyi 
Követség a miniszterelnöknek, Berlin, 1942. szeptember 28. – MOL, K 63, 204. cs., 21/7. t.; Ma-
gyar Királyi Követség a Magyar Királyi Külügyminisztériumnak. Szigorúan bizalmas, Berlin, 1942. 
szeptember 28. – MOL, K 70, 274. cs., K 70-1936-1944-4/c.
113 Jelentés a Wienben 1942. IX. 14-től IX. 18-ig megtartott Európai Ifjúsági Szövetségi kongresz-
szusról – MOL, K 66, 3(5)64. cs., K 66-1942-III-9.
114 Uo.; Entschließung der Arbeitsgemeinschaft vormilitärische Ertüchtigung. Jelentés a Wienben 
1942. IX. 14-től IX. 18-ig megtartott Európai Ifjúsági Szövetségi kongresszusról – MOL, K 66, 
3(5)64. cs., K 66-1942-III-9.
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rendelkeztek tapasztalatokkal, de összességében még csak kevés országban ter-
jedtek el kialakult formák e téren. Megállapodtak a jövőbeli tanácskozások fő 
témáiról.115 A bizottság arról is határozott, hogy következő ülését egy Magyaror-
szágon megrendezni kívánt ifjúsági tábor keretében tartják majd, előrelátható-
lag 1943 júliusában.116 A magyar részvétel tehát meglehetősen aktív volt, s úgy 
tűnt az ifjúsági szövetség által nyújtott viszonylagos és látszólagos mozgástérrel 
Magyarország élni kívánt és tudott.

Az egyes munkabizottságok az alábbi megállapításokra jutottak. Az etikai neve-
lés munkaközössége Európa szellemi erkölcsi alapját látta azokban az értékekben 
és erényekben, amelyeket a katonák mutattak az „angol-amerikai plutokrácia” 
és a „zsidó-bolsevik barbaricum” elleni harcban. Az épületek és utak munka-
közösség nyilatkozatában pontokba szedte azokat az irányelveket, amelyekre az 
európai ifjúságoknak figyelniük kellett. Így a technikai megvalósítás kérdéseire, 
az épületek tagolására, helységbeosztására, építőanyagra, a higiéniai és szaniter-
különlegességekre, a telek kiválasztására. Az EISZ központi vezetésében egy épí-
tési bizottságot (Stätten der Jugend elnevezéssel) szándékoztak létrehozni, hogy 
az ifjúság építésügyének kulturális feladatait építésztalálkozók, kiállítások, publi-
kációk, festők, szobrászok, kézművesek és tervek cseréje révén fejleszthessék. El-
határozták, hogy a korábbi Nemzetközi Ifjúsági Szállószolgálatot (Internationaler 
Jugendherbergsdienst) átalakítják Európai Ifjúsági Szállók Szövetségévé, amely-
nek a csoportok cseréjének aktivizálása is feladata lesz. A találkozó hozadéka volt, 
hogy minden tagországban új ifjúsági szállót kívántak építeni, amely az alapkövét 
jelenthette az európai ifjúsági szállók hálózata bővítésének.117

A Tschammer által vezetett sport-munkabizottság nyilatkozatában kiemel-
te, hogy az európai ifjúság a sport terén is a tapasztalatcserét, az alapfelfogás-
ban való megegyezést, a sport egyedülálló európai képzési tényezőként való fej-
lesztését tűzte ki célul, és annak megvédését a jelentőségét el nem ismerőktől. 
A „közös érzésvilágot” közös rendezvényekkel kívánták kifejezésére juttatni, 
amelyek kifelé is mutatták az európai ifjúság megértésre, békére törekvő és a 
sport iránti elkötelezett érzületét. Védelmezni kívánták az olimpiai gondolatot 
is. Olyan európai játékok megrendezésére tett javaslatot, amely nem áll ellen-
tétben az olimpiai mozgalommal, de az európai népek képzését és sportbeli ta-
lálkozását szolgálta volna.118 A többi munkacsoport munkájáról egyelőre nem 

115 Az előkatonai képzés korszerinti megkezdése; az előkatonai képzés fokozatos felépítése; az 
előkatonai képzés anyaga; a túlzott és korai előkatonai képzés veszélyei; a fegyveres képzés kezde-
te és módszere, a fegyverfajták; különleges képzés az előkatonai képzés keretében; az előkatonai 
képzés ifjúság számára alkalmas formái; a katonai erények fejlesztése és gondozása; bajtársi gon-
dolat az előkatonai képzésben; katonai hagyományok, szokások, ceremóniák gondozása; hősies 
életfelfogásra nevelés.
116 Bericht über die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft für vormilitärische Ertüchtiung. Jelentés a 
Wienben 1942. IX. 14-től IX. 18-ig megtartott Európai Ifjúsági Szövetségi kongresszusról – MOL, 
K 66, 3(5)64. cs., K 66-1942-III-9; Ihnetov, i. m., 20. o.
117 Der Europäische Jugendverband. Das Junge Deutschland, 1942/10. sz., 284-286. o.
118 Europa. Kontinent der Jugend. Festliche Veröffentlichung zur Begründung des Europäischen 
Jugednverbandes in Wien 1942. Verlag „Die Pause” Wien, é. n., 58-59. o.; Einladung des 
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rendelkezünk bővebb információkkal, de a nyilatkozatok és a jelentések elvei 
ott is hasonlók lehettek. A kongresszus után az olasz vezetésű film, sajtó és rádió 
munkacsoport első ülését október 26-án megtartotta.

S miközben kifejezésre jutatták, hogy megvetnek minden olyan propagandát, 
amely hazugságon, elferdítésen és uszításon alapul, német-olasz szerkesztésben 
az európai ifjúság folyóiratának életre hívását határozták el, amely a munkakö-
zösségekben folytatott megbeszélések eredményeit tárhatta a közvélemény elé. 
A HJ által megvalósított rádiós csereadásokat pedig már minden partnerország-
ban sugározni akarták. Hasonlóan cserét terveztek az ifjúságnak szóló filmek 
terén is. Arról is döntöttek, hogy az ifjúság weimarihoz és firenzeihez hasonló 
kulturális seregszemléjét az európai ifjúság állandó rendezvényévé teszik.119

A találkozót összességében nagyon eredményesnek minősítették, és „ma-
gasztos célokat” fogalmaztak meg, a vezetőképzés, a sport, az elő-katonaiképzés, 
a család, a női ifjúság, a parasztság kérdéskörében, amelyek a hivatalos szólam 
szerint messzemenőkig biztosítani akarták a nemzeti sajátosságokat, mindemel-
lett azonban közös frontot akartak létrehozni a nemzetközi-demokratikus és a 
„bolsevik zsidó” hatások ellen. A tervek között szerepeltek vezetőképző táborok, 
elő-katonaiképzést szolgáló ifjúsági táborok, a paraszti ifjúság közvetítése ven-
dég-tanhelyekre, az európai egészségügy fejlesztése, az ifjúsági jog közös védel-
me és a szakmai képzés terén való tapasztalatcsere.120 A tervek szintjén a szerve-
zeti egyszerűség ellenére az európai ifjúsági együttműködés nagyon is konkrét 
formát öltött volna, ha a háború nem akadályozza meg.

Axmann záróbeszédében kiemelte, hogy az Európai Ifjúsági Szövetség az 
európai ifjúság régen fennálló sorsközösségének intézményesülése, s mivel az 
új Európa a csatatereken fog megszületni, ezért gondolatban az ifjúság is a lö-
vészárkokban van, ahol társaik életüket áldozzák. Schirach záróbeszédében még 
egyszer kiemelte, hogy amit Bécsben megteremtettek az nem csak egy kong-
resszus volt, az igazán fontos dolgok a látható tartományon kívül estek. Hitét 
fejezte ki a háborút követő európai rendben, amelyben szociális igazság ural-
kodik. Mindenkinek megmutatták, hogy komolyan gondolják az európai ifjúság 
közösségét, akár odahaza, akár a csatatéren. Végezetül háromszoros éljenzést 
mondott az ifjú parasztokra, munkásokra és katonákra, akik az új idő ideáljaiért 
harcolnak. A rendezvénysorozat zárásaként este a Hősök terén hatalmas gyűlés-
re és felvonulásra került sor, amelyen minden ifjúsági szervezet és több tízezer 
HJ tag részvételével emlékeztek meg az elesettekről. Mind a 14 nemzet képvi-
selője koszorút helyezett el. „Az ifjúság hálájának lélekemelő kifejeződése volt ez 
a nagyszabású ünnepség.”121

Vizekommandanten der GIL Bonamici an die RJF – PAAA, R 27650, 195. o.; Jelentés a Wienben 
1942. IX. 14-től IX. 18-ig megtartott Európai Ifjúsági Szövetségi kongresszusról – MOL, K 66, 
3(5)64. cs., K 66-1942-III-9.
119 Feierlicher Abschluss des europäischen Jugendkongresses. DZ, 20. September 1942, 4. o.
120 Der Europäische Jugendverband. Das Junge Deutschland, 1942/10. sz., 284-286. o.
121 Feierlicher Abschluss des europäischen Jugendkongresses. DZ, 20. September 1942, 4. o.; Rede 
des Reichsleiters Baldur von Schirach auf der Abschlusskundgebung anlässlich der Gründung des 
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V. 4. 4. 3. A szövetség jövője

A szövetség megalakulását és jövőjét a magyar diplomácia gondosan elemezte. 
Arra a helytálló megállapításra jutottak, hogy nem is az érdemi munka lesz majd 
a legfőbb jelentőségű, hanem az a tény, hogy a megalakulás ünnepélyességével 
és egységességével erélyes üzenetet adtak Roosevelt ifjúsági elképzeléseire. Ér-
dekességnek tartották, hogy Németország nem akar konglomerátumot, hanem 
meg akarja őrizni a nemzeti sajátságokat.122 Úgy tűnik, hogy a rendezvény szín-
játék jellegét a magyar fél elfogadta, s nem akarta felismerni a mögöttes szán-
dékokat, az egyenlők között is előbbre való német-olasz dominanciát, illetve a 
spanyolokat (és japánokat) megillető privilégiumokat és a teljes európai ifjúság 
német befolyás alá kerülését.

A szövetség további működése azonban kétséges volt. Luther külügyi állam-
titkár 1942 végén az EISZ háború alatti további működése ügyében felvette a 
kapcsolatot az olaszokkal. Tájékoztatta őket: Németországban arra a következte-
tésre jutottak, hogy az lenne a legcélszerűbb, ha a háború alatt az EISZ már nem 
fejtene ki további tevékenységet, hanem inkább a háború után Németország és 
Olaszország által meghatározott módon lépne akcióba.123 A tervezett cortinai 
téli játékok ugyan nem kerültek megrendezésre, de az olasz diplomácia és ifjú-
ság mindenképpen fenn akarta tartani a szövetség munkáját. Nyilvánvaló volt, 
hogy az 1943-as olasz rendezésű játékok nélkül az EISZ-ben egyelőre továbbra 
is inkább a német befolyás érvényesült, amit Rómában nem nézhettek tétlenül. 
Annak is hangot adtak, hogy a kis országok irányítása alatt álló munkaközössé-
gek veszélyt rejthetnek magukban, s kijátsszák a nagyokat, különösen Németor-
szágot és Olaszországot egymás ellen. Megvádolták Axmannt, hogy túlságosan 
engedékeny volt a kis államok igényeivel szemben (valószínűleg súlytalannak 
érezve őket nem gondolt összejátszási lehetőségre, ami egyébként sem volt valós 
veszély), s a német befolyás csökkentése érdekében javasolták, hogy Magyaror-
szág legyen a harmadik vezető ország. Az olaszok szervezettebb együttműködést 
kívántak, s egy római főtitkárság létrehozását követelték.124

Arra az olasz igényre, hogy a kongresszusok között állandó főtitkárság vezesse 
a szervezetet, kategorikus nem volt a válasz Heinz Schmidt hivatalvezető részé-
ről, jóllehet Bécsben elhatározták a titkárság létrehozását, aminek a római kong-
resszuson kellett volna létrejönnie, ami viszont Németország érdekeit sértette 
volna, mert így viszont az olaszok nyerhettek volna döntő befolyást az ifjúsági 

Europäischen Jugendverbandes. Jelentés a Wienben 1942. IX. 14-től IX. 18-ig megtartott Eu-
rópai Ifjúsági Szövetségi kongresszusról – MOL, K 66, 3(5)64. cs., K 66-1942-III-9.; Jelentés a 
Wienben 1942. IX. 14-től IX. 18-ig megtartott Európai Ifjúsági Szövetségi kongresszusról – MOL, 
K 66, 3(5)64. cs., K 66-1942-III-9.
122 Dr. vitéz Van der Venne kir. főkonzul a miniszterelnöknek, 1942. szeptember 18. – MOL, K 
63, 204. cs., 21/7. t.
123 Luther an den Botschafter, Telegram, 12. Dezember 1942 – PAAA, R 27662, 144-145. o.
124 Hasonló veszélyekre hívta fel a figyelmet Gottlob Berger egy 1942. októberi Himmlernek cím-
zett írásában. Schaar, i. m., 332. o.
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szövetség felett. Így abban maradtak, hogy a háborús időkben a következő kong-
resszus ideje is bizonytalan.125 Mindez arra utalt, hogy a külügy felülkerekedhe-
tett az egész projektet haszontalannak tartó álláspontjával.

Az EISZ munkáját az államifjúsági vezetők személyes kapcsolataira és szak-
mai munkatársaikra hagyták, vagyis lényegében befagyasztották. Néhány mun-
kacsoportja viszont megtartotta következő ülését. Magyarország is jelezte 
szándékát, hogy az általa vezetett munkacsoportnak ülést rendezzen Magyaror-
szágon. A BIV úgy ítélte meg, hogy e tanácskozás témája (az európai ifjúság véd-
felkészítésének erősítése) konstruktív hozzájárulás lenne a közös hadviseléshez, 
de a nagypolitikától várt egyetértést, addig nem kívánt lépni. Az Olaszországban 
és Spanyolországban megtartott hasonló munkacsoporti ülések viszont csak erő-
sítették a magyar igényt.126

Magyarország az elő-katonaiképzés munkabizottság táborozással egybekö-
tött következő ülésének megszervezését végül 1943 januárjában megkezdte. A 
szervezők országonként 30-30 fős delegációval számoltak, az ifjúsági táborozás 
tervezett helyszíne Gödöllő lett volna. A hivatalos HJ álláspont szerint ekkor 
már Axmann is nagy hangsúlyt helyezett a találkozó megvalósulására.127 Az ügy 
pontosítására vitéz Medgyesy ezredes, az EISZ magyar referense május végén 
utazott Berlinbe, ahol többek között Axmannal is tárgyalt, Weimarban pedig 
HJ létesítményeket mutattak be neki, tanulmányozta a német ifjúság háborúba 
való gyakorlati bekapcsolódását. A munkaközösség ülésén a fő tárgyalási pont az 
európai ifjúság katonai előképzésében a kezdő életkor egységesítése volt, a ter-
vezett ifjúsági tábor megrendezésétől pedig végképp eltekintettek.128 Az egyre 
rosszabbodó világháborús helyzetben valószínűleg már a munkabizottság buda-
pesti ülése sem valósult meg.

Penelope Testa 1943 májusában összehívta a lányifjúság munkacsoport ülé-
sét, amelyre a BIV programjavaslattal kívánt előállni az európai lányok háborús 
bevetéséről, amelyben a vöröskeresztes alkalmazás, a gyári munka, a keleti be-
vetés, a szomszédsegély, a varróórák és más fontos háborús tevékenységek meg-
beszélése szerepelt napirenden.129 Mindez azt mutatta, hogy csakis a háborús 
erőfeszítéseket fokozó munkabizottságok kerültek egyáltalán szóba.

Az 1943 márciusában Bonamici alparancsnok, Leonini konzul és a német 
követség részéről dr. Albrecht és Schmidt fő-járásvezető részvételével a jövő-
beni olasz-német ifjúsági együttműködésről tartott megbeszélésen az Európai 

125 Aktennotiz über die Gründung des Europäischen Jugendverbandes für den Herrn 
Reichsaußenminister – PAAA, R 27650, 159-168. o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 796-797. 
o.
126 Vorgesehene Besprechungspunkte mit dem Generalkommando der GIL – BArch, NS 28/117, 
28-30. o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 796. o.
127 Az IHNETOV munkanaplója, 152., 157., 211., 220., 226., 228., 237., 243-244., 253., 259. o.
128 Uo., o.
129 RJF Auslands- und Volsktumsamt BDM Amtsreferat (Wedel) Aktennotiz Oberbannf. Schmidt, 
8. März 1943 – BArch, NS 28/117, 31. o.
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Ifjúsági Szövetség is szóba került.130 Az olasz részvétel súlya azonban nem sokkal 
később a nullára süllyedt, miután 1943 júliusában megbukott Mussolini, és szep-
temberben a két ország már háborús ellenség volt. Ezek a történések más meg-
világításba helyezték a főtitkárság kérdését is. Nyilvánvaló volt, hogy az olasz ki-
válással a főtitkárság intézménye kizárólag német kézben lehetséges, s így 1944 
februárjában sor került annak létrehozására. Az EISZ feladatának tekintették 
az európai ifjúság háborús bevetésének fejlesztését és irányítását, illetve az ifjú-
ságok útján történő befolyásgyakorlást az európai népek hangulatára – vagyis a 
képlet a végletekig egyszerűsödött, most már a szavak szintjén is kizárólag az eu-
rópai ifjúság háborús szükségleteknek való teljes alárendeléséről volt szó. Ezzel 
kapcsolatban felszólították az európai ifjúsági vezetőket az együttműködésre, a 
javaslatok megtételére, és számos vezetőt meg is hívtak Németországba (bolgár, 
román, horvát és dán vezetőt).131

A főtitkárságot az EISZ minden munkaközössége összekötő szervének szán-
ták, amely központilag küldte ki a publikált anyagokat, a munkacsoportok ela-
borátumait, minden évben beszámolót készített a szervezet munkájáról. A főtit-
kárság részét képezte a szervezőbizottság, amely az ülések előkészítéséért volt 
felelős. A főtitkárság adta volna ki 1944 elejétől a szervezet rendszeres közlö-
nyét, amelyhez feltételezték az egyes munkaközösségek közreműködését.132

V. 4. 4. 4. Az európai együttműködés visszhangja

A bécsi alapító kongresszus a sajtót is napokig foglalkoztatta, amely így hatalmas 
nyilvánosságot biztosított az ifjúság szerveződésének. Németországban a reakci-
ók megoszlottak. Hitler semmilyen módon, sem negatív, sem pozitív értelemben 
nem nyilatkozott az EISZ megalakulásáról, s Kaufmann szerint üdvözlő távira-
ta is teljességgel biankó volt. A kezdetben segédkező propagandaminisztérium 
feje, Goebbels már szeptember 18-án támadásba lendült, s kifejtette, hogy jó, 
ha a pillanatnyi szituációban hangot adnak idealizmusuknak, de nem jó, ha olyan 
formában teszik mindezt, amit senki sem hisz el, a tárgyalásokat fiatalok haszon-
talan csevegésének minősítette.133 Az eseményről még a szovjet sajtó is meg-
emlékezett, a Pravda Az árja bika megszökteti Európát címmel közölt cikket az 
alakuló ülésről. A cikk „újabb kötelezettségnek” minősítette a megszállt, illetve 
szövetségbe kényszerített országok EISZ-ben való közreműködését, amely egy 
„hitleri bandita”, a „német ifjúság megvetendő elcsábítója”, Baldur von Schirach 
kezdeményezésére jött létre.134

130 Aufzeichnung betrf. Besprechung des Obf. Schmidt (RJF) mit Capitano Amatori (GIL) am 
Donnerstag, den 18. März 1943 – BArch, NS 28/117, 23–27. o.
131 Aufzeichnung für den Reichsjugendführer, 4. Februar 1944 – BArch, NS 28/118, 1. o.
132 RJF Auslands- und Volkstumsamt. Aktenvermerk (Fink), 18. Januar 1944 – BArch, NS 28/118, 
70. o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 800. o.
133 Schaar, i. m., 330-331. o.
134 Uo., 329-330. o.
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A német lapok is igen tág teret szenteltek a magyar ifjúság kongresszusi 
részvételének. A magyar küldöttséget és ifjúságot érintő cikkek szinte kizáró-
lag mind pozitív hangnemben íródtak. A magyar delegáció kínosan ügyelt arra, 
hogy idejében elejét vegye annak a valós vagy vélt veszélynek, hogy a német la-
pok többet írjanak a románokról, mint Magyarországról. Ezt szolgálta a külügy-
minisztérium által eljuttatott propagandaanyag a leventemozgalomról, amelyet 
a Völkischer Beobachter is felhasznált. A Grazer Tagespost még vezércikket is 
közölt a leventéről. A Neues Wiener Tagblatt a magyar küldöttség kérésére kö-
zölte Béldy cikkét a magyar ifjúsági szervezetről, melyben méltatta a magyaror-
szági elő-katonai ifjúsági nevelést. A lap még arra is hajlandó volt, hogy Béldy 
írását, mindjárt az olasz cikk után helyezze el. Így kivédhető volt az a magyar 
fél számára kellemetlen helyzet, ami a Völkischer Beobachter egyik számában 
előfordult, hogy a magyar ifjúságról szóló cikket – bár az hosszabb volt – csak a 
szlovák ifjúság bemutatása után helyezték el a lapban. Erősítette a magyar önér-
zetet az is, hogy a rendkívül elterjedt Wiener Mittag magyar közbenjárásra csak 
a leventemozgalomról közölt cikket, a többi állam ifjúságáról külön cikkben meg 
sem emlékezett. Összegezve a sajtó megnyilvánulásait a főkonzul megállapítot-
ta, régóta először fordult elő, hogy másokhoz viszonyítva nem maradtunk alul, 
sőt valamennyi szomszédunknál jobb sajtót kaptunk. A Völkischer Beobachter 
teljes cikksorozatot közölt a szövetség megalakulásáról.135

A bécsi alapítóülést követően a Birodalmi Ifjúságvezetőség kiadta az Euró-
pa. Az ifjúság kontinense című reprezentatív kiadványát, amelynek előszavában 
Schirach újra Rooseveltet, valamint Sztálint ostorozta, és az amerikai ifjúság ha-
nyatlásáról szólt. A füzet áttekintette az európai mítoszt, az európai történelmet, 
Európa és a Római Birodalom viszonyait, megemlékezett a német-római biro-
dalom európai szerepéről, dicsőítette az európai képzőművészetet, költészetet 
és zeneművészetet. Felidézte az ókori ifjúságnevelés ideáljait, valamint az euró-
pai nevelés történetét. A füzet végén vázlatosan megemlékeztek a tagországok 
ifjúságáról, részletesen bemutatták a német ifjúság működését, illetve a közös 
ügyet, az ifjúság harcát a keleti fronton.136

Sok kritika érte a Hitlerjugendet és a Birodalmi Ifjúságvezetőséget, amiért 
a vezető szerepet oly nagyvonalúan kiengedte a kezéből. Mindez azonban csak 
látszat volt. Bár az olasz követeléseknek szinte teljes egészében eleget tettek, a 
kis államok egyenrangúsága csak illúzió maradt. A partnerországok ifjúsági szer-
vezeteibe való beavatkozás nem a szövetség szintjén történt, hanem azon kívül. 
Az Európai Ifjúsági Szövetség csak egy nagy propagandaértékű ülés volt, ami a 
lehető legnyilvánosabb fórum keretében adott helyet annak, hogy előlépjenek 
azok a szervezetek, amelyek a HJ-ot partnernek tekintették. E találkozó sem az 

135 Dr. vitéz Van der Venne kir. főkonzul a miniszterelnöknek, 1942. szeptember 18. – MOL, K 
63, 204. cs., 21/7. t.; Wiener Blätter über die Levente–Organisation. DZ, 17. September 1942, 4. 
o.; Die vormilitärische Jugenderziehung in Ungarn. Neues Wiener Tagblatt, 1942. szeptember 16. 
(MOL K 66, 3(5)64. cs., K 66-1942-III-9.); BArch, NS 28/115, 268-269. o.
136 Europa. Kontinent der Jugend. Festliche Veröffentlichung zur Begründung des Europäischen 
Jugendverbandes in Wien 1942. Verlag „Die Pause” Wien, é. n., 3-4. o.
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elvégzett munka, sem a szervezeti struktúra, sem a későbbi munka tekinteté-
ben nem volt alkalmas egyébre, minthogy mindvégig látszatszervezet maradjon 
az EISZ. A HJ befolyása a kétoldalú viszonyrendszer által valósult meg, mely 
nemcsak a kongresszust követően, hanem már jóval azelőtt is – bár országon-
ként eltérő módon – fennállt. Ezt maga Axmann is hasonlóképpen értékelte a 
HJ-ról szóló hadtörténeti összeállításában. A találkozó viszont egy újabb löketet 
adhatott a „bolsevik-zsidó keleti szörnyeteg” legyőzésére, ami azonban nem a 
tényleges tetteken, hanem a pozitív hangulatkeltésen keresztül fejtette ki hatá-
sát. A korábban tárgyalt, s a szövetségnek tulajdonított feladatok a háború miatti 
korlátozások következtében és egyéb vázolt okok miatt nem valósulhattak meg. 
A tervezett Európai Ifjúsági Szállók Szövetsége is meghiúsult. 

Annyi hatása volt az ügynek Németországban is, hogy a sztálingrádi vereség 
után már – többek között – Ribbentrop is magáévá tette az európai államszövet-
ség gondolatát, vagyis az Európai Ifjúsági Szövetség „nagyban” történő megva-
lósítását, amelybe éppen azokat az országokat kívánta bevonni, amelyek képvi-
seltették magukat Bécsben.137

Az Európai Ifjúsági Szövetség példáján felbuzdulva, de már előzetes szán-
dékok alapján is Tschammer und Osten egy Európai Sportszövetség alapítását 
helyezte kilátásba, amelyet elsősorban az olasz és a magyar partnerekkel tárgyalt 
meg. Ebben a szervezetben az európai országos sportszövetségeket kívánta ösz-
szefogni. Az összszervezet képviselte volna az európai sportot Európán kívül 
és belül, közös sportrendezvényeket tartott volna, hozzájárult volna az egysé-
gesüléshez, a fejlesztésekhez, a képzési rendszerekhez, a sportlétesítmények 
fenntartásához és fejlesztéséhez stb. Minden negyedik évben egy nagyszabá-
sú európai sportkongresszust terveztek. Magyarországot ezúttal is Béldy képvi-
selte volna. A nyitó konferenciát 1942 októberére (20-24.) tervezték 12 ország 
(Bulgária, Dánia, Finnország, Hollandia, Olaszország, Horvátország, Románia, 
Szlovákia, Spanyolország, Magyarország, Portugália) részvételével, és összesen 
10 szakosztály létesült volna a megalakuláskor (birkózás, ökölvívás, vívás, lövé-
szet, kerékpár, lovaglás, labdarúgás, tenisz, műkorcsolya, síelés).138 A szervezet 
valószínűleg nem jött létre.

V. 4. 5. Germán Ifjúság

1942-től a népiségi politika irányítása egységesen minden szerv számára az SS 
birodalmi vezére (Reichsführer SS, RFSS) Himmler – mint a német népiség 
megszilárdításának birodalmi biztosa – felügyelete alá került. Ebből következett, 
hogy minden pártszerv népiségi politikáját összhangba kellett hozni az SS elkép-
zeléseivel. A Hitlerjugend esetében a Parasztság és Vidékszolgálat Hivatalon be-
lül létrehozták A német népiség megszilárdításának Főosztályát (Hauptabeilung 

137 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 798–799. o.
138 Vortragsnotiz, 18. September 1942 – PAAA, R 27650, 286-292. o.
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„Festigung deutschen Volkstums”), s a Hitlerjugend ilyen referenseket delegált 
az NSDAP megfelelő körzeti hivatalaiba is.139 Gottlob Berger vezetésével létre-
jött a Nagynémet Vezetőszerv (Großgermanische Leitstelle), amely 1942 szep-
temberében már hosszabb ideje végzett munkát Norvégia, Belgium és Hollan-
dia irányában, majd 1942 őszén ezt a munkát Dánia felé is ki akarta terjeszteni. 
Ezt a szándékot a külügyminisztérium viszont teljesen elhibázottnak, illetve ko-
rainak tartotta, Dániát egyelőre nem kívánta bevonni a nagygermán térségbe, s 
a germán népiségi csoportokkal való együttműködést továbbra is saját irányítá-
sával képzelte el. A másik három ország esetében is nagyon óvatos munkát java-
solt, hogy az a felszínen ne legyen látható, nehogy a külföldi propaganda felkapja 
az ügyet.140

1943-ra az ügyben mégis az SS céljai érvényesültek. A Führer már 1942. 
augusztus 18-án rendeletet adott ki arról, hogy Dániában, Norvégiában, Belgi-
umban és Hollandiában az NSDAP tagozatai és csatolt szervezetei esetében ki-
zárólag Himmler illetékes a germán népiségi csoportokkal való tárgyalásokra. A 
birodalom azon szerveinek – így a Hitlerjugendnek is –, amelyeknek az említett 
területeken volt a székhelye, a germán népiségi csoportokkal való tárgyalások 
során, a germán népiségi politika alapvető kérdéseiben, közös utánpótlás neve-
lés esetén (ifjúság, hallgatóság stb.) ki kellett kérniük az SS véleményét, illetve 
igazodniuk kellett az általa kibocsátott rendelkezésekhez. A rendelet az NSDAP 
AO közvetlen működését nem érintette.141

A „germán politika” leképződését jelenthették ifjúsági szinten a Hitlerjugend 
germán ifjúsággal kapcsolatos tervei. A germán ifjúság minél szorosabb HJ-hoz 
kötését, illetve Axmann erre irányuló törekvéseit a Führer is rokonszenvvel ke-
zelte: „Nagyon üdvözli [a Führer – V. Zs.], hogy Axmann megpróbálja a germán 
országok ifjúságát egyre erősebben a nemzetiszocializmushoz és a germán gon-
dolathoz kapcsolni. Mert ha az ifjúságot megnyerik egy eszmének, akkor az úgy 
hat, mint kovász.”142 Mindebből pedig az is egyértelművé vált, hogy a nemzeti-
szocializmus adott esetben már nemcsak a németség világnézete volt, mint azt 
korábban váltig állították, s ezért annak exportjától mindig is óvtak, hanem kiter-
jeszthető volt a rokon germán népekre is. Ahogy a keleti fronton harcoló katonák 
előrevetítették a germán népek egységét, a germán ifjúság és a HJ összefogása 
is hasonló szellemben valósulhatott meg: „A vér, a történelem és az eszme ismét 

139 Vermerk. Betrifft: Zusammenarbeit Hauptamt für Volkstumsfragen – Reichsjugendführung. 
15. September 1943 – BArch, NS 19/31, 2. o.
140 Vortragsnotiz zur Vorlage bei dem Herrn Reichsaußenminister über den Staatsekretär, Geheim, 
19. September 1942 – PAAA, R 27650, 282-285. o.
141 Verhandlungen mit germansich–völkischen Gruppen. Anordnung A 54/42. Reichsverfügungsblatt 
der NSDAP, der Parteikanzlei, Ausgabe A, 18. August 1942; Der Reichsminsiter und der Chef der 
Reichskanzlei an die Obersten Reichsbehörden und die dem Führer unmittelbar unterstellten 
Dienststellen, 6. Februar 1943 – PAAA, R 2294, 455502-455504. o.
142 Picker, Henry, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941–1942, Stuttgart 1965, 
397. o.
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összehoztak bennünket.”143 Vagyis a harcot csak akkor lehetett sikeresen megvív-
ni, ha a „közös vér alapján” összefognak a germán népek.144

A HJ megítélése szerint a germán országok 1942-ben már amúgy is javarészt 
a nemzetiszocialista eszme oldalán álltak. Ennek egyértelmű jelét látta a HJ a 
norvég, holland, flamand és dán SS-önkéntesekben és abban a több mint 20 ezer 
germán ifjúmunkásban, akik a birodalom fegyvergyáraiban dolgoztak. 1943-ra a 
Hitlerjugend Germán Ifjúság projektjét az SS is magévá tette, Berger a Führer 
elé akarta terjeszteni az ügyet, hogy járuljon hozzá a germán ifjúság táborainak 
kiépítéséhez, mivel azok nemcsak a germán népek ifjúságát szolgálják, hanem 
egyúttal az érintett országok ifjúságán belüli kiválasztást is. A Hitlerjugend Ger-
mán Ifjúságot erősen pártfogoló tevékenysége amúgy is megszólalásig hasonlí-
tott az SS azon törekvéseire, hogy minél több germán önkéntest toborozzanak 
az SS számára.145

A HJ a teljes germán ifjúság összefogásában volt érdekelt, így Axmann kate-
gorikusan elutasította, hogy ezen ország-csoporton belül kisebb erőközpontok 
is létrejöjjenek, mint például a flamand-holland összefogást célzó Lehembre-
terv egy „großdietsch” köztes birodalomról, amely magába foglalta volna még 
Hollandia gyarmatait is. Hollandiában a Nemzeti Ifjúság egységeit talán éppen 
ezért vették át 1944-től egységenként a HJ-ba, mind a flamandok, mind a hol-
landok fiatalokat küldhettek a birodalmi AHS-be, vezetőcserét folytattak le.146

Az együttműködés vonatkozott színjátszó csoportok, zenecsoportok, szólis-
ták meghívására, utakra, cserékre, sportcsoportokra, illetve mindenfajta kultu-
rális és propagandaeszközök alkalmazására. Ugyancsak a hivatal adta ki a pa-
rancsokat, utasításokat, a politikai irányvonalat a germán országokba kiküldött 
BIV megbízottak számára is. A germán ifjúság németországi bevetése (Ger-
mán vidékszolgálat, Germán Ifjúság véd-felkészítő táborai, gyermekek vidék-
re küldése, ifjú munkások és munkásnők gondozása, vezetőképző tanfolyamok, 
iskolázás és kiképzés iskolákban és táborokban) az illetékes hivatal együttmű-
ködésével a Külügyi és Népiségi Hivatal Germán Ifjúság Főosztályán keresz-
tül történt Werner Kießling vezetésével.147 A germán ifjúság keretében a BIV 
a következő ifjúsági szervezeteket ismerte el partnerként: Nemzeti Gyűlés If-
júsága (Nasjonal Samlings Ungdomsfylking, NSUF, Norvégia), Nemzetiszo-
cialista Ifjúság (National–sozialistik Ungdom, NSU, Dánia), Nemzeti Ifjúság 

143 Axmann, Artur, Germanische Jugend – Stoßtrupp des Reichs. Germanische Jugend. 
Schriftenreihe für Rasse und Reich. Volk und Reich Verlag Prag–Amsterdam– Berlin [1943].
144 „Germanische” Jugendgemeinschaft, März 1943. In: Mädel – eure Welt! Das Jahrbuch der 
Deutschen Mädel 1944, 60–63. o. Idézi: Miller–Kipp, Gisela (Hg.), „Auch Du gehörst dem 
Führer”. Die Geschichte des Bundes Deutscher Mädel (BDM) in Quellen und Dokumenten. 
Juventa, Weinheim – München 2002, 107. dokumentum, 262-263. o.
145 Die germanische Jugend. DZ, 16. Mai 1943, 3. o.; Norwegische Mädel arbeiten bei uns in 
Deutschland. Das Deutsche Mädel, 1941. január; Der Reichführer SS Chef des SS-Hauptamtes an 
den RFSS, 29. Januar 1943 – BArch, NS 19/2693, 1. o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 785. o.
146 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 786. o.
147 Uo., 785. o.
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(Nationale Jeugdstorm, NJS, Hollandia), Flandria Nemzetiszocialista Ifjúsága 
(Nationaal–socialistische Jeugd in Vlaanderen, NSJV, Belgium), Legionárius 
Ifjúság (Jeuenesse Légionnaire, LJ, Belgium. Vallónia). Más germán országok 
ifjúsági szervezeteivel a háborús állapotokra tekintettel vagy semmilyen, vagy 
csak nagyon laza kapcsolatok álltak fenn. Az észt és a lett ifjakat a nélkül vonták 
be e kapcsolatrendszerbe, hogy szervezeteiket partnerként elismerték volna.148 
(13. ábra)

A Németországban tartózkodó germán ifjaknak megadták a lehetősé-
get arra, hogy a birodalomban való tartózkodásuk idejére vendégtagok lehes-
senek a Hitlerjugendben, s a lehetőség kihasználását erősen ajánlották is. A 
Hitlerjugendben való vendégtagsághoz a germán ifjakat külön csoportokban 
fogták össze, de erre csak akkor volt lehetőség, ha legalább 15 fő állt rendel-
kezésre. Ha a csoport létrejött, akkor rajonként vagy lányrajonként tagolták be 
a helyi HJ szervezetébe. A germán csoportoknak a csoport nagyságát nem volt 
célszerű túllépni, ugyanis nagyobb létszám esetén a csoportokat felosztották az 
egyes csapatok között. Ez minden esetben garantálta, hogy a germán ifjak a 
magasabb egységekben ne képezzenek ellensúlyt a Hitlerjugenddel szemben. 
Táborokban a germán ifjúságot nagyobb egységekben illesztették a HJ szerve-
zetébe. A germán ifjak szabadon viselhették egyenruhájukat, a HJ-ban viselt 
vendégtagságuk esetén a HJ egyenruháját is. Zárt csoportokban vettek részt a 
HJ szolgálaton is. Saját kultúrájuk és szokásaik gondozására havonta 1-2-szer 
kérésükre szabad szolgálatalakítást engedélyeztek, amelyen a HJ minden lé-
tesítménye szabadon a rendelkezésükre állt. Részt vehettek a HJ versenyein, 
rendezvényein, akkor is, ha nem voltak vendégtagok. Megszerezhették a HJ 
teljesítményjelvényeit, ami számukra tiszteletbeli jelvény volt. Számukra, kü-
lönösen a világnézeti kérdések terén differenciált követelményeket állapítottak 
meg. Azok a germán ifjak, akik megszerezték a HJ vendégtagságát, 1944 végé-
től csak 8 hetes tagság után kaphattak egyenruhát, amelyet ünnepélyes keretek 
között adtak át számukra.149

A germán ifjak számára külön tanfolyamokat is tartottak, amelyeket azonban 
területi szinten, 1943 végén további intézkedésig leállítottak. A birodalmi veze-
tőképző iskolákban a germán ifjúság legjobbjai (fiúk és lányok egyaránt) ismer-
kedtek meg a HJ lényegével és feladataival, s erőt merítettek a hazai szolgálatuk-
hoz. A kiválasztottak számára nyitva álltak az Adolf Hitler Iskolák, az akadémia, 
a sport és háztartási iskolák. A germán országok fiataljai közül sok önkéntes tel-
jesített segédnővéri szolgálatot a frontkórházakban vagy gondozták a sebesült 
katonákat hazájukban. Külön bevezették a Germán Ifjúság katonai gondozását, 
ami a német katonák mellett a germán népek sebesültjeinek ifjúság általi gon-
dozását irányozta elő. Germán ifjak szakmai képzésre is érkeztek a birodalomba, 
számukra tanhelyeket biztosítottak, s ennek megfelelően részt vehettek a HJ há-

148 Germanische Jugendarbeit. Reichsbefehl, 39/43 K, 4. November 1943 – BArch, NSD 43/1.
149 u.o.; Uniformverleihung für germanische Jugend. Reichsbefehl, 39/44 K, 12. Dezember 1944 
– BArch, NSD 43/1.
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borús szakmai versenyén is. Germán ifjú munkások ezrei dolgoztak a német ha-
diiparban. Az anyaszervezetek ifjúsági ügyintézőt és lányügyintézőt delegáltak a 
DAF ifjúsági hivatalaihoz.150

1943-ban Germán Ifjúság címmel külön folyóirat-sorozat indult, amely erő-
síthette az összetartozás tudatát. Az első szám a germán hasonlóságokat állította 
középpontba történeti áttekintésben. Egyenként bemutatták a germán népeket, 
akikről saját képviselőik írtak cikkeket. (Helyet kapott a füzetben Svájc is.) Kü-
lön cikkben értekeztek a faji gondolatról, mint a germánság elméleti alapjáról. 
Jutta Rüdiger a női ifjúságot mutatta be a germán sorsharcban, Schlünder hiva-
talvezető pedig a HJ-ban folytatott testi felkészítést. Belgiumban, Hollandiában, 
Dániában, Norvégiában és Finnországban új hivatalos közlönyt is bevezettek 
BIV Befehlsblatt G (=Germanische Jugend) címmel, amelyet a Külügyi és Né-
piségi Hivatal adott ki.151

 1944 végére a HJ vezetése úgy látta, hogy a holland Nemzeti Ifjúság nem 
megfelelő irányítás alatt áll, ezért Axmann és hollandiai megbízottja, Blomquist 
megbízottak révén tulajdonképpen át akarták venni a szervezet közvetlen irányí-
tását. Az SS viszont gátat kívánt szabni a HJ törekvéseinek, amihez megszerezte 
a birodalmi biztos egyetértését is. A birodalmi biztos szerint meg kellett volna 
hagyni a Nemzeti Ifjúságot rossz vezetés alatt is, és a holland területeken már 
az ifjúság amúgy is 40 százalékát magába foglaló HJ-nak további átszállingózás 
révén át lehetett volna alakulni germán Hitlerjugenddé, amely németeket és 
más germán népekhez tartózókat egyaránt magába foglal. A HJ visszafogására 
felmerült Blomquist bevonultatásának terve is, akire egy germán ifjakból álló 
csapatrész vezetését bízhatták volna rá. A HSSPF Rauter kérte Himmlert, has-
son oda Axmannál, hogy e tervek megvalósulhassanak, és a HJ ne önállóan oldja 
meg a problémát.152

150 Germanische Jugendarbeit. Reichsbefehl, 39/43 K, 4. November 1943 – BArch, NSD 43/1. A 
lányok számára az első tanfolyam 1943 márciusában kezdődött a BIV Sportiskolájában Stuttgart–
Degerlochban, amelyen 9 norvég, 2 dán, 10 holland, 5 flamand és 2 vallon lány vett részt, akik 10 
német lánnyal együtt élhették át a germán népközösség érzését. A tanfolyam csúcspontját Axmann 
látogatása jelentette. Hasonló tanfolyamokra került sor a BIV traunsteini 1. osztályvezetőképző 
iskolájában. „Germanische” Jugendgemeinschaft, März 1943. In: Mädel – eure Welt! Das 
Jahrbuch der Deutschen Mädel 1944, 60-63. o. Idézi: Miller–Kipp, i. m., 262-263. o.; Axmann, 
Germanische Jugend, i. m.; Soldatenbetreuung „Germanische Jugend”. Reichsbefehl, 39/44 K, 
12. Dezember 1944 – BArch, NSD 43/1; Die Betreuung der ausländischen Jungarbeiter. Das 
Junge Deutschland. 1943/12. sz., 299-301. o.
151 Axmann, Germanische Jugend, i. m., 4-5. o.; Ganzer, Karl Richard, Die germanische 
Gemeinsamkeit. Germanische Jugend. Schriftenreihe für Rasse und Reich. Volk und Reich Verlag 
Prag–Amsterdam– Berlin [1943], 7-17. o.; Rüdiger, Jutta, Die weibliche Jugend im germanischen 
Schicksalskampf. Germanische Jugend. Schriftenreihe für Rasse und Reich. Volk und Reich 
Verlag Prag–Amsterdam– Berlin [1943], 42-43. o.; Schlünder, Ernst, Die Leibeserziehung der 
Hitlerjugend. Germanische Jugend. Schriftenreihe für Rasse und Reich. Volk und Reich Verlag 
Prag–Amsterdam–Berlin [1943], 45-61. o.; Befehlsblatt für die germanischen Jugendlichen. 
Reichsbefehl, 25/44 K, 31. Juli 1944 – BArch, NSD 43/1.
152 Himmler an Obergruppenführer Rauter, 14. Januar 1945 – BArch, NS 19/2429, 114. o.; Rauter 
an Himmler. Geheim, Telegramm, 15. Januar 1945 – BArch, NS 19/2429, 115. o.
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A Hitlerjugend germán ifjúságokkal ápolt kiemelt jelentőségű kapcsolatainak 
egyik legfőbb megnyilvánulási formája a Germán Vidékszolgálat (Germanischer 
Landdienst) volt,153 amely kapcsolódott ahhoz a Goebbels által megfogalma-
zott jelszóhoz, hogy „az európai kontinens minden erejét […] be kell vetni a 
bolsevizmus elleni harcban”.154 „A bevetés volt az első közös hitvallás: Elődeink 
paraszti harcosok és harcos parasztok voltak. Akárhova is kerültek, magukkal 
vitték a kultúrát és az ekét. Erőnk a földhöz és parasztsághoz való kötődésben 
rejlik.”155 1942-ben először hívták fel a germán ifjúságok önkénteseit a HJ vi-
dékszolgálatában való részvételre, akiket a keleti területeken, Danzig-Nyugat-
Poroszországban, a Wartha vidéken és Felső-Sziléziában vetettek be számos 
táborban. „A német ifjúsággal közös vonásuk, hogy a kontinens jövőjét annak 
parasztságában keresik és eltökéltek, hogy ezt a jövőt Európa keleti részén biz-
tosítsák.”156

Az ebben a szellemben létrejött germán vidéki táborokat Axmann több alka-
lommal is meglátogatta. 1942 közepén Axmann személyesen fogadta a germán 
vidékszolgálat-önkéntesek első vezetőképző tanfolyamának résztvevőit, hogy 
eredményes tanfolyamuk lezárása után még egyszer rávilágítson missziójuk lé-
nyegére. Összességében a vidékszolgálati részvételre való felhívás nem várt si-
kert hozott, hiszen még válogatni is lehetett a jelentkezők között, egészségi, faji 
és szakmai szempontok alapján. A hivatalos szlogen szerint ugyanis csak a ger-
mán ifjak legjobbjai vehettek részt a táborokban. Az alkalmasság és a személyes 
„tisztaság” mellett a legfőbb szempontot a paraszti lét melletti szilárd elkötele-
ződés jelentette.157 A német sajtó szerint sokan valóban készek voltak önként az 
Oderától és a Visztulától keletre eső területekre menni, hogy ott védparasztként 
éljenek. Német részről azért is láttak erre esélyt, mert a németalföldi terület az 
egyik legsűrűbben lakott volt, és a hollandok hamar gyökeret vertek azon a föl-
dön, ahol a nagy választófejedelem idején számtalan holland telepes alapított új 
egzisztenciát. A német vidékszolgálatban hosszabb időt eltöltött norvég fiata-
lok (köztük lányok is) pedig az északi területek termővé tételében szerezhettek 

153 A vidékszolgálat az Artaman-mozgalom Hitlerjugendbe történő felvételekor született meg, s 
elsődleges feladata az volt, hogy az ifjúság figyelmét ráirányítsák a vidékről való elvándorlás prob-
lémájára, s minél több fiú és lány számára tegyék vonzóvá a falusi életet. A vidékszolgálat önkéntes 
alapon működött, s taglétszáma a kezdeti 500-ról 1942-re 30 ezerre emelkedett, akik 1300 vidéki 
táborban teljesítettek szolgálatot. Miután az SS is felkarolta a mozgalmat, védparasztokról kezdtek 
beszélni, akik majd leginkább keleten élik a paraszti életformát, s közben védik a birodalom hatá-
rait. Landdienst der Hitler–Jugend. Reichshjugendführung, Berlin [1943], 11-12. o.
154 Dokumente zu deutscher Geschichte 1942–1945, 28. o.; Schaar, i. m., 401. o.
155 Axmann, Germanische Jugend, i. m.
156 1942 – Osteinsatz und Landdienst. In: Hitler–Jugend 1933–1943. Die Chronik eines 
Jahrzehnts. Zentralverlag der NSDAP, Berlin 1943, 59. o.; Landdienst der Hitler–Jugend. 
Reichsjugendführung, Berlin [1943], 12. o.; Schaar, i. m., 401-402. o.; Rüdiger szerint már 1940-
ben kb. 1200 germán önkéntes érkezett Nyugat-Poroszországba, a Wartha vidékre és Felső-Szilé-
ziába, akiknek a letelepedés lehetőségét is felkínálták. Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 230-246. 
o., itt 243. o.; Anhang, 70-74. o.
157 Schaar, i. m., 321, 401-402. o.
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tapasztalatokat. Mindezek pedig mérföldkövet jelentettek a jövő nagy-germán 
sorsközössége felépítéséhez Európában.158

1942 júniusában már a második vezetőképző tanfolyamra került sor 
a koppelsdorfi vidékszolgálati tangazdaságban (Landdienstlehrhof) és a 
wünschendorfi birodalmi vidékszolgálati vezetőnő-képző iskolában, amelyen 
összesen 236 dán, flamand, holland és norvég fiatal vett részt. 1942. július 1-től 
az említett területeken újabb 602 germán fiatal vonult táborba. Később kb. ezer 
holland, flamand, dán, norvég, valamint észt és lett fiatalt vettek fel. A táborok 
átlagosan 20 fiút és lányt jelentettek ugyanabból az országból. A résztvevők saját 
uniformisukat hordták, könyveket és képeket kaptak hazájukból, s táboraikban a 
HJ zászló mellett ott lobogott a saját zászlójuk is. A vezetőigény ugyanis jelentős 
volt, hiszen a táborlakók csakis saját vezetésük alatt álltak, s nemcsak az alsóbb 
szinteken, hanem a területvezetőségeken is önálló megbízottal rendelkeztek.159 
„Azok a fiúk és lányok, akik a vidékszolgálatban felkészülnek bevetésükre, azo-
nos, átváltoztató hatalmat fognak hazájukra kisugározni, mint azok az idősebb 
néptársaik, akik fegyverrel kezükben szembeszegülnek a bolsevista veszéllyel. Az 
európai ifjúság együttműködése ezáltal ebben a szektorban különösen jelentős 
eredményt hozott.”160 1943. július 2-án Posenben a vidékszolgálat egyik nagy-
gyűlésén az EJV Parasztság és vidékszolgálat munkabizottságának vezetője, Axel 
Stang ismételten külön kiemelte a germán ifjúság küldetését.161

A közös munka másik fontos pólusa a germán ifjak véd-felkészítő táborokba 
(WE-Lager „Germanische Jugend”) küldése volt. Sőt 1944-ben a Germán If-
júság legfőbb feladatának már semmi mást nem tartottak, mint a germán ifjú-
ság önkéntes fegyveres alakulatainak felállítását, a Germán Ifjúság (Germanische 
Jugend) folyóirat kiadását. Hollandiában a birodalmi biztos törvényben rendelte 
el, hogy az üzemek kötelesek a fiatal munkavállalókat négy hétre a véd-felkészítő 
táborok rendelkezésére bocsátani, de közben bérüket tovább kellett fizetniük, 
vagyis a tábori időt nem számolták el szabadságként. Németországban ez még 
nem működött, mivel az üzemek vonakodtak a germán fiatalok kiadásában. Ezért 
a szabályozást ott csak a Munkabevetés főmegbízottja (Generalbevollmächtigter 
für den Arbeitseinsatz) rendelhette el. A rendelettervezet leszögezte, hogy a 
Germán Ifjúság véd-felkészítő táborainak célja, hogy a fiatal germán fiúkat ön-
kéntességi alapon elő-katonai képzésben részesítsék és politikailag felkészítsék 
a germán közösségre. A tanfolyamokon viszont felszólították őket arra, hogy ön-
ként jelentkezzenek a Fegyveres SS kötelékébe. A rendelet előírta volna minden 
németországi üzemnek, hogy germán fiataljaikat (hollandok, flamandok, vallo-
nok, svájciak, dánok, norvégok, észtek, lettek) az önkéntes jelentkezés alapján 
a BIV által kibocsátott behívásnak megfelelően négy hétre nélkülözzék a tábo-

158 Die germanische Jugend. DZ, 16. Mai 1943, 3. o.; Norwegische Mädel arbeiten bei uns in 
Deutschland. Das Deutsche Mädel, 1941. januar.
159 Schaar, i. m., 321. o.
160 Germanischer Landdiensteinsatz. Das Junge Deutschland, 1942/6. sz., 129-131. o.
161 Schaar, i. m., 401-402. o.
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rok idejére, miközben bérüket tovább fizették. A BIV egyik korábbi rendelete 
alapján ugyanis minden germán fiatal 21. életévéig a HJ vendég tagja lehetett. 
Gondozásuk biztosítására és a táborokban való összefogásukra a rendeletterve-
zet azt is kilátásba helyezte, hogy a munkaadóknak kötelességük lesz bejelenteni 
az 1924-es és annál fiatalabb germán származású munkavállalóikat a BIV Kül-
ügyi és Népiségi Hivatala Germán Ifjúság Főosztályán, és egy másolatban a HJ 
illetékes területvezetőségén. A jelentést nemzetiségek és nemek alapján bontva 
kellett beterjeszteni, és később minden későbbi változást is közölni kellett. Az 
első táborra a westerwaldi Stegskopfban került sor 1943 februárjában, utána két 
további tábor létesült a thüringiai Heiligenstadtban és a karinthiai Seebodenben. 
Axmann megtiltotta ugyanis, hogy ilyen táborok létesüljenek külföldön, mivel a 
germán fiataloknak a birodalmat „mint az európai népek családja vezetőhatal-
mát” kellett megismerniük. A táborokban négy hetes kiképzésnek vetették őket 
alá, így Axmann már február végén átadhatta a HJ első teljesítményjelvényeit.162

A rendelet végrehajtására egy 15 fős, germán SS-vezetőkből és SS-al-
vezetőkből álló toborzó stábot kívántak felállítani, amely végigjárta az üzemeket 
és a táborokba toborozta a fiatalokat. A felkészítést továbbra is a germán önkén-
teseket szolgáló három véd-felkészítő tábor végezte. 1944 októberétől azonban 
további öt, egyenként 250 fős tábor felállítását tervezték. A 250 főből 50 mindig 
a Birodalomból érkezett. November, december és január folyamán havonta to-
vábbi 5-5 tábor létesítését irányozták elő, így 1945 januárjára a 20 tábor a német 
résztvevőket nem számítva 4000 fiatal felkészítését láthatta el. A korábbi tapasz-
talatok alapján az ifjúságnak 30 százaléka jelentkezett frontra azután. 1945. ja-
nuárig 10 százalékos önkéntes jelentkezési arányt figyelembe véve 1000 önkén-
tes megnyerésével számoltak. 1945 februárjában csak a németországi önkéntes 
germán ifjúmunkásokból felállíthatónak vélték az első önkéntes Germán Ifjúság 
zászlóaljat. 1945 decemberéig azután összesen 50 ezer germán fiatalt kívántak 
átfuttatni a táborokon, akik közül 10 százalékos jelentkezési arányt feltételezve 
további négy zászlóaljat reméltek. A toborzóstábot azután a germán országok-
ban is be akarták vetni.163 Miután ilyen zászlóaljak valóban létrejöttek, ezt bi-
zonyosan el is kezdték végrehajtani. Ehhez hasonlóan elismerték a népi német 
ifjúsági munkát is, amely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a népcsoportok ön-
kéntes hadosztályokat tudtak kiállítani.164

A germán ifjúság utolsó összejövetelére (elképzelhető, hogy az Európai Ifjú-
sági Szövetség utolsó, csonka üléséről volt szó) 1944. szeptember 5-én Koppen-

162 RJF Auslands- und Volkstumsamt Hauptabteilung VII (Germanische Jugend). Entwurf. 
Erfassung der germanischen Jungarbeiterschaft in den WE-Lagern „Germanische Jugend”, 15. 
August 1944 – BArch, NS 28/119, 5. o.; Artur Axmann, Germanische Jugend – Stoßtrupp des 
Reichs. Germanische Jugend. Schriftenreihe für Rasse und Reich. Volk und Reich Verlag Prag–
Amsterdam–Berlin [1943]; Ganzer, Die germanische Gemeinsamkeit, i. m.; Schaar, i. m., 402. o.
163 RJF Auslands- und Volkstumsamt Hauptabteilung VII (Germanische Jugend). Entwurf. 
Erfassung der germanischen Jungarbeiterschaft in den WE-Lagern „Germanische Jugend”, 
Durchführung, 15. August 1944 – BArch, NS 28/119, 6. o.
164 Aufzeichnung für den Reichsjugendführer, 4. Februar 1944 – BArch, NS 28/118, 1. o.
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hágában került sor, amelyen Dánia, Hollandia, Flandria és Vallónia képviselői 
jelentek meg, tehát a germán ifjúság megfogyatkozottan volt jelen, s utolsó alka-
lommal közös felhívásban tettek hitet amellett, hogy minden erővel támogatják 
a Hitlerjugend háborús erőfeszítéseit.165

V. 5. Bilaterális kapcsolatok a háború idején

V. 5. 1. Kiemelt partnerek

V. 5. 1. 1. Olaszország

A legfőbb partner a háború idején is Olaszország maradt, s ez a megbeszélések 
számában, a kapcsolatok volumenében is megmutatkozott. Az olasz-német kul-
turális egyezmény alapján és az ifjúsági kapcsolatok fontossága következtében 
az iskolákban és a párttagozatokban be kellett vezetni a másik ország nyelvének 
oktatását. A GIL-ben a német nyelvoktatást már 1939 végétől megkezdték. Az 
egyezmény tanárcserét is tartalmazott e cél megvalósítására. A HJ egyes mun-
kaközösségei pedig már korábban is alkalmaztak birodalomban élő olaszokat.166 
A kötelező kapcsolattartáson és udvariasságon túl a Hitlerjugend azonban sok 
esetben szkeptikusan tekintett az olasz ifjúság teljesítményére. Egy 1941. febru-
ári helyzetjelentésben éppen a határozottságot és az áldozatkészséget hiányol-
ta belőle. Az olasz ifjúság számszerű fejlődését azonban nem érhette kritika. 
Miközben 1941 végén a GIL tagjainak száma 7,9 millió, ebből 5,4 millió fiú és 
2,5 millió lány, 1942-ben pedig már kb. 9 millió volt, addig a megszállt terüle-
tek arab ifjúság a Liktorium Arab Ifjúsági Szövetségében (Gioventù araba del 
Littorióban) folytatott „népiségének megfelelő” tevékenységet. A GIL vezeté-
sét 1941-ben az 1914-ben született, a spanyol polgárháborút is megjárt Aldo 

165 „1. a germán szükség minden korábbinál erősebben kovácsolt össze bennünket. Ezekben a kri-
tikus hónapokban a germán ifjúság a Führer, Adolf Hitler iránti tántoríthatatlan hittel tesz csak 
most igazán hitet Európai ellenségei elleni harc mellett, amelyben Németország a győzelem biztosí-
téka. 2. Háborús önkénteseinek bevetése segít kivívni ezt a győzelmet, amely egyedül hozhatja meg 
Európának és általa népeinknek a valódi szabadságot. 3. Ezért elhatároztuk, hogy a Hitlerjugend 
totális háborús bevetésre irányuló intézkedéseit ifjúsági szervezeteink minden erejével támogat-
juk.” „1. die germanische Not hat uns fester denn je zusammengeschweißt. In diesen kritischen 
Monaten bekennt sich die germanische Jugend in unbeirrbarem Glauben an den Führer Adolf 
Hitler nun erst recht zum gemeinsamen Kampf gegen Europas Feinde, in dem Deutschland der 
Garant des Sieges ist. 2. Der Einsatz unserer Kriegsfreiwilligen hilft diesen Sieg miterkämpfen, der 
allein Europa und damit auch unseren Völkern die wahre Freiheit bringen kann. 3. Deshalb haben 
wir beschlossen, die Maßnahmen des totalen Kriegseinsatzes der Hitler–Jugend mit allen Kräften 
durch unsere Jugendorganisationen zu unterstützen.” – Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 802. o.
166 Az egyes területek a nyelvoktatás terén elért eredményeket 1940 elején külön fel is mérték. 
Deutsch–italienisches Kulturabkommen. Reichsbefehl, 20/K, 12. Januar 1940 – BArch, NSD 
43/1, 132674. o.
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Vidussoni vette át, aki korábban a GUF (hallgatói szervezet) vezetője volt.167 
1940-től a kapcsolatok a korábbi mederben folytak tovább, jóllehet intenzitásuk 
vesztett erősségéből. A dél-tiroli területek előnyben részesítése megszűnt, az 
utak túlnyomó többsége fontos észak- és közép-olasz városokat érintett, Dél-Itá-
liába pedig már csak ritkán látogattak el a HJ csoportjai.

1940-ben a GIL önkénteseinek felvonulására a BIV 250 fős HJ-delegációt 
küldött ki Olaszországba, olyan HJ-vezetők irányítása alatt, akik a háborúban 
nagy érdemeket szereztek. A gyűlésre, amely az olasz ifjúság menetének (Marsch 
der Jugend) zárását jelentette, a Hitlerjugenden kívül 200 ifjú érkezett Spanyol-
országból, 177 Magyarországról, 170 Bulgáriából és 100 Romániából. A 22 ön-
kéntes GIL zászlóalj és a külföldi küldöttségek felsorakozása után Padova köze-
lében 141 harcászati gyakorlatra is sor került, majd a Duce és a kormánytagok 
előtti felvonulás zárta le a fasiszta ifjúság demonstrációját. A BIV már előzetesen 
rendelkezett hozzávetőleges információkkal más résztvevő országok küldöttsé-
gének létszámáról, így kalkulálták ki a HJ-küldöttség 250 fős létszámát, ugyanis 
egy nemzetközi ifjúsági rendezvény számára presztízsértékű volt, így a HJ-nak 
olyan létszámban kellett képviseltetnie magát, ami egyenrangúságát mutatta a 
GIL-lel, s egyúttal a felsőbbrendűségét a többi résztvevővel szemben. A csopor-
tot éppen ezért minden HJ-területről különleges odafigyeléssel válogatták ösz-
sze.168 A rendezvény a külföldi küldöttségek meghívása által a HJ szerint annak 
veszélyét is magában rejthette, hogy az olasz ifjúság – akár a HJ ellenében is – 
európai vezető szerepre áhítozik, de legalábbis arra, hogy a HJ-tal párhuzamosan 
 nemzetközi rendezvényeket bonyolítson. Már-már Mussolini párhuza mos há-
borúk elvének ifjúsági megvalósulása kezdett kibontakozni.

1940 októberében a római német konzul ösztönzésére a Német-Olasz Társa-
ság meghívta a HJ müncheni rádiós színjátszó csapatát Olaszországba, amelynek 
különböző olasz városokban (Róma, Nápoly, Genova, Torino, Milánó) terveztek 
fellépéseket. Ezeket a birodalmi német kolónia tagjai és az olaszok, főleg a GIL 

167 Auslandsdienst, Bericht Nr. 218/41. Vertraulich, Italien, Lagebericht, Rom, 4. Februar 
1941 – BArch, NS 43/384, 110–113. o.; Die Jugend unter der faschistischen Regierung. DZ, 
10. September 1942, 6. o.; Marrum, Hans–Gollmar, Heinz, Glückliche Jugend unter dem 
Liktorenbündel. Das Junge Deutschland, 1940/5. sz., 138-142. o.; Europa. Kontinent der Jugend. 
Festliche Veröffentlichung zur Begründung des Europäischen Jugendverbandes in Wien 1942. 
Verlag „Die Pause” Wien, é. n., 66. o. A Hitlerjugend a háborús években, de legkésőbb 1942-
től rendszeres helyzetjelentéseket készített az európai ifjúságokról. A GIL esetében a néhol fel-
bukkanó kritikák mellett általában pozitív megnyilvánulok voltak tapasztalhatók. Megállapították, 
hogy a GIL nem küzdött oly mértékben a személyügyi problémákkal, mint a HJ, így a szervezet 
fejlődése minden területen előrehaladt. Különösen kiemelték a GIL remek sajtótevékenységét, 
illetve a kiépülőben lévő film- és kulturális munkáját. A védfelkészítés terén sor került a külön-
leges alakulatok, különösen a motoros és repülős egységek bővülésére. 1942-től német értesü-
lések szerint a GIL költségvetése megháromszorozódott, mivel 43 saját iskola létrehozását tűz-
ték ki célul, amelyből 10 1942 elején már állt is. Rückblick 1941 – Italien. RJF Auslands- und 
Volkstumsamt, Lageberichte 1942/1. sz. – BArch, NSD 43/33, 6. o.; Europa – Erdteil der Jugend. 
VB (Münchener Ausgabe), 13. September 1942 (BArch, NS 5/VI/411).
168 RJF Auslandsamt an das AA, 30. September 1940 – PAAA, R 98920; Wie Italien seine Jugend 
stählt. DAZ, 9. Oktober 1940 (BArch, NS 43/384, 208. o.)
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csoportjai látogatták volna az előzetes elvárások szerint. Emellett a csoport a HJ 
Országos Ifjúságvezetőségének vezetőülését is színesebbé tette fellépésével. Az 
út tervezett időpontja november 20.-28. közé esett. A csoportot a BIV Kulturális 
Hivatalának helyettes vezetője, Radeck főkörzetvezető vezette.169

1940 októberében a BIV első alkalommal akart létrehozni csere kapcsola-
tot építészek között. Célja az volt, hogy a HJ, illetve a GIL felsőbb vezetésében 
dolgozó, ifjúsági otthonokat és iskolákat tervező építészeknek lehetőséget adjon 
a másik szervezet építészetének megismerésére. Első lépésként 5-8 főben gon-
dolkodtak mindkét részről, akik a másik országban tanulmányozhatták volna az 
architektúrákat. A GIL jónak tartotta az elképzelést, de javasolta annak később-
re halasztását, mivel számos építész éppen a háborúban szolgált.170

1940 novemberében (november 7.-december 6. között), az NSDAP feldafingi 
birodalmi iskolájának 8. osztályosai első alakalommal vettek részt olaszorszá-
gi úton a GIL vendégeként, ami egy cserekapcsolat meghonosításának kezde-
tét jelentette. A küldöttséget már a brenneri határállomáson a bozeni GIL 100 
fős csoportja fogadta, amely tovább utazott Forliba, a GIL Repülős Iskolájába 
(Colegio Aeronautico). Másnap a vendégek megismerték az intézményt, majd 
megkoszorúzták az ismeretlen katona és a fasiszta mozgalom elesettjeinek em-
lékművét. A további napokon olaszoktatással és kirándulásokkal töltötték az ide-
jüket, előadásokat hallgattak (pl. az olasz irodalomról, a fasiszta pártról, a GIL 
létesítményeiről), sportversenyeket tartottak a HJ és a GIL között, ünnepsége-
ken vettek részt. A kirándulásokon mindenhol külön találkozókat szerveztek a 
párt és a GIL helyi csoportjaival, illetve iskoláival. A HJ csoportja így ellátogatott 
Predappioba, ahol megtekintették Mussolini szülőházát, Ravennába, Velencébe, 
Bolognába, Mercato-Saracenóba, Faenzába. Az olaszországi tartózkodás máso-
dik felében Róma volt a következő úti cél. Itt megtekintették a fasiszta forrada-
lomról szóló kiállítást, a Forum Mussolinit, Orvietóban pedig a női akadémiát. 
Rómában a nevezetességek mellett fogadta őket az NSDAP római helyi csoport-
ja is, valamint a GIL helyettes parancsnoka. Róma után a következő állomás Fi-
renze volt, majd Fiesole, végül a firenzei pályaudvaron búcsúztatták el a vendé-
geket. A birodalmi iskola 1941 nyarán várta az első küldöttséget Olaszországból, 
amely a feldafingi látogatás után németországi kiránduláson vett részt.171

1940 decemberében a GIL jelezte, hogy 10 tisztet küldene Németország-
ba 8-14 napos időtartamra, hogy tanulmányozzák az újjáépítést Szlovákiában, 
a Protektorátusban és a Főkormányzóságban. Cserébe az olaszok felajánlották, 
hogy a háború befejezése után hasonló létszámú HJ delegációt hívnának meg 
Líbiába. A külügyminisztériumnak összességében nem volt kifogása a látoga-

169 RJF Auslandsamt an das AA, 25. Oktober 1940 – PAAA, R 98920.
170 RJF Auslandsamt an das AA, 29. 10. 1940 – PAAA, R 98927; Verbalnote an die Deutsche 
Oktober Botschaft Rom. Übersetzung, 20. Januar 1941, AA an die RJF, 19. Februar 1941 – PAAA, 
R 98927.
171 Reichsschule der NSDAP Feldafing an das AA. Bericht über die Italienfahrt der 8. Klasse der 
Reichsschule der NSDAP Feldafing vom 7. November bis 6. Dezember – PAAA, R 98927.
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tás ellen, de kikötötte, hogy a lá-
togatók mellé kíséretet kell adni, 
amely megakadályozza az olaszok 
kapcsolatba lépését a helyi lakos-
sággal; vagyis hogy újra felvegyék 
a kultúrpolitikai kapcsolatokat 
a csehekkel, ami a háború miatt 
szakadt meg.172

1940 végén az újabb együtt-
működési teret az elő-katonai 
híradósképzés olaszországi tanul-
mányozása és a sportfelügyelők 
német–olasz cseréjére tett javas-
lat jelentette. Az apropót az adta, 
hogy a BIV éppen akkor több 
tanfolyamot rendezett híradós-
képzésből. Mivel a GIL ilyen kur-
zusokat már ugyancsak régebb 
óta tartott, a BIV engedélyt kért, 
hogy olaszországi megbízottja, Wilke tanulmányozhassa ezeket a kurzusokat. 
Tervezték továbbá, hogy a BDM számára további sportiskolákat nyitnak, s az 
iskolák tanfolyamaira az olasz ifjúság képviselőit is meg akarták hívni. Cserébe 
német lányokat küldtek volna ki a GIL hasonló tanfolyamaira.173

A kapcsolatokba új vonásokat hozó, új hagyományokat teremtő 1940-es év 
után 1941-ben még hasonlóan intenzív volt a kapcsolattartás Európa két „ve-
zető” ifjúsága között. 1941 tavaszán a HJ csarnokversenyein Stuttgartban ismét 
részt vett egy olasz csapat, amely azonnal olaszországi meghívást intézett a HJ 
felé. Így Peschke a svábföldi HJ vezetőjeként 18 HJ-vezetővel indult útnak jú-
nius 15.-30. között Velence, Ravenna, Firenze, Róma, Nápoly, Genova, Torino, 
Milánó, Verona útvonalon, s az út során kapcsolatba lépet a GIL-lel és a BIV 
római megbízottjával is.174

1941 májusában a bécsi birodalmi adó HJ színjátszó csapata, a szertorna és a 
gimnasztika birodalmi győztesei látogattak Torinóba. A csoportot a GIL már az 
állomáson fogadta. Az első estén a Német–Olasz Társaság adott fogadást, hogy 
ez által is lehetőséget teremtsen a HJ és a németül beszélő olasz ifjúság szemé-
lyes megismerkedésére. A második este a torinói színházban került sor a HJ be-
mutatóira 3500 néző előtt, amelyen nemcsak a GIL nagyszámú küldöttsége volt 
jelen, hanem a Fasiszta Párt, a hadsereg és a főiskolák képviselői is. A torinói 

172 Referat Karbatsch an den Vertreter des AA beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, 5. 
Dezember 1940 – PAAA, R 98926; AA an die RJF, 24. Januar 1941 – PAAA, R 98926.
173 Fernschreibstelle des AA, Telegramm der Gesandtschaft Rom an das AA, 23. Januar 1941 – 
PAAA, R 98927.
174 Grenz- und Auslandsamt an das AA, 3. Mai 1941 – PAAA, R 98927.
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konzulátus területéről minden fasiszta körzetvezető megjelent. Mind politikai 
körökben, mind a sajtóban, mind pedig a társadalom szélesebb köreiben óriá-
si értékű volt a HJ látogatása. Milánóban az ottani HJ által rendezett esten vett 
részt a küldöttség. A kórus régi német népdalokat énekelt, a gimnasztikacsoport 
ritmikus gimnasztikát, a tornászok talajtornát, illetve korláton, nyújtón és ugró-
szekrényen mutattak be gyakorlatokat. A rendezvényen kb. 800 fő jelent meg, 
közük a Fasiszta Párt birodalmi és helyi képviselői, valamint a milánói prefektus 
és körzetvezető, a védkörlet-parancsnok, a két alpolgármester, a Német–Olasz 
Kultúrtársaság milánói csoportjának elnöke, valamint természetesen a GIL kép-
viselői. A HJ-nál tartott előadói est mellett a csoport felkereste a legnagyobb mi-
lánói katonakórházat is, ahol 1200 sebesültnek adott délutáni előadást. Hasonló 
stílusú látogatás volt 1941 júniusában a GIL Zeneakadémia delegációjának né-
metországi útja június 10.-27. között. A közlekedési nehézségek miatt a csoport 
ugyan nem jutott el a tervezett célállomásra, Breslauba, de helyette Drezdába, 
Prágába és Bécsbe látogatott. Prágában nagy nyilvános zenei bemutatóra is sor 
került.175

1941 őszén Rüdiger meghívására 15 fős küldöttségével érkezett Németor-
szágba 10 napos látogatásra az olasz lányvezető, Penelope Testa. A vendégeket 
először Münchenben fogadták, ahol Marta Stöckl főkörzetvezető bemutatta ne-
kik a BDM egészségügyi tanfolyamát, részt vettek egy vezetőképző tanfolyam 
délutáni programján, megtekintettek egy barkácskiállítást, illetve egy gimnasz-
tikai munkaközösséget a BDM Hit és Szépség Tagozatánál, s látogatást tettek a 
müncheni rádiós színjátszó csoportnál. Rüdiger Gatowban, a HJ Külföldi Házá-
ban fogadta a vendégeket. A kétnapos berlini tartózkodás során megismerkedtek 
a várossal, jártak a BIV-en és a birodalmi sportpályán, illetve a BDM babelsbergi 
birodalmi iskolájában. Hannoverben Lauterbacher körzetvezető fogadta őket, 
itt is részt vettek a HJ napi szolgálatán, illetve egy BDM-tagozat rendezvényén. 
Jártak a braunschweigi akadémián, ahol egy féléves lánytanfolyamba tekintet-
tek be. Az utazás végén Lipcsében és Drezdában további HJ-létesítményeket 
kerestek fel, s Szász-Svájc sziklás vidékeire is ellátogattak. 1941-ben a branden-
burgi, hamburgi és felföldi HJ, illetve frank BDM találkozott az olasz ifjúsággal, 
a brandenburgiak pedig részt vettek a GIL táborain. Az északi tengeri HJ és a 
hessen-nassaui BDM a birodalmi német ifjúság táborait kereste fel.176

Az 1941-es év fő eseménye azonban Axmann látogatása volt Olaszország-
ban, amely pontosan nem rekonstruálható. Axmann helyettese, Möckel 1941. 
novemberi útja során Sellanival és Bonamicivel, a GIL parancsnokhelyettesei-
vel találkozott, akikkel már az 1942-es programról folytattak megbeszélést. Ez 
a program továbbra is meglehetősen terjedelmesnek ígérkezett mind a sport 

175 Deutsches Konsulat an das AA, 15. Mai 1941 – PAAA, R 98927; Deutsches Generalkonsulat 
Mailand an das AA, Mailand, 17. Mai 1941 – PAAA, R 98927; RJF Grenz- und Auslandsamt an 
das AA, 10. Juni 1941 – PAAA, R 98927.
176 RJF Grenz- und Auslandsamt, Planung des Auslandsfahrteneinsatzes im Sommer 1941 der 
Gebiete und Obergaue, 10. Juni 1941 – PAAA, R 98927; Italiens Mädelführerin besucht das 
Reich. Das Deutsche Mädel, 1941. November.
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és a kultúra, mind pedig a szellemi élet területén. A tervek megvalósítása 1942 
januárjában kezdődött el. 16 GIL tag látogatott nyolc hétre Németországba, 
ahol a szakmai képzést, a szakmai utánpótlás irányítását, a szakmai versenyt, 
és a tanműhelyeket tanulmányozta. Berlinen kívül Pomerániát, Hamburgot, 
Duisburgot, Ruhr-Alsó-Rajnát, Felföldet, Szászországot és Alsó-Szászországot 
keresték fel. A delegációt Feliciani altörzsvezető vezette, s többek között elkí-
sérte őket a GIL Szociális Hivatalának vezetője, Cordona is. A sajtó, a propagan-
da, a rádió, a film, a képzőművészetek stb. terén való együttműködés fejlesztésé-
re 1942 januárjában a BIV III. főhivatalának vezetője, Rainer Schlösser utazott 
Rómába egy küldöttség élén. A programok további megvalósításáról egyelőre 
nem rendelkezünk információkkal, mindössze annyival, hogy AHS tanulók, a 
Motoros, a Haditengerészeti és a Híradós HJ útjaira, a gyermekek vidékre kül-
dési akciója (Kinderlandverschikcung, KLV) vezetőinek látogatásaira, a BDM 
tagozat olasz munkaközösségeinek útjaira került sor.177

A Marca su Roma 20. évfordulójára Axmann az Európai Ifjúsági Szövetség 
elnökeként, valamint a GIL főparancsnoksága vendégeként kívánt Olaszország-
ba látogatni, amiről egy héttel az esemény előtt a külügyminisztérium még sem-
mi konkrétumot nem tudott. Luther kérte, hogy várják meg a programot és az 
olaszok óhajait. Az utazás 1942-ben megtörtént, Axmannt Möckel is elkísérte. 
Ellátogatott Rüdiger és Schirach is, utóbbit a római HJ is fogadta.178

Az 1942-es program megvalósításakor, 1942 második felében azonban nap-
ról napra nagyobb technikai nehézségek mutatkoztak, s ezt csak tetézte bizo-
nyos belső ellenállás az EISZ bécsi kongresszusa után. Így 1942 novemberében 
leállították a kétoldalú programokat. A nyelvtanár-csere is zátonyra futott. Egy-
részt nem volt kellő számú jelentkező, másrészt az Olaszországból érkezett egy 
fő rosszul érezte magát Németországban, így hathét után távozott, s ezzel ez a 
program véget is ért. A HJ a GIL-lel alakuló együttműködés fejlődését viszont 
megnyugtatónak tartotta, s továbbra is úgy vélte, hogy az 1942-re összeállított 
program addigi megvalósítása nagy reményekre jogosít fel. Wessely a GIL fő-
parancsnokságával folytatott megbeszélésén értékelte az 1942-es munkaprogra-
mot. Ez a megbeszélés a különböző tevékenységi formák törlése ellenére kielé-
gítően zajlott. Az előzetes tervek alapján szóba került az 1943-as munkaterv, de a 
háború miatt várható korlátozások miatt a BIV erre nem kívánt javaslatot tenni. 
A kölcsönös ifjúsági csere kapcsán csak kis csoportokkal számoltak, maximálisan 
10 fős létszámmal, és a programot kifejezetten szakmailag hasznos tanulmány-
utakra kívánták korlátozni. A Németországban dolgozó olasz ifjak összefogásá-

177 Auslandsdienst, Bericht Nr. 218/41. Vertraulich, Italien, Lagebericht, Rom, 4. Februar 1941 
– BArch, NS 43/384, 110-113. o.; Rückblick 1941 – Italien. RJF Auslands- und Volkstumsamt, 
Lageberichte, 1942/1. sz. – BArch, NSD 43/33; Die Hitler–Jugend-Arbeit in Italien. Die Hitler–
Jugend im Kriege, 23. Bericht, 1943. február, 3-4. o.; Arbeitsprogramm 1942 der Achsen-Jugend. 
Völkischer Beobachter, 13. November 1941 – BArch, R 8034-II/9280, 177. o.
178 Fernschreiben mit G-Schreiber, zu Partei 9361/42 (Luther), 13. Oktober 1942 – PAAA, R 
27662, 148. o.; Die Hitler–Jugend-Arbeit in Italien. Die Hitler–Jugend im Kriege, 23. Bericht, 
1943. február, 3-4. o.
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nak kérdését a BIV valószínűleg nem terjesztette elő megbeszélésre.179 Mind-
ebből egyértelművé vált, hogy a háború elhúzódása miatt a HJ külkapcsolatai is 
egyre inkább csak a háborús erőfeszítéseket szolgálták.

1943 márciusában Bonamici alparancsnok, Leonini konzul és a német követ-
ség részéről dr. Albrecht jelenlétében Schmidt főkörzetvezető beszélte meg a jö-
vőbeni olasz-német ifjúsági együttműködés főbb vonalait, amit azután Schmidt 
hivatalvezető a GIL főparancsnoksága részéről Amatori kapitánnyal pontosított. 
Első helyen megbeszélték az EISZ megalapítását és a további, ezzel kapcsolatos 
kérdéseket. A német és az olasz ifjúság háborús tevékenységének további össze-
hangolására 4-5 fős bizottság felállítását tervezték, amely Velencében ült volna 
össze. Tagjai a légvédelem, az előkatonai kiképzés, a KLV, a lánybevetés terü-
letéről érkeztek volna, és mindkét ifjúságvezetőség propagandahivatala is kép-
viseltette volna magát egy-egy fővel. Amatori a propaganda további erősítését 
különösen fontosnak tartotta, még több rádióadáscserét, sajtóirányítást, valamint 
kép- és filmanyag rendelkezésre bocsátását szorgalmazta. Schmidt egyetértett az-
zal, hogy csak a háború szempontjából fontos propagandára van szükség és java-
solta, hogy az ösztöndíjasok, egyetemi hallgatók, zenetanárok stb. cseréjét állítsák 
le. A német-olasz ifjúsági együttműködés ugyanis nem jelenthetett terhet a két 
ország vezetése számára, sőt a feladatok háborús prioritásokra irányításával újabb 
impulzusokra volt szükség. A megbeszélés nyomán bizonyos időközönként 3-4 
vezetőből álló csoport meghívását helyezték kilátásba, amelynek feladata a bizott-
ság által megbeszélt munkaterületek helyszíni tanulmányozása volt. Leonini kon-
zul javasolta a megsebesült fiatalok cseréjét, s alkalmazását a légvédelmi ágyúkon. 
Megbeszélték a Führer születésnapjára szánt április 20-i olasz rádióműsort.180 A 
kétoldalú olasz-német együttműködés tekintetében csak kisebb vezetői csopor-
tok látogatását tervezték a háborús tevékenységek tanulmányozására. A politikai 
cél pedig a tengely ifjúságának összetartozás-érzésének erősítése volt.181

A HJ a negyvenes évek elején Olaszországban összesen 650 tagot számlált 
(130 HJ, 180 DJ, 156 JM, 184 BDM), akik 12 állomáshelyen (Standort) és 6 tá-
maszponton (Stützpunkt) szolgáltak (Milánó, Róma, Trieszt, Meránó, Bozen, Fi-
ume-Abbázia, Torino, Nápoly, Firenze, Genova, Velence, Palermo, Görz, Póla, 
Catania, Messina, Bologna és Párma). Bár ez viszonylag kis létszám volt, viszont 
a német fiatalok jócskán szétszórva éltek az országban, aminek következtében 

179 RJF Auslands- und Volkstumsamt BDM Amtsreferat (Wedel) Aktennotiz Oberbannf. 
Schmidt, 8. März 1943 – BArch, NS 28/117, 31. o.; Rückblick 1941 – Italien. RJF Auslands- und 
Volsktumsamt, Lageberichte, 1942/1. sz. – BArch, NSD 43/33; Besprechungspunkte mit dem 
Generalkommando der GIL von Obf. Wessely – BArch, NS 28/117, 32. o. A német és olasz ifjúsá-
gi kapcsolatok intenzívebbé tétele kapcsán felmerült, hogy egyes olasz városok ifjai német városok 
ifjaival cserélnek írásokat. Aufzeichnung Betr.: Besprechung Oberbannführer Schmidt mit dem 
Chef des Presseamtes der GIL Caprino am 20. März 1943 – BArch, NS 28/117, 22. o.
180 Aufzeichnung betr. Besprechung des Obf. Schmidt (RJF) mit Capitano Amatori (GIL) am 
Donnerstag, den 18. März 1943 – BArch, NS 28/117, 23-27. o.
181 Vorgesehene Besprechungspunkte mit dem Generalkommando der GIL – BArch, NS 28/117, 
28-30. o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 796. o.
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a HJ munkája nem rendelke-
zett a legjobb feltételekkel. Ró-
mában a megbízott Siegfired 
Nickel, majd Heinzi Wilke volt, 
míg az Országos Ifjúságveze-
tőséget Götz Krack vezette, 
akit 1942 novemberében Rolf 
Redeker váltott, aki a megbízot-
ti tisztet is átvette.182 A legfőbb 
lehetőség talán a HJ nyári tábo-
raiban rejlett. A római csoport 
minden évben ötnapos táboro-
záson vett részt Braccianóban. 
1940-ben majdnem minden lány 
részt vett, így összesen 35-en vo-
nultak táborba, és kb. ugyaneny-
nyi fiú.183 Az olaszországi német 
ifjúság a Lago Maggiore-n is tartott táborozást, amelyet az NSDAP 1936-ban 
meggyilkolt svájci országos vezetőjéről, Wilhelm Gustloffról neveztek el. 1940-
ben pár hetes táborozáson vettek részt lányok és fiúk egyaránt, ahová a milánói 
kolónia – amely a legnagyobb volt Olaszországban – 32 fiút és 8 lányt küldött, Ró-
mából 20 fiú és 11 lány, Triesztből 20 fiú és 7 lány érkezett, s további táborozók 
jöttek Genovából, Firenzéből, Torinóból, Bozenből, Meránból és Nápolyból.184

V. 5. 1. 2. Japán

A harmincas évek második felének látványos eseményei után a soron követke-
ző 1940-es német-japán ifjúsági vezetőcsere kapcsán irányelveket fogalmaztak 
meg. A továbbiakban mindkét részről 6 ifjúsági vezető cseréjével számoltak, 
hogy megismerhessék a meglátogatott ország ifjúságát a háborús időszakban is. 
A tervezett tartózkodás ideje kb. két hónap volt, az út programját pedig a ven-
déglátó állította össze. Ebben az új formában 1940 októberétől 1941 januárjáig 
zajlott az első csere.185

A HJ-csoport a BIV távol-keleti referense, Heinrich Jürgens vezetésével ér-
kezett a Japán 2600 éves fennállásának tiszteletére rendezett ünnepségekre. Lá-
togatásuk a Japán által megszállt területre irányult. A Pekinggel való megismer-
kedés után, fontos katonai és más vezető személyiségekkel találkoztak. Kétnapos 

182 Unsere Hitler–Jugend-Arbeit in Italien. Die Hitler–Jugend im Kriege, 23. Bericht, 1943. feb-
ruár, 3-4. o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 783. o.
183 Beim Standort Rom im Lager. Das Deutsche Mädel, Juli 1940, 18. o.
184 Wilhelm Gustloff Lager am Lago Maggiore. Das Deutsche Mädel, August 1940.
185 Richtlinien für den Jugendführeraustausch zwischen Deutschland und Japan, 14. August 1940 
– PAAA, R 98927; Deutsch–japanischer Jugendaustausch. Das Junge Deutschland, 1941/3. sz. 
91. o.
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utat tettek Kalganba, ahol a 
mongolok életével és szoká-
saival ismerkedtek a mongol 
herceg vendéglátásában. Az 
út kínai részének záróak-
kordját a követségen adott 
sajtófogadás jelentette, me-
lyen képeket mutattak be a 
német ifjúsági mozgalomról. 
Ezután Hsinkingbe érkez-
tek. Fogadásukra a pályaud-
varon a japán fogadóbizott-
ság mellett, a helyi német 
követség, NSDAP és a tel-
jes helyi HJ felvonult. Más-

nap a német közösség vendégei voltak. Útjuk egy részét Mukdenben töltötték, 
ahol a város polgármestere, Kobayashi főtitkár és a városi igazgatás tagjai, a he-
lyi Concordia Ifjúság, a helyi NSDAP, a HJ és a német közösség tagjai jelentek 
meg tiszteletükre. A vendégek megkoszorúzták a háborús emlékművet, másnap 
várost néztek és kirándultak Fushunba. December 14-én rádióadást sugároztak 
Németországba, majd megtekintették a várost, a hősi emlékművet, felkeresték 
a külügyi hivatalt, a német és a japán követséget. Két nap szabadidőt is kapott a 
küldöttség, ekkor számos látogató kereste fel őket a hotelben. A csoport decem-
ber 15-én távozott. A HJ-küldöttség 1941. január 4-én érkezett vissza Berlinbe. 
A követség úgy értékelte, hogy a látogatás teljes siker volt.186 

A japán ifjúsági vezetők 1940. október 1.-november 30. között tartózkodtak 
Németországban. A vendéglátók a megszállt területek életébe is bepillantást en-
gedtek, így a németországi út mellett a Főkormányzóság, a Protektorátus, valamint 
Hollandia és Dánia felkeresése is a programpontok között szerepelt. Berlinben 
a szokásos városnézés és koszorúzás mellett fogadta őket a birodalmi ifjúságve-
zető. Látogatást tettek Prierosban, Storkowban, Tiefenseeben, Oranienburgban 
és Rudowban, a Repülőtechnikai Előiskolában, a birodalmi sportpályán és 
Potsdamban is. Trebbinben egy vitorlázó repülős tábort néztek meg. A továb-
bi állomások voltak Danzig (Gdańsk), Gotenhafen (Gdynia), Zoppot (Sopot) és 
Marienburg (Malbork), ahol megnézték az NSDAP rendi várát (Ordenssschloss), 
majd Osterode (Ostróda), illetve a boydeni (Bajdy) háztartási iskola következ-
tek. Hohensteinban (Olsztynek) megkoszorúzták a Tannenberg-emlékművet. 
Majd következett Varsó, Krakkó, Breslau, Prága, Brünn, Bécs, Linz, ahol a 

186 Deutsches Genarlkonsulat Osaka–Kobe an das AA, Kobe, 23. Dezember 1940 – PAAA, R 
98927; Abordnung der RJF zu den 2600-Jahrfeierlichkeiten nach drei Monaten zurück. Kölnische 
Zeitung, 7. Januar 1941 (BArch, NS 5/VI/427, 190. o.); Deutsche Botschaft an das AA, Peking, 17. 
Dezember 1940 – PAAA, R 98926; Deutsches Generalkonsulat an die Deutsche Gesandtschaft in 
Hsinking, Mukden, 24. Oktober 1940 – PAAA, R 98927; Deutsche Gesandtschaft Hsinking an das 
AA, 19. Dezember 1940 – PAAA, R 98927; Zu Partei 148/41, 3. Januar 1941 – PAAA, R 98927.
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Hermann Göring Műveket tekin-
tették meg, továbbá Salzburgot, 
Berchtesgadent és Königsseet. 
Berchtesgadenben a Führer há-
zát, az ifjúsági szállót és a sóbányát 
keresték fel. Münchenben a Bar-
na Ház, a Feldherrnhalle, a Né-
met Múzeum és a művészeti kiál-
lítás szerepelt a programban, majd 
Nürnbergben a város, az ifjúsági 
szálló és a pártnapok színhelye. 
Rothenburg után Stuttgartba vet-
ték az irányt, ahol a DAI-ban jártak. 
Karlsruhe után Strassburgban jár-
tak, megtekintették a Nyugati falat 
(Westwall) és a Maginot-vonalat, 
majd Mainz, Köln következett. Leverkusenben a Bayer-műveket, Düsseldorf-
ban a Goebbels ifjúsági szállót és a Schlageter emlékművet nézték meg. Követ-
kezett Essen a Krupp-művekkel és egy szénbánya megtekintésével. Rotterdam-
ban a Todt-szervezet és a Birodalmi Munkaszolgálat munkáját vették szemügyre, 
majd Osnabrückön, és Brémán keresztül érkeztek Hamburgba. Itt a kikötőt, egy 
HJ-otthont, valamint HJ-létesítményeket, és a „Hilgendorf kapitány” iskolaha-
jót nézték meg. Friedrichkoogban az Adolf Hitler-Koog-ot, majd Kielt keresték 
fel, ahol a hajógyárral és a Vilmos Császár-csatornával ismerkedtek. Laboe-ban a 
haditengerészeti emlékművet tekintették meg. Végigjárták a fontosabb Hanza-
városokat, Lübecket, Rostockot és Stralsundot. HJ otthonokat és a Haditengeré-
szeti HJ Horst Wessel iskolahajóját is megnézték, végül Rügenre is elvitték őket. 
Berlinből Koppenhágába repültek, majd vissza Berlinbe, s végül a braunschweigi 
területi vezetőképző iskolában és az akadémián jártak.187

Nem ilyen kiterjedt, de hasonló látogatást tett a japán küldöttség utazása 
előtt Kawai követ és kísérete, mely során crössinseei rendi várat (Ordensburg) és 
AHS-t, a tiefenseei ifjúsági szállót, a prierosi birodalmi sportiskolát és a storkowi 
ifjúsági szállót, női, illetve férfi munkaszolgálat-tábort, valamint a HJ, az NSV és 
a DAF létesítményeit tekintette meg. Kawai a látottak után kijelentette, hogy a 
japán nevelési rendszert elavultnak és egyoldalúnak tartja, s valami hasonlóban 
gondolkodott Japánban is, mint az AHS és a rendi várak.188

187 RJF Auslandsamt an das AA, 11. November 1940 – PAAA, R 98926; Programmvorschlag für 
die Rundreise der japanischen Austauschgruppe durch Deutschland in der Zeit vom 1. Oktober 
bis 30. November 1940 – PAAA, R 98926, BArch, R 64-IV/101, 56-58. o.
188 Aufzeichnung betr. Reise des japanischen Gesandten Kawai, 3. August 1940; Programm der 
Reise des Gesandten Kawai von Danzig nach Berlin – PAAA, R 99008; Bericht über den Besuch 
des japanischen Gesandten Kawai [Ordensburg Krösinsee. Der Burgkommandant]; Japanische 
Botschaft an den Kommandanten der Ordensburg Crössinsee. Abschrift, 28. August 1940 – 
PAAA, R 99008.
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Az újabb japán cserecsapat már 1941 elején megérkezett Németországba, 
ahol nyolc hetet tartózkodott. Ez volt az első olyan japán út, ahol a vendégek 
már az egységes japán államifjúságot képviselték. A japán vezetőküldöttség 1941 
márciusában tartózkodott Berlinben, ahol a birodalmi külügyminiszter is fogad-
ta őket, majd részt vettek a japán külügyminiszter látogatása alkalmából rende-
zett ünnepélyes fogadáson is.189

Az 1941 januárjában alapított japán államifjúság (Dai Nihon Seishonenden) 
fontosnak tartotta az ifjúság zenei képzését is. Ennek során felkarolták a régi ja-
pán zenét és népdalokat, s európai hangszerelés szerinti zenészcsoportokat is fel 
kívántak állítani. Az ifjúság helyettes vezetőjével (főtitkár), Asahinával folytatott 
megbeszélésén Schulze felajánlotta egy HJ-zenekar kiküldését Japánba, amit az 
államifjúság és a kultuszminisztérium is üdvözölt. A követség egy ilyen látogatást 
nagyon üdvözlendőnek tartott, mert úgy vélte, hogy a széles néptömegek mellett 
így az értelmiségi rétegeket is német szellemben lehet befolyásolni. Főleg azért 
volt ez fontos, mert a HJ álláspontja szerint a német zene művelése Japánban 
még mindig erősen zsidó kézben volt. Egy 20 fős csoport két hónapos kiküldését 
tervezték. A csoport Tokio, Osaka, Kyoto és Nagoya mellett a legfontosabb tarto-
mányi székhelyeken lépett volna fel. A japán rádióban való fellépés is biztosított 
volt. A sebesült katonák előtti szereplés pedig tovább mélyítette volna a hatást.190 
Ennek lefolyásáról, illetve további kapcsolattartásról már nem tudunk. 1942 áp-
rilisában ismét sor került német-japán csereadásra. Az első adásra a HJ részéről a 
Führer születésnapja alkalmából április 25-én került sor, amelyen a német követ, 
Schulze és Asahina beszélt, köszöntőt mondott Oshima követ és Axmann.191

V. 5. 2. Skandinávia

V. 5. 2. 1. Dánia

A Hitlerjugend számára Dánia megszállását követően már leginkább csak Fritz 
Clausen NSAP pártjához kötődő Nemzetiszocialista Dán Ifjúsága szolgált part-
nerül, amelyben kezdetben csak az idősebb korosztályok kaptak helyet, s csak 
fiúk. Később már itt is a 10-18 év közötti lányok és fiúk váltak a mozgalom célcso-
portjává. A szervezet vezetését 1941 őszén – Christian Frederik von Schalburg 
halálát követően – Erik Laerum, majd a háború vége felé Jens Frederik Jensen 

189 Deutsch–japanischer Jugendaustausch. Das Junge Deutschland, 1941/3. sz. 91. o.; Tonnosuke, 
Natori, Groß–Japan, h. n., 1943 (DB, 1943 A 1514); RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 22. 
März 1941 – PAAA, R 98927. 1941-ben BDM-vezetőlányok vettek részt a japán munkaszolgálat-
ban, összesen 2 fő. BDM-Führerinnen im japanischen Arbeitsdienst. Das Deutsche Mädel, 1941. 
januar.
190 Deutsche Bortschaft an das AA, Tokio, 3. Juni 1941 – PAAA, R 98927.
191 Deutsch–japanische Rundfunk-Austauschsendung 1942 – BArch, NS 28/112.; Japánban 
Reinhold Schulzét később Heinrich Mielke követte országos ifjúságvezetőként és a BIV megbí-
zottjaként. Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 784. o.
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vette át. Az NSU munkájának elősegítésére és a kétoldalú kapcsolatok ápolásá-
ra 1940. október végén Axmann a BIV régi munkatársát, Benemannt nevezte 
ki a Birodalmi Ifjúságvezető megbízottjának. Axmann egyben kérte a koppen-
hágai követet, hogy minden ifjúsági kérdéssel kapcsolatos ügy intézését bízzák 
Benemannra. Koppenhágában a német birodalmi képviseleten jött létre a BIV 
Szolgálati Helye (Dienststelle der RJF), amely később már Lutz Hassenpflug ve-
zetése alatt állt, aki korábban Olaszországban képviselte a Hitlerjugendet. Dáni-
ából 1943-ban Romániába távozott, s helyét Emil Teichmann vette át, a BDM 
ügyeket pedig Gerda Wendt intézte. A HJ Országos Ifjúságvezetőségét szintén 
Hassenpflug vezette. Dániában, viszont talán az egyik legnehezebb feladatot 
látta el a BIV megbízottja, mivel mind a lakosság, mind az ifjúság egyértelműen 
németellenes volt: angol híradót hallgatott, s talán emiatt is minden korábbinál 
jobban hitt az angol győzelemben.192 Dánia egyedi jelenség volt abban a tekin-
tetben is, hogy a délkelet-európai régiót leszámítva itt létezett egyedül külön 
Német Ifjúság. A korábbi és pillanatnyi kedvező feltételek mellett az itteni ifjú-
ságnak mind iskolai, mind pedig azon kívüli képzettsége nagyon magas volt, ami 
szinte megfelelt a HJ szintjének. A több mint 3000 dániai német fiú és lány Jef 
Blume, majd Thaysen és Heie Erichsen vezetése alatt tevékenykedett.193

1940 decemberében az NSU ennek megfelelően nagy toborzóhadjáratot in-
dított, Laerum Jütland minden nagyobb városában előadást tartott. Laerumot 
ennek érdekében még a hadseregből is leszerelték, hogy még erőteljesebb 
munkát tudjon végezni az ifjúság körében. 1940 decemberében pedig elkezd-
ték a nemzetiszocialista leánymunkát is. 1941-re német minta alapján készítet-
ték el a szervezési és munkaterveket. Januárra és februárra szónokok és HJ-
propagandafilmek erőteljes bevetését irányozták elő, különösen nagy hangsúlyt 
kívántak fektetni a sajtómunkára, és alapítani kívántak egy önálló és saját nem-
zetiszocialista ifjúsági folyóiratot. Egyes munkatársakat azzal bíztak meg, hogy 
nemzetiszocialista szellemben írják meg a teljes dán történelmet. Bár a bel-
politikai helyzet hátráltatóan hatott az NSU fejlődésére, mégis az év végi tag-
létszámjelentés azt mutatta, hogy az utolsó két hónapban növekedett a tagság, 
s remélték, hogy a kemény munka további eredményeket hoz majd. Az NSU 
felépítése azonban nem ment a BIV komoly anyagi támogatása nélkül, amire a 
BIV dániai megbízottja 1942-ben többször is felhívta a figyelmet. Ez azonban 
a háború közepére anyagi és devizanehézségekbe ütközött.194 Az ifjúság befo-

192 Axmann an den Gesandten Renthe–Finck, 25. Oktober 1940 – PAAA, R 99008; Dänemarks 
Jugend – (Újságcikk-kivágás), BArch, NS 5/VI/411; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 775. o.; 
Kirkebæk, Mikkel, Beredt for Danmark: Nationalsocialistisk Ungdom 1932 – 1945. Høst, 
København 2004.
193 Wesen und Weg volksdeutscher Jugend. RJF Auslands- und Volkstumsamt, Lageberichte, 
1942/November–Dezember – BArch, NSD 43/33, 45-57. o., itt 56. o.; RJF Auslands- und 
Volkstumsamt, Hauptabteilung I, 25. Januar 1944 – BArch, NS 28/118, 5. o.
194 Der Bevollmächtigte des Deutschen Reiches an das AA, Kopenhagen, 21. Januar 1941 – 
PAAA, R 98885; RJF Auslands- und Volkstumsamt an das AA, 9. März 1942 – BArch, NS 28/102, 
3. o.; A gazdasági minisztériummal folytatott tárgyalások azt eredményezték, hogy néhány or-
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lyásolását pedig erősen megnehezítette, hogy az NSU nem volt jelentős erő, ál-
lamifjúság pedig nem létezett.

A dán ifjúság dán nemzeti lobogó alatti összefogását a német megszállás sem 
tudta megakadályozni. Az elterjedt sportegyesületek jelentették az egyik kritikus 
pontot, mivel azokban nemcsak sporttevékenységet folytattak. A németellenes 
jellegű ifjúsági szervezetek mellett viszont volt olyan is, amely az északi gondolat 
hangoztatásával próbált szimpátiára lelni a megszálló hatalomnál. A Dán-Északi 
Ifjúsági Szövetség (Dansk-Nordisk Ungdomsforbund) céljai közt szerepelt a 
szabad népies ifjúsági tevékenység folytatása, a dán-északi nyelv- és kulturális 
területen, továbbá a külföldön élő dánok számára a dán kultúra terjesztése és 
védelme, valamint a dánok és más északi népek közötti kapcsolatok fejlesztése. 
Ez utóbbi hangoztatásában láttak reményt arra, hogy ezt Németország is támo-
gatja majd.195 A 300 ezer fős tagsággal rendelkező Dán Ifjúsági Együttműködés 
(Dansk Ungdoms Samvirke) minden más ifjúsági szervezetet összefogott, hogy 
egységesen megtervezzék működésüket, s hogy megteremthessék a dán ifjúság 
nagy gyűjtőmedencéjét. A német hatóság szerint a szervezet tagszervezeteinél a 
Németország ellenes magatartás volt a közös összekötő erő, s nem tudták meg-
ítélni, hogy mikor tudnak közéjük éket verni.196

Közben – nyilván ellensúlyként is – Laerum németországi útja után,197 ahol 
megkapta a szükséges ösztönzést és a példamutatást, egy erősebb, jobban szer-

szág esetében nem lehetett újabb összegeket kiutalni. A BIV úgy ítélte meg, hogy összességében 
csökkentették a külföldi munkára felhasználható kereteket. Dániában a BIV szerint már minden 
olyan munkára fordított összeget töröltek, ami nem volt nagyon sürgős, de már így is csak nagy 
nehézségek árán tudták valahogy fenntartani az országos ifjúságvezetőséget. Ráadásul a BIV által 
biztosított támogatás a devizagazdálkodás miatt további nehézségekbe is ütközött. Az összeg havi 
2500 márka volt, de a külügyminisztérium a különleges fondokból rendelkezésre álló, és a kop-
penhágai követség útján kiutalt havi 10 000 koronát egyelőre elégségesnek tartotta a működésre. 
RJF Auslands- und Volkstumsamt an das AA, 12. Mai 1942; AA an die RJF, 6. Mai 1942 – BArch, 
NS 28/102, 1-2. o; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 775. o.
195 Vö. Antideutsche Rede eines Lektors in Tondern. „Heimdal”, Apenrade, 13. August 1940. „Aus 
dem Bericht einer dänischen Jugendversammlung in Tondern” – BArch, NS 43/207, 52. o.; Das 
Arbeitsprogramm des „Dänisch–nordischen Jugendverbandes” Folkungsbladet, Nr. 11, August 
1940 – BArch, NS 43/207, 187. o.
196 Der Bevollmächtigte des Deutschen Reiches an das AA, Kopenhagen, 21. Januar 1941 – PAAA, 
R 98885; Aufzeichnung. Geheim. Führer der dänischen nationalsozialistischen Jugendorganisation 
NSU (Benemann), 11. November 1940 – BArch, NS 28/102, 39. o.; Ld. a dán újságcikkeket – 
BArch, NS 43/207, 44-50., 259. o.
197 A dán nemzetiszocialista ifjúság vezetőjét a BIV 1940-ben minden előzetes diplomáciai véle-
ményezés nélkül hívta meg Németországba. A dolog kínosságát csak növelte, hogy a program is 
olyannyira előkészítetlen volt, hogy Laerumot megérkezése után egy moziba vitték. A külügymi-
nisztérium felhívta a figyelmet, hogy az ilyen rendetlenségből külpolitikai nehézségek adódhatnak. 
Úgy tűnik, ez esetben a BIV-en belül sem működött rendesen az információáramlás, vagy pedig 
utólagos szabadkozásról volt szó. Mindenesetre Benemann utólag azt közölte, hogy nem is tervez-
tek szilárd programot, mindössze a Nordische Verbindungsstelle hivatalos ebédje jelentett ez alól 
kivételt. A látogatás november 19.-24. között zajlott. Referat Karbatsch an Axmann, 26. November 
1940 – PAAA, R 99008; Aufzeichnung. Deutschlandbesuch der dänischen Nationalsozialistischen 
Jugendführer, Kapitän Laerum und Graf Brockenhaus–Schack vom 19. bis 24. November 1940 
– PAAA, R 99008.
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vezett NSU felépítésébe kezdett. Berlinből javaslatot kapott arra is, hogy a pro-
paganda elősegítése és a szervezés felgyorsítása érdekében létre kell hoznia egy 
irodát két fő állású munkatárssal és három segéderővel. Benemannt már október 
végi látogatásánál tájékoztatták az anyagi támogatás részleteiről is, majd november 
végén Lauerum ismét Berlinbe látogatott, ahol a tervek szerint a HJ különböző 
létesítményeit tekintette meg.198 Komolyabb fellépésre nem is volt esély, hiszen 
ez veszélyeztette volna a birodalomnak termelő dán ipart és mezőgazdaságot is.

A kétoldalú kapcsolatoknak a háború idején szinte alig van nyoma. Továbbra is 
rendszeresen érkeztek HJ- és BDM-csoportok a minden év júniusában az NSAP 
ünnepét is jelentő észak-schleswigi Knivsberg ünnepségre. 1940-ben a HJ Észa-
ki vidék körzetének 20 fős csoportja ismét eljött. 1941-ben az észak-vidéki és a 
mecklenburgi HJ terület csoportjai az NSU-val tartottak kapcsolatot, és a népi 
német ifjúságot látogatták meg. 1941 júniusának végén egy Oslóba tartó HJ-
csoport állt meg Koppenhágában. A stájerországi, pomerániai és mecklenburgi 
44 BDM-vezető Terboven meghívására indult Oslóba, de a Sassnitz-Trelleborg 
útvonal lezárása után Warnemündén és Gedseren keresztül Dánia felől közelí-
tették meg az északi országot. A vonat-összeköttetés miatt csak négy nappal ké-
sőbb tudtak továbbindulni, így a csoport több közösségi rendezvényt tartott az 
ottani Hitlerjugenddel és a dán ifjúsággal. Színes viseleteikkel és előadásaikkal 
Dániában nagy feltűnést és jó benyomást keltettek. 1941 júliusában a Német-
ország adó rádiós színjátszó csapata Oslóba tartva tett kétnapos látogatást Kop-
penhágában 49 fiúval és lánnyal, ahol a dán rádiótársaságnál néhány hanglemezt 
készítettek későbbi sugárzásra. A követségen rendezett kerti fogadáson az NSU 
vezetői, Laerum és a lányvezető, Nina Hendrup is részt vettek.199

A kapcsolatok fordított irányban is működtek. 1941-ben az NSU 37 tagja jú-
lius 1-én indult útnak egy vezetőképző tanfolyamra Potsdamba, immár másod-
szor. Ugyancsak július elején érkeztek meg a fiúk és a lányok a véd-felkészítő, 
illetve a Wilhelm Gustloff táborba Dániából. A dán rádióban pedig a követség 
ifjúsági referense beszélt a Hitlerjugendről.200

1942-ben a közös európai rendezvények mellett a kétoldalú kapcsolatokat is 
erősíteni próbálták. Jensen ifjúsági vezetővel folytatott megbeszélésen szóba ke-
rült az NSU nagysága és helyzete, az 1942-es tervek, s próbálták azt is kipuhatol-
ni, miként fogadná a dán ifjúság a fegyvertelen keleti bevetést és esetlegesen a vi-
dékszolgálatban történő alkalmazást. A dán ifjúságot szintén meghívták Weimarba 
és Firenzébe. A dán kapcsolat labilitását mutatta, hogy központi helyet foglalt el 

198 Der Bevollmächtigte des Deutschen Reiches an das AA, Kopenhagen, 21. Januar 1941 – PAAA, 
R 98885; Aufzeichnung. Geheim. Führer der dänischen nationalsozialistischen Jugendorganisation 
NSU (Benemann), 11. November 1940 – BArch, NS 28/102, 39. o.
199 RJF Auslandsamt an das AA, 11. Mai 1940; AA an das RJF Auslandsamt, 25. Mai 1940 – PAAA, 
R 98920; RJF Grenz- und Auslandsamt, Planung des Auslandsfahrteneinsatzes im Sommer 1941 
der Gebiete und Obergaue, 10. Juni 1941 – PAAA, R 98927; Der Bevollmächtigte des Deutschen 
Reiches an das AA, Kopenhagen, 4. Juli 1941 – PAAA, R 98927; Der Bevollmächtigte des 
Deutschen Reiches an das AA, Kopenhagen, 8. Juli 1941 – PAAA, R 98927.
200 An die RJF, 1. Juli 1941 – PAAA, R 98927.
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az NSU erősítése, kapcsolatainak szorosabbá tétele a Hitlerjugendhez, illetve az 
ellenséges ifjúsági szervezetekbe való betörés kérdése. Mindezt olyan környezet-
ben kellett volna elérni, hogy – német felmérések szerint – a dánok 90 százaléka 
elutasító volt a németekkel szemben, mert nem voltak képesek tartani a keleti 
frontot, és inkább az angolok végső győzelmét várták. Nem kedvezett a német 
megítélésnek a dán DNSAP vezetőjének, Clausennek a hozzáállása sem, mert 
minden együttműködést elutasított más dán ifjúsági szervezetekkel, sőt megtil-
totta nekik az európai és a német ifjúsággal való kooperációt is. Az NSU-nak 1942 
tavaszán kb. 2000 tagja volt, ebből 500 lány. A pártnak 46 ezer tagja volt, Clausen 
és Jensen baráti viszonyban állt egymással, és utóbbinak erős pozíciója volt a párt-
ban. Mivel azonban mellette még tiszt is volt, Németországban úgy látták, hogy 
hosszú távon a két beosztást nem lehet egymás mellett ellátni. Az NSU számára 
erőteljes toborzást tartottak szükségesnek, amelyhez Jensennek a HJ 1933 előtti 
felépítésének bemutatásával akartak segítséget nyújtani. 1944-ben a dán ifjúság 
nevét Schalburg-Ungdomra, azaz Schalburg Ifjúságra változtatták, amitől azt vár-
ták, hogy az új elnevezésű szervezet lehetőséget nyújt majd a dán nemzetiszoci-
alista ifjúságnevelés szélesebb alapokra helyezéséhez.201 1944 elején Dániát már 
arra is igénybe kívánták venni, hogy ott hozzanak létre véd-felkészítő táborokat a 
Hitlerjugend számára. Axmann megbízásából Schlünder január közepén a tábor-
helyek megtekintése és a további intézkedések végett utazott Dániába.202

V. 5. 2. 2. Svédország

A svéd ifjúsággal való kapcsolattartást szolgálták a HJ pomerániai, kurhesseni, 
hamburgi, brandenburgi területének, illetve a BDM Keleti Vidék, Északi Vidék, 
Tirol-Vorarlberg és Düsseldorf főkörzetének útjai Svédországba 1941-ben.203 A 
svéd semlegesség feltörése a háború időszakában azonban nem igen sikerült 
a HJ-nak, így a svédeket a Germán Ifjúság projektjébe sem tudták bevonni. 
Mindez pedig teljesen egyértelművé vált, amikor 1941 tavaszán a Svéd Cser-
készszövetség vezetője, Folke Bernadotte Németországba látogatott, hogy felke-
resse a Mauser-műveket. Ezt az alkalmat próbálta kihasználni a BIV. Axmann a 
vendéget a Külföldi Házban fogadta Gatowban egy reggelin, amelyen részt vett 
Lauterbacher a BIV Külügyi Hivatala részéről, Karbatsch főjárásvezető a kül-
ügyminisztérium Németország Osztálytól, Memminger főjárásvezető a BIV Saj-

201 Besprechunsgvermerk für den Besuch des Führers der dänischen NSU, Kapitänleutnant 
Jensen, 11. März 1942 – BArch, NS 28/117, 16. o.; Aktenvermerk, 11. März 1942 – BArch, 
NS 28/117, 17. o. Schalburg SS-Obersturmbannführer a Freikorps Danmark önkéntese és pa-
rancsnoka volt, majd elesett Keleten. Hosszabb ideig a nemzetiszocilaista ifjúság vezetője volt. 
Jugendorgansiationen in Dänemark und Flandern. Reichsbefehl, 1/44 K, 7. Januar 1944 – BArch, 
NSD 43/1; Europa. Kontinent der Jugend. Festliche Veröffentlichung zur Begründung des 
Europäischen Jugendverbandes in Wien 1942. Verlag „Die Pause” Wien, é. n., 71. o.
202 AA an Reichskabinettsrat von Stutterheim, 11. Januar 1944 – BArch, R 43 II/3506.
203 RJF Grenz- und Auslandsamt, Planung des Auslandsfahrteneinsatzes im Sommer 1941 der 
Gebiete und Obergaue, 10. Juni 1941 – PAAA, R 98927.
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tó- és Propaganda Hivatalának vezetője, Weltzin járásvezető, Axmann adjutánsa 
és Trebst a BIV skandináv referense. A megbeszélésen Bernadotte megkísérel-
te elnyerni a BIV jóindulatát a nemzetközi cserkészmozgalom iránt és érdeklő-
dést kelteni a svéd cserkészek iránt. Hangsúlyozta az általa vezetett szervezet 
politikamentességét, s éreztette, hogy a jelenlegi háborús helyzetben aligha van 
mód a két ifjúság közötti intenzívebb kapcsolatokra, de késznek mutatkozott 
a meglévő kapcsolatok fenntartására. Bernadotte a hangsúlyt inkább a háború 
utáni időszakra helyezte, miközben rákérdezett, hogy a háború befejeztével haj-
landó-e a HJ más ifjúsági mozgalmakkal, így a cserkészekkel is együttműködni. 
Axmann erre kifejtette, hogy a HJ ideálját mindig is az együttműködésben látta. 
Ezután bepillantást nyújtottak a svéd vendégnek a HJ mindennapi tevékenysé-
gébe, amelyre a legalkalmasabbnak a szociális szektort tartották, így meghívták 
a birodalmi szakmai verseny helyszínére. A tehetséggondozást a HJ beszámolója 
szerint nagy elismeréssel szemlélték, s ajándékul megkapták Axmann könyvét a 
birodalmi szakmai versenyről. A HJ munkamódjáról és szervezetéről tea kísére-
tében tájékoztatták a svéd küldöttséget, amelyen a Berlin HJ képviselői is részt 
vettek. A svéd vendégeket leginkább a német ifjúság véd-politikai felkészítése 
érdekelte, valamint az ifjúsági vezetők képzése. Záróbeszédében Bernadotte a 
német ifjúságnak eredményes működést kívánt, de komolyabb és gyümölcsö-
zőbb együttműködésre csak a háború után látott lehetőséget. Végül egy HJ-ról 
szóló film vetítésén vett részt a BIV Külügyi Hivatalának épületében, amelyen 
Möckel törzsvezető üdvözölte a vendégeket. Bernadotte kijelentette: annak na-
gyon örülne, ha ismét fogadhatná a német ifjúság képviselőit Stockholmban, 
hogy ő is bemutathassa a svéd cserkészek életét a vendégeknek.204

V. 5. 2. 3. Norvégia

Norvégiában a BIV Norvégiai Parancsnoksága (Befehlsstelle Norwegen) 1940 
végén jött létre, vezetője az AHS főnöke és a braunschweigi akadémia vezető-
je, Kurt Petter lett, akit 1943-ban Hans Meßmacher váltott fel, akit 1944-ben a 
kurhesseni területi vezetőképző iskola vezetője, Erich Lemmer követett. A BDM 
ügyeit Ursula Meßmacher, majd 1943-tól Elis Feichtinger irányította. Ezzel pár-
huzamosan működött a HJ Országos Ifjúságvezetősége, amelyet 1943 augusztu-
sában összeolvasztottak a Parancsnoksággal, így azután Lemmer és Feichtinger 
vezetése alatt állt előbbi is. A Norvég Nemzetiszocialista Ifjúsági Mozgalmat, az 
NSUF-t a HJ segédletével építették fel és a HJ „jelentős részt vállalt” a szervezet 
irányításából is, amely amúgy Axel Stangés Bjørn Østring vezetése alatt állt. Az 
NSFU-ban a fiúk az Ifjú Kíséret (Unghird) és a Fiúkíséret (Guttehird), a lányok 
a Lánykíséret (Jentehird) és az Ifjúlány Kíséret (Småhird) alakulataiban szolgál-
tak 10 és 18 éves kor között.205

204 Bericht über die Anwesenheit des Grafen Folke Bernadotte in Berlin – PAAA, R 98885.
205 Europa. Kontinent der Jugend. Festliche Veröffentlichung zur Begründung des Europäischen 
Jugendverbandes in Wien 1942. Verlag „Die Pause” Wien, é. n., 75. o.; Buddrus, Totale Erziehung, 



V. A Hitlerjugend külkapcsolatai a háború idején390

A kétoldalú kapcsolatok a háború alatt viszonylag élénkek voltak. Josef 
Terboven birodalmi biztos hivatalának ösztönzésére 1940 novemberében a 
Quisling-mozgalom 10 fiú- és lányvezetője érkezett Németországba 14 napos 
útra a HJ létesítményeinek tanulmányozására. A közel egy időben, Németor-
szágban tartózkodó dán és norvég csoportok tapasztalatszerzését Németország-
ban nagyon hasznosnak ítélték. Stang külön megköszönte táviratban a meghí-
vást, amit a nagy-germán bajtársiasság megnyilvánulásának tartott. A norvégiai 
náci ifjúsággal 1941-ben a HJ karinthiai, a spandaui Napola, illetve a BDM 
brandenburgi, pomerániai, középföldi, württembergi és mecklenburgi csoport-
jai ápolták a kapcsolatokat.206

1941. február elején Axmannt Oslóban Vidkun Quisling miniszterelnök fo-
gadta, s ebből az alkalomból került sor a német (norvégiai HJ) és a norvég if-
júság nagygyűlésére is az oslói kolosszeumban, ahol Axmann az ifjúsági filmek, 
folyóiratok cseréje, a HJ színjátszó és zenészcsoportjainak látogatása, illetve a 
Nemzeti Gyűlés (Nasjonal Samling) ifjúságának további kiépítése mellett tört 
lándzsát. A Hitlerjugend ezen kívül nagyszabású kiállítást is rendezett Oslóban, 
amit Axmann 1941. február 2-án személyesen nyitott meg. A rendezvénynek 
azért is volt nagy hatása, mert a HJ szerint különösen az ifjú generáció hajlott 
nagyon az új Európáért való együttműködésre. 1941 folyamán a két ország ifjú-
ságának kölcsönös látogatásai pedig elmélyítették a kapcsolatokat, s a HJ szerint 
sikerült elérni azt, hogy minden norvég ifjúsági vezető számára magától értető-
dő legyen: egyszer a Fegyveres SS-ben szolgál majd.207

1941 júliusában (1–14.) került sor a Lillehammer melletti Nordseterben az 
első német-norvég lánytáborra, amelyre Narviktól Stájerországig 100 leány ér-
kezett. A BDM és a Lánykíséret közös táborát felkereste Rüdiger és Quisling is. 
A résztvevők a tábor végén átvonultak Oslóba, ahol 3000 oslói lakos és katona 
előtt a kolosszeumban tartottak sport- és kulturális bemutatót. A német lányok 
Stájerország, Pomeránia és az Északi Vidék területekről érkeztek. Quisling itt 
nyújtotta át Rüdigernek a norvég ifjúság becsületjelvényét.208

A norvég ifjúságot a belga és holland ifjúságokkal kötött megállapodásokhoz 
hasonlóan ugyancsak be akarták vonni a keleti bevetésbe, megállapodtak a veze-
tőképzésről és cseréről, az Adolf Hitler iskolákban biztosított helyekről, a norvég 

i. m., 775. o.; Loock, Hans–Dietrich, Quisling, Rosenberg und Terboven: zur Vorgeschichte und 
Geschichte der nationalsozialistischen Revolution in Norwegen. Deutsche Verlagsanstalt, Stutt-
gart 1970.
206 RJF Auslandsamt an das AA, 29. Oktober 1940 – PAAA, R 98885; Abschluss der Arbeitsbesuche 
dänischer und norwegischer Jugendführer, 26. November 1940 – PAAA, R 98885; RJF Grenz- 
und Auslandsamt, Planung des Auslandsfahrteneinsatzes im Sommer 1941 der Gebiete und 
Obergaue, 10. Juni 1941 – PAAA, R 98927.
207 Rückblick 1941 – Norwegen. RJF Auslands- und Volkstumsamt, Lageberichte, 1942/1. sz. – 
BArch, NSD 43/33; Deutsch–norvegische Jugendarbeit. DAZ, 3. Februar 1941 (BArch, NS 5/
VI/427, 188. o.); Schaar, i. m., 315. o.; Axmann, Artur, „Das kann doch nicht das Ende sein”. 
Hitlers letzter Reichsjugendführer erinnert sich. Bublies. Koblenz, 1995, 266-269. o.
208 Im Zeichen der germanichen Gemeinschaft. Die Innere Front (NSK), 26. Juli 1941 (BArch, NS 
5/VI/451, 3. o.).; Gemeinsam mit der Jentehird. Das Deutsche Mädel, 1941. August.
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ifjúság EISZ-be és a weimar-firenzei kulturális rendezvénysorozatra való meghí-
vásáról. Kilátásba helyezték egy flamandhoz hasonló megbízott kiküldését Ber-
linbe, a Németországban dolgozó norvég fiatalok vezetésére, hogy azokat csopor-
tokba rendezzék és összefűzzék a HJ-tal. Ezt minden („jó fajú”) külföldi munkás 
esetében általánosan követendő megoldásnak tartották. 1943-ra a szorosabb 
együttműködés jele volt, hogy a norvég ifjúság egyre több tevékenységét adap-
tálta a HJ-nak, így például a vidékszolgálatot és a tengerészeti képzést (Junghird-
Marine), vagy a véd-felkészítést. Az ifjúság egyre nagyobb hangsúlyt helyezett a 
vezetőképzésre, s nagy rendezvényeket is tartottak, ahol Axel Stang rendszeresen 
szerepelt. Az ifjúsági szolgálati kötelezettség bevezetését 1943 tavaszán elhalasz-
tották, mert a kényszer alkalmazásától nem vártak eredményt, inkább az ifjúsági 
vezetők egységes és tervszerű munkája révén kívántak előrelépni.209

V. 5. 2. 4. Finnország

A finn ifjúságban is végbement a háború idején némi egységesülés. A Katona-
fiúk szervezete 10-18 év között a fiatalokat foglalt magában. Erkölcsi, testi és 
állampolgári nevelésben részesítette tagjait, illetve a fiúkat felkészítette a kato-
nai szerepkörre, többek között lövészeti képzéssel. A lányok Lotta Ifjúság kere-
tében működtek. A háború kezdetén alakult a Talkot Ifjúság, s további szerve-
zetek is működtek, amelyek a háború idején vesztettek jelentőségükből. A finn 
ifjúság is jelentősen kivette részét a háborús segélyszolgálatból. 1941 nyarán a 
finn ifjúságot rohamosztagokba fogták össze és használták fel a háborús munka-
bevetés során. A háborús bevetési szervezet (Kriesgeinsatz-Organsiation) élére 
a Németországban többször megforduló Vuolasvirta, az ismert cserkész került. 
A háborús bevetésbe bevonták a finnországi svéd ifjúságot is. A tevékenység leg-
inkább mezőgazdasági betakarítási munkákból és gyűjtésekből állt.210

A Hitlerjugenddel fennálló, korábban nagyon is kiterjedt kapcsolatok a hábo-
rú idején már nehezen rekonstruálhatók. Annyi bizonyos, hogy a finn ifjúsággal 
1941-ben a HJ berlini, középföldi és hamburgi csoportjai ápolták a kapcsola-
tokat. 1942 áprilisában finn lánycsapat látogatott Németországba, majd német 
részről merült fel, hogy később 24 fős lánycsoportot küldjenek egy babalesbergi 
tanfolyamra 1942 novemberében.211

209 Besprechungsunterlagen für den Besuch des Führers der nationalsozialistischen norwegischen 
Jugend, Minister Axel Stang, 6. Februar 1942 – BArch, NS 28/117, 13. o.; BArch NS 43/315, 69., 
84., 87., 89. o. Aufzeichnung des Regierungsrats Hafemann, Geheim. Oslo, 16. April 1943 – Akten 
zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945, Serie E, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1978, Band V, 310. dokumentum, 609-615. o.
210 Rückblick 1941 – Finnland. RJF Auslands- und Volkstumsamt, Lageberichte, 1942/1. sz. – 
BArch, NSD 43/33; Europa. Kontinent der Jugend. Festliche Veröffentlichung zur Begründung 
des Europäischen Jugendverbandes in Wien 1942. Verlag „Die Pause” Wien, é. n., 72. o.
211 RJF Grenz- und Auslandsamt, Planung des Auslandsfahrteneinsatzes im Sommer 1941 
der Gebiete und Obergaue, 10. Juni 1941 – PAAA, R 98927; RJF Auslandsamt (Jürgens) an 
Vuolasvirta, 30. April 1942 – BArch, NS 28/115, 281. o.
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V. 5. 3. Dél-Európa

V. 5. 3. 1. Spanyolország

A Spanyol Ifjúság Front (Frente 
de Juventudes) 1940 decembe-
rében a Caudillo rendelete értel-
mében lépett rá a totalitás útjára. 
Spanyolország teljes ifjúságának 
összefogásával a Falange ifjúságot 
bízták meg, amelynek 1942. ele-
jén már 840 ezer tagja volt, aki-
ket 7-10, 10-14 és 14-18 éves kor 
között oszlottak önálló alakulatok-
ba mind a fiúk, mind a lányok. A 
spanyol ifjúság számára a nevelési 
feladatok ellátása mellett kiemelt 

szerepe volt a polgárháború okozta szociális szükséghelyzet csillapításának is.212 
A Hitlerjugend országos ifjúságvezetői posztját az 1942-ben Belgiumba távo-
zó Günter Bennewitz, majd az NSDAP AO munkatársa és egyben HJ vezető, 
Detlev Ehlers töltötte be, akiket Erika Ludwig leányvezető segített.213 Központ-
juk 1942-ben Barcelonából Madridba költözött.214

A kölcsönös kapcsolatok területén csak egy-egy útról van tudomásunk. 1941 
áprilisában egy BDM csoport látogatott Spanyolországba, San Sebastiánba. 
A vendégek tiszteletére a női Falange pompás fogadásokat tartott. San 
Sebastianban 4 napot töltöttek, majd utána tovább indultak Barcelonába, Valen-
ciába, Alicantéba, Murciába és Madridba. A spanyol fővárosból további kirán-
dulásokat tettek Toledóba, Segoviába és az Escorialba. Tervezték továbbá, hogy 
Madrid után Sevillába is ellátogatnak, ahonnan további kirándulásokra került sor 
Cádizba és Jerezbe. Végül visszatértek San Sebastiánba és onnan Németország-
ba. Az út összesen hét hétig tartott. A csoportot még Pilar Primo de Rivera hívta 
meg 1941 januárjában, összesen 14 főt egy-két hónapos tartózkodásra. Rüdiger 
javaslatára a csoportot a braunschweigi akadémia 12 legjobb növendékéből ál-
lították össze, akiket Luise Michel főkörzet-vezetőnő irányított. Viszonzásként 
a BIV is 12 spanyol lányt kívánt meghívni Németországba, akiket Pilar Primo 
de Rivera kérésére leginkább sport terén szándékoztak kiképezni. 1941 nyarán 

212 Rückblick 1941 – Spanien. RJF Auslands- und Volkstumsamt, Lageberichte, 1942/1. sz. – 
BArch, NSD 43/33.; Europa. Kontinent der Jugend. Festliche Veröffentlichung zur Begründung 
des Europäischen Jugendverbandes in Wien 1942. Verlag „Die Pause” Wien, é. n., 79. o.; Marín, 
Juan Sáez, El frentedejuventudes : política de juventud en la España de la postguerra (1937–
1960). Siglo Veintiuno, Madrid 1988; Cruz Orozco, José I., El yunque azul : Frente de Juventudes 
y sistema educativo razones de un fracaso. Alianza, Madrid 2001.
213 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 783. o.
214 BArch, NS 28/125.
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Pilar Primo de Rivera már másodszor kereste fel Németországot, Bécsben és 
Münchenben megtekintette a HJ létesítményeit, részt vett a salzburgi ünnepi 
játékokon, végül pedig a breslaui nyári játékokon. Közben számos BDM veze-
tőképző iskolát is megtekintett. 1942 nyarán a spanyol Falange ifjúság vezetője 
Schirachot is meghívta Madridba. 1943 nyarán 49 berlini HJ- és BDM-tag, vala-
mint a Német Népviselet-Együttes (Deutsche Trachtengruppe) 27 tagja tartott 
nagy rendezvényt az Örömben az erő Mozgalommal (Kraft durch Freude, KdF) 
és a spanyol Nevelés és Pihenés (Educatión y Descanso) szervezettel közösen. 
A vendégek meglátogattak 4 madridi gyárat is, amelyekben a berlini rádió ének-
kórusa az összegyűlt dolgozók előtt hazai dalokat énekelt.215

V. 5. 3. 2. Portugália

A háború közepére a Mocidade kereken egy millió taggal rendelkezett Marcel 
Caetanos vezetésével. A lány államifjúság külön vezetés alatt állt. A lisszaboni 
követségen is dolgozott a BIV-nek egy megbízottja, aki a kétoldalú ifjúsági kap-
csolatokat intézte,216 ezekről azonban nem rendelkezünk információkkal. 

V. 5. 4. Nyugat-Európa

V. 5. 4. 1. Franciaország

Axmann nagyon érdekelt volt abban, hogy Franciaország felosztása után a fran-
cia ifjúsággal is baráti kapcsolatokat ápoljon. Bár a külügyminisztérium nem tá-
mogatta a francia kapcsolatokat, abba mégis belement, hogy a BIV a HJ befolyás 
garantálása érdekében megbízottat küldjön Párizsba, hogy előkészítsék a francia 
ifjúsági vezető kiválasztását. Franciaországban a partner Jacques Schweizer volt 
az Új Európa Ifjai szervezet Kollaborációs Csoportjától. A párizsi követségre ki-
küldött ifjúsági referens és a BIV megbízottja, Heinz Schmidt (utódja 1942 má-
jusától Hermann Theilen), azt a megbízást kapta, hogy segítsen a francia ifjúság-
nak „nemzeti szükségállapotában”, alakítson ki vele jó viszonyt, akadályozza meg 
a vele szembeni erőszakos cselekedeteket, s legyen segítőtársa Abetz nagykövet 
franciabarát politikájának. A Franciaországban a bevezetendő Nemzeti Ifjúsági 
Szolgálat (Nationaler Jugenddienst) felépítéséhez, és az 5 harctéri parancsnokság 

215 Ankunft einer Gruppe BDM-Führerinnen. Auszug aus dem Diario de Barcelona, 1. Mai 1941 
– PAAA, R 98927; RJF Grenz- und Auslandsamt an das AA, 31. Januar 1941 – PAAA, R 98927; 
Quer durch Spanien. Das Deutsche Mädel, 1941. September; Pilar Primo de Rivera beim BDM. 
Das Deutsche Mädel, 1941. September; Mitteilung für den Gesandten von Dörnberg, 3. August 
1942 – PAAA, R 27632, 266. o.; Berliner HJ in Madrid. DAZ, 29. Juni 1943 (BArch, NS 5/VI/427, 
201. o.).
216 Deutsche Gesandtschaft Lissabon an das AA, 6. Oktober 1944 – PAAA, R 98935; Europa. 
Kontinent der Jugend. Festliche Veröffentlichung zur Begründung des Europäischen 
Jugendverbandes in Wien 1942. Verlag „Die Pause” Wien, é. n., 76. o.
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felállításához egy-egy HJ-vezetőt vezényeltek ki Németországból tanácsadónak. 
A francia területeken 1944-ben került szóba az ifjúsági szolgálati kötelezettség 
bevezetése Abetz nagykövet javaslatára, amit azonban az illetékes főparancsnok 
leállított. Ennek ellenére a külügyminisztérium mégis kért a BIV-től egy olyan 
HJ-vezetőt, aki átvehette volna ez ügyben az előkészítő feladatokat.217

A Vichy-rendszer a HJ által meghonosított mintákat vette alapul, de a belső 
reakciók sohasem tették lehetővé az egységes Vichy-ifjúság létrehozását. Ezt a 
Hitlerjugend sem forszírozta, s nem is számolt a francia ifjúsággal, amit az EISZ 
megalapításánál való mellőzés is egyértelműen mutatott.218

A megszállt Franciaország keleti részein külön illeszkedett a HJ struktúrájá-
ba Elzász, Lotaringia, illetve Luxemburg. Az Elzászi Népi Ifjúságot (Deutsche 
Volksjugend Elsass) már 1940. szeptember 12-én ünnepélyes keretek között 
átvették a HJ-ba, amelyre a HJ badeni területvezetője, Friedhelm Jemper ve-
zényletével került sor. Az elzászi HJ-tagok morálját a Biztonsági Szolgálat 
(Sicherheitsdienst, SD) is nagyon jónak minősítette. A HJ-ba való ünnepélyes 
átvételre kereken 1000 HJ-tag érkezett Kehlből, akik a strassburgi ifjúsággal 
közösen ünnepelték a nagy eseményt. Ezeket a területeket hivatalosan ugyan 
nem csatolták vissza a birodalomhoz, de egyre inkább a birodalom részeiként 
kezelték őket, s ezt mutatta a HJ működése is, hiszen a területeket tulajdonkép-
pen beolvasztották a határos nyugati HJ-területekbe. Elszász számára a bádeni 
gondozás, a HJ-vezetők kihelyezése elzászi népi ifjak iskolázására, s egyéb tá-
mogatás nyújtása hozzájárult ahhoz, hogy itt nagyon hamar kialakult a HJ te-
rületi struktúrája. Ez 13 járást foglalt magába, és csakhamar az ó birodalomhoz 
hasonló HJ-tevékenységet biztosított a 72 százalékos lefedettségű HJ részére. 
Elzász volt az egyetlen terület, amelyen az ifjúsági szolgálati kötelezettséget is 
bevezették. Elzászban a polgári közigazgatás vezetője 1942. január 2-i rendele-
tében írta elő a HJ-törvény és végrehajtási rendeleteinek alkalmazását. Elzász 
területén a Német Birodalom Ifjúságvezetőjére eső feladatok ellátását a polgári 
közigazgatás vezetője a HJ bádeni területének vezetőjére bízta.219A ténylegesen 

217 Fink an Lauterbacher, 5. Juli 1944 – BArch, NS 28/122, 79. o.; Brigadeführer Frenzel. 
Aufzeichnung, 20. Juni 1944 – PAAA, R 98935; Auslands- und Volkstumsamt der RJF an den 
Stabsführer, 5. Juli 1944 – BArch, NS 28/120, 79. o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 782. o.; 
Schar, i. m., 323. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 266. o.
218 Tiemann, i. m., 370. o. és ld. Még: Halls,Wilfried Douglas, The Youth of Vichy France. Ox-
ford 1981; Giolitto, Pierre, Histoire de la jeunesse sous Vichy. Perrin, Paris 1991; Lambert, Pierre 
Philippe – Le Marec, Gérard, Organisations, mouvements et unités de l’État français: Vichy, 1940-
1944. Le grand livre du mois, Paris 2002.
219 Die Hitlerjugend im Elsaß. Frankfurter Zeitung, 13. September 1940 (BArch, NS 5/VI/437, 
12. o.); BArch, NS 26/358, és az SD-jelentést idézi Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 778. o.; 
Das ist Großdeutschlands Jugend. Weihnachtsgabe für die lothringische Jugend. Herausgegeben 
vom Gebiet und Obergau Saarpfalz der Hitler–Jugend (DB 1941 A 7606). A bádeni partner-
ség (Patenschaft) Fridrich Kemper vezetése alatt állt, a BDM élén pedig Ursula Meyer zum 
Gottesberge, majd Gertrud Kempf. Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 779. o.; Hitler–Jugend im 
Elsaß. Amtliches Nachrichtenblatt des Jugendführers des Deutschen Reiches, Nr. 3., 5. März 1942 
(BArch, NS 28/123, 107. o.; BArch, NSD 43/15)
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a birodalomhoz csatolt Eupen-
Malmedy mellett csak Elzászban 
mutatott ilyen sikereket a HJ.

A lotaringiai ifjúság az időköz-
ben Nyugati vidéknek átnevezett 
saarpfalzi HJ területhez tartozott, 
ahol a HJ a munkát a német iden-
titás elvesztése miatt nehéznek ítél-
te meg. Mindezt csak nehezítette, 
hogy itt néhány cserkész- és egyhá-
zi csoporton kívül nem volt ifjúsá-
gi mozgalom, amelyre alapozni le-
hetett volna. Itt tehát még inkább 
birodalmi emberekre volt szükség 
a szervezet felépítéséhez. Axmann 
emiatt még azt is elérte Hitlernél, 
hogy az SS Adolf Hitler Testőrezredében harcoló egykori HJ-vezetőket szabad-
ságuk idejére kivezényelhesse Lotaringiába. A HJ-nak itt az iskolákkal is szorosan 
együtt kellett működnie, mivel a német nyelv oktatására is nagy gondot kellett 
fordítania. Tovább nehezítette a kérdést, hogy itt csak önkéntes alapon működött 
a HJ, mivel a birodalmi igazgatás még 1941 tavaszán sem rendelte el az ifjúsági 
szolgálati kötelezettség bevezetését.220 Erre csak 1943 nyarától került sor.

Az 1941 szeptemberében végrehajtott nagy toborzó hullám után Lotaringi-
ában az ifjúság 75 százalékát sikerült beléptetni a HJ-ba. Számos új területen 
azonban legelőször a nyelvoktatás kérdését kellett megoldani, hiszen a német 
nemzetiség ellenére sokan nem tudtak olyan szinten németül, hogy a HJ-ban 
letöltendő szolgálatot könnyedén el tudták volna látni. Emellett a másik fő kér-
dés a vezetőképzés volt. 1943 nyarától állították fel a nyugati bevetési táborokat 
(Westeinsatzlager) különböző, a hadviselést szolgáló feladatok elvégzésére (pél-
dául Erlenben).221

A kapcsolattartásban a birodalmi HJ távolabbi területei is részt vettek. 1941-
ben a brandenburgi, alsó-sziléziai és düsseldorfi HJ a csatatereket és a katonai 
temetőket kereste fel Franciaországban. Emellett ezeken az utakon komolyabb 
rendezvényekre is sor került. 1941 júliusában Rappoltsweilerban a külföldi né-
met ifjúságvezető-lányok találkozójára került sor. 10 országból (Portugáliából, 
Szlovákiából, Svájcból, Magyarországról, Olaszországból, Romániából, Bulgári-
ából, Japánból, Délnyugat-Afrikából, Palesztinából) 30 fiatal lány, továbbá 20 és 
30 év közötti asszony érkezett Elzászba, hogy kéthetes táborozáson vegyenek 

220 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 779. o.
221 Einführung der Jugenddienstpflicht in Lothringen, HJ Salzburgen, 29. Juli 1943 – BArch, 
NS 28/85, 116862. o.; 1941 – Aufbau in den neuen Gebieten. In: Hitler–Jugend 1933–1943. 
Die Chronik eines Jahrzehnts. Zentralverlag der NSDAP, Berlin 1943, 49. o.; Westeinsatzlager in 
Erlen wird eingerichtet, HJ Salzburgen, 7. Juli 1943 – BArch, NS 28/85, 116867. o.
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részt. Itt birodalmi német, köztük elzászi nővezetők beszéltek a női és az ifjú-
sági munkáról. A munkaközösségekben megbeszélték a hallottakat, közvetlen 
iskolázási anyagot, filmeket tekintettek át. Szó volt a faji politikáról, mivel ők a 
németség előretolt bástyái, a népgazdasági és házigazdasági követelményekről. 
Megtekintették a környéket is.222

V. 5. 4. 2. Hollandia

Hollandiában már 1940 elején is tartózkodott egy BDM sport-felügyelő, s az 
1940 elején uralkodó közhangulatban a külügyminisztérium megfontolandó-
nak tartotta, hogy célszerű-e a BIV szándékának megfelelően még egy BDM-
vezetőt Hollandiába küldeni. Hollandiában az addig működő HJ Országos If-
júságvezetőséget 1940 októberében alakították át a BIV Parancsnokságává, 
amely Hágában székelt. Ennek a 10 HJ-járást (Hága, Gelderland-Arnheim, 
Groningen, Limburg-Maastricht, Észak-Brabant-Eindhoven, Észak-Hollandia-
Amszterdám, Overiyssel-Hengelo, Seeland-Rotterdam, Dél-Hollandia-
Rotterdam és Utrecht) magába foglaló szervezeti egységnek az élén Hermann 
Lindenburger állt, aki egyben a birodalmi ifjúsági vezető megbízottja is volt a 
megszállt holland területek birodalmi biztosánál és egyben az NSDAP Holland 
Munkakörzetének (Arbeitsbereich Niederlande) ifjúsági felelőseként is tevé-
kenykedett. Őt Theodor Stadler, majd korábbi törzsvezetője Wilhelm Voß, il-
letve Wilhelmine Hagemense követte. 1942 végén érkezett Hollandiába Willi 
Blomquist, aki a HJ mellett már az SS-ben is teljesített szolgálatot, s egyike volt 
a legidősebben szolgálatot teljesítő területvezetőknek. A birodalmi HJ düssel-
dorfi, Ruhr-alsó-rajnai, vesztfáliai és északi tengeri területeit jelölték ki a hol-
land körzetek gondozására. A holland HJ 1940 végén 6000 fős tagsággal rendel-
kezett, közülük 1500 fő vett részt 1941-42 telén a svábföldi KLV-táborokban. A 
taglétszám egy év leforgása alatt négy ezer fővel emelkedett.223

Az ország elfoglalása után a HJ-on kívüli ifjúsági szervezeteket feloszlatták, 
és az újak alakulását is megakadályozták. Hollandiában a Mussert-mozgalmon 
belül építettek fel egy ifjúsági szervezetet (NJS). A szervezet vezetőit már 1940 
nyarán birodalmi német táborokban oktatták, megpróbálták beléjük plántálni, 
hogy ők is a nagy-germán közösség tagjai, és ezért természetszerű a Németor-
szággal való együttműködés. Axmann szerint erre fogadókészséget is mutattak. 
Az NJS-be tömörülő holland ifjúság Cornelius van Geelkerken vezetése alatt állt. 
A szervezet létszáma 1941 közepére 15 ezer főre emelkedett. Mindkét szerveze-
tet német minta alapján építették ki. 14-18 év között a Rohamozók (Stormer) és 

222 RJF Grenz- und Auslandsamt, Planung des Auslandsfahrteneinsatzes im Sommer 1941 der 
Gebiete und Obergaue, 10. Juni 1941 – PAAA, R 98927; Auslandsdeutsche Jugendführerinnen 
im Elsaß. DAZ, 10. Juli 1941 (BArch, NS 5/VI/451, 4. o.).
223 Notiz für Herrn von der Seipen, 19. Januar 1940 – PAAA, R 27135; Die Befehlsstelle Niederlande 
im Jahr 1942. Die Hitler–Jugend im Kriege, 21. Bericht, 1942. október, 10. o.; Rückblick 1941 – 
Niederlande. RJF Auslands- und Volkstumsamt, Lageberichte, 1942/1. sz. – BArch, NSD 43/33; 
Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 776. o.
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Lányrohamozók (Stormster) elnevezésű, 
10-14 év között a Sirályok (Meeuwen, 
fiúk) és a Sirálykák (Meeuwkes, lányok) 
alakulataiban szolgáltak. Az NJS 1941 
folyamán állandó jelleggel küldött veze-
tőket a birodalmi és területi vezetőkép-
ző, illetve a lányvezető-képző iskolákba. 
1941 közepétől a szervezetnek az ifjúsági 
szállók (Ugyanis a szervezethez csatolták 
a holland ifjúsági szállók szövetségét 62 
szállóval) és nyári táborok mellett már 
két önálló vezetőképző iskolája is mű-
ködött. A HJ által jónak minősített ve-
zetőkar és az intenzív iskolázás ellenére 
az NSJ nem tudta megemelni az 1941 
közepére elért taglétszámát. Ennek oka 
a németellenességben, a katonai szolgálatban, a munkaszolgálatban és némely 
ellenséges munkaadó, illetve iskola hatásában volt keresendő. Nem sokkal ké-
sőbb viszont újra emelkedni kezdtek a taglétszámok, de ennek mértéke nem is-
mert. A holland Ifjúság kiépítését szolgálták a vesztfáliai, a Ruhr-alsó-rajnai és a 
frank HJ, illetve az északi-tengeri, a vesztfáliai és a közép-elbai BDM, és a BDM 
gelderni háztartási iskolájának útjai a holland ifjúsághoz.224

A germán ifjúsággal kapcsolatos tevékenységek mellett az NSJ részt vett az 
ifjú germán közösség számára Berlinben kiadott, a nemzetiszocialista világné-
zetet és a germán közösséget hirdető publikációk készítésében. 1942-ben a hol-
land ifjúsággal a többi germán ifjúsághoz hasonlóan vezetőcseréről és képzés-
ről, valamint tehetséges hollandok felvételéről állapodtak meg az Adolf Hitler 
Iskolába. A HJ a hollandoknak biztosította az együttműködést is az EISZ-ban, s 
kialakították az 1942-es HJ–NSJ munkaprogramot.225

1944 szeptemberének végén az együttműködés, s méginkább a holland ifjú-
sággal szembeni bizalmatlanság226 már odáig terjedt, hogy az NSJ-t egységen-
ként bevették a birodalmi Hitlerjugendbe. Ennek lebonyolítására az NSJ veze-
tőit a parancs kiadására és megbeszélésre Berlinbe kívánták hívni. Közben folyt 

224 Rückblick 1941 – Niederlande. RJF Auslands- und Volkstumsamt, Lageberichte, 1942/1. sz. 
– BArch, NSD 43/33; Notiz für den Stabsleiter, 1. November 1940 – BArch, NS 28/81; Notiz 
für Stabsleiter Bormann, 19. Oktober 1940 – BArch, NS 28/81; RJF Grenz- und Auslandsamt, 
Planung des Auslandsfahrteneinsatzes im Sommer 1941 der Gebiete und Obergaue, 10. Juni 1941 
– PAAA, R 98927; Europa. Kontinent der Jugend. Festliche Veröffentlichung zur Begründung des 
Europäischen Jugendverbandes in Wien 1942. Verlag „Die Pause” Wien, é. n., 74. o. Der Vertreter 
des Auswärtigen Amts beim Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete Bene 
an das AA, Den Haag, 23. November 1942 – Akten zur deutschen auswärtigen Poltik, Serie E, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1975, Ban IV, 215. dokumentum, 370-374. o.
225 Besprechungsunterlagen für den Besuch des Hoofdstormers C. van Geelkerken, 27. Januar 
1942 – BArch, NS 28/117, 10-11. o.
226 Ld. a Germán Ifjúság fejezetet.
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az önkéntesek toborzása a Fegyveres SS-be. Ezen kívül elhatározták, hogy a 
Hitlerjugend hadosztályon belül felállítanak egy NSJ zászlóaljat. A holland ifjú-
sági vezetővel, van Gelkerkennel is egyeztették a célokat, amelyek megvalósítá-
sában a német ifjúság barátságot és bajtársiasságot ígért.227

V. 5. 4. 3. Belgium

Belgiumban a HJ szintén Parancsnokságot nyitott, melynek vezetői egyben a 
birodalmi ifjúságvezető megbízottai is voltak a Belgium és Észak-Franciaország 
katonai parancsnokánál (Alexander von Falkenhausen). Az első vezető Hermann 
Degen volt, aki 1933 óta a HJ Oszágos Ifjúságvezetőségét irányította, őt követte 
Rudolf Hemesath, majd 1942-től Adolf Janßen és Gerhard Bennewitz. Belgium 
annyiban volt különleges helyszín, hogy itt két egymással is konkuráló ifjúságot 
kellett a BIV befolyása alá vonni és ott tartani.228

Az ország elfoglalása után Belgiumban a korábbi ifjúsági szervezetek (Die 
Dietschen Blauvoets, Vlaemsche Jeugd, Dinasojugend) egyesítéséből jött létre 
a Nemzetiszocialista Flamand Ifjúság (NSJV), amelynek 1941-ben már 10-12 
ezer tagja volt. 10-14 éves kor között a Fiúk (Knapen) és Kislányok (Kerlinen), 
10-18 éves kor között a Legények (Kerels) és a Lányok (Jong Meisjes) osztagaiba 
sorolták a dán ifjúságot. A szervezet működési területe Flandriára, Brabantra és 
Limburgra terjedt ki. Élén a korábban többször letartóztatott Edgard Lehembre 
állt. A másik a vallon Rex–Ifjúság viszonylag kicsi, 3000 fős szervezet volt, amely 
már 1936 óta működött, és a 6-18 év közötti fiatalokat gyűjtötte egybe. Veze-
tője John Hagemans volt, akit a keleti fronton elszenvedett halála miatt a 22 
éves Roger Dutherme festő követett. Ő már korán Degrelle hívévé vált. A val-
lon csoportok összefogásából jött létre 1943-ban az Légiós Ifjúság (Jeunesse 
Leégionaire) Paul Mezetta vezetésével. Az új szervezet 8-18 éves kor között 
fogta össze az ifjúságot.229 Mind a flamand, mind a vallon szervezet feladata a 
Hitlerjugenddel való szoros kapcsolat szellemében az ifjúság politikai és testi 
felkészítése volt.

Belgiumban a HJ értékelése szerint nem alakultak ki kedvező viszonyok az if-
júságpolitikára. Egyrészt problémának tartották, hogy a hangsúlyosan jelen lévő 
individualista szemléletet nem tudták egyik napról a másikra kiirtani, másrészt a 

227 Auslandsamt Hauptabteilung VII „Germanische Jugend” Aktenvermerk über die Besprechung 
mit Strafleider Quispel, 28. September 1944 – BArch, NS 28/117, 3. o.; Oberbannführer Hemesath 
Brüssel, Vermerk zur Unterrichtung des Reichsjugendführers vor Besuch des flämischen 
Jugendführers Dr. Lehembre, Januar 1942 – BArch, NS 28/117, 8-9. o.
228 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 777. o.; Rüdiger, Selbstvertändnis, i. m., Anhang, 79. o.
229 Flämische Jugend in unserer Zeit; Die Rex–Jugend (Újságkivágás) – BArch, NS 5/VI/411.; 
Europa. Kontinent der Jugend. Festliche Veröffentlichung zur Begründung des Europäischen 
Jugendverbandes in Wien 1942. Verlag „Die Pause” Wien, é. n., 68-69. o.; „Wir wollen Kameraden 
bleiben!”. Die Innere Front. NSK, 28. August 1941 (BArch, NS 5/VI/427, 191. o.); Flämische 
Mädchen erfüllen ihren Platz in ihrem Volke! Die Hitler–Jugend im Kriege, 21. Bericht, 1942. 
október, 3-6. o.; Wallonische Jugendbewegung. Das Junge Deutschland, 1943/5. sz., 135-136. o.
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belga ifjúsági szervezetek többsége mindig is poli-
tikamentes volt. A szocialista szervezeteket felosz-
latták, az NSJV és a Rexista Ifjúság kicsi volt, csak-
úgy, mint azok az apróbb csoportosulások, amelyek 
baráti viszonyban voltak Németországgal. A korlá-
tozott formában továbbműködő cserkészség lojá-
lis maradt, ezért hagyták nyugodtan dolgozni. Fő-
leg miután egyértelművé vált, hogy a jövőben az 
ifjúsági munka felépítésénél nem lehet megke-
rülni őket. Az európai ifjúsági egységre való felhí-
vás ezekben a körökben is visszhangra talált. Első 
lépcsőként a HJ belátta, meg kell elégednie azzal, 
hogy a germán tudatú ifjúság testvérként tekint a 
HJ-ra. A flamand ifjúság esetében a germán vér 
és sorsközösséghez tartozás a német fél értékelése 
alapján a háború közepére egyértelműen előtérbe 
került, aminek őszinteségében nem kételkedtek. 
Flandriát érdekeltté kívánták tenni az európai jövő 
felépítésében, a kelet közös feltárásában és a vi-
dék-szolgálatban. Flandria különleges feladata lett 
volna a germán nyugati határ biztosítása, a parasztság erősítése. Lépten-nyomon 
hangoztatták számukra, hogy a végső cél nem egy német, hanem egy germán bi-
rodalom összekovácsolása.230

Eupen és Malmedy területeit Moresnet-vel és St. Vith-tel együtt tagolták 
be a birodalomba. A HJ itt az 1936 óta működő Hazafias Front (Heimattreue 
Front) nyomdokain jött létre, amelyet Karl Kroppenberg és Billy Breduhl ve-
zettek, s tulajdonképpen illegális HJ-ként, a BIV titkos támogatásával működött. 
1940-ben ebből jött létre két járással a HJ, amelyet a HJ Köln-aacheni területe 
vett át. 1940 szeptemberében pedig már a HJ-ra vonatkozó minden előírás ér-
vényben volt, így az ifjúsági szolgálati kötelezettség is.231

1941 nagy feladata volt, hogy az északi és a nyugati területeken felépítsék az 
ifjúságot. 1941 második felére Eupen-Malmedy területén az ifjúság 90%-a (né-
met szemszögből) önként lépett be a Hitlerjugendbe. Számos új területen azon-
ban itt is legelőször a nyelvoktatás kérdését kellett megoldani, hiszen a német 
nemzetiség ellenére sokan nem tudtak olyan szinten németül, hogy a HJ-ban le-
töltendő szolgálatot könnyedén el tudták volna látni. Emellett a másik fő kérdés 
a vezetők képzése volt. Eupen és Malmedy területén a Hitlerjugend felépítésé-
nek első szakasza éppen Axmann felügyelői útja idején zárult le 1941 február-
jában. Alig háromnegyed év alatt több mint 700 fiatalt vettek fel a Hitlerjugend 

230 BArch, NSD 43/33, Lageberichte, 1942/1. sz.; Oberbannführer Hemesath Brüssel, Vermerk 
zur Unterrichtung des Reichsjugendführers vor Besuch des flämischen Jugendführers Dr. 
Lehembre, Januar 1942 – BArch, NS 28/117, 8-9. o.
231 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 780. o.
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soraiba. A sajtóhíradások szerint a világnézeti nevelés színvonala már 1941 elejé-
re elérte az ó birodalmi szintet. Axmann látogatása során 140 otthont és szállás-
lehetőséget bocsátott a HJ rendelkezésre, útja befejezéseként pedig egy nagy-
gyűlés keretében adta át a lakosságnak a HJ zászlóit.232

Belgium fennmaradó, birodalomhoz nem csatolt részében Hermann Degen 
országos ifjúságvezető posztját 1941 októberétől Grahn vette át. Felmerült 
azonban a HJ elidegenedésének veszélye is a sok nem kívánatos elem bekerülé-
se miatt. Ezért 1941 közepén szigorítottak a HJ felvételi rendjén: birodalmi né-
meteket, eupenieket, luxemburgiakat és népi német elzásziakat minden további 
nélkül fel lehetett venni. Minden más elemnél azonban meg kellett vizsgálni, 
hogy hasznot jelenthet-e a HJ számára vagy sem. A nem kívánatos elemeket 
azonnal vissza kellett utasítani. Elvárták, hogy egy szülő vagy nagyszülő német 
származású legyen (leszármazási igazolást kértek a nagyszülőkig visszamenőleg), 
hogy a család magatartása már 1940. május 10. előtt is kifogástalannak minősül-
jön és azt követően is az maradjon. Az igazolást olyan birodalmi német, esetleg 
népi német referensek adták ki, akik a családot a korábbi időszakban is jól ismer-
ték. A tapasztalat ugyanis az volt, hogy sokan csak azért akartak tagokká válni, 
mert a többiek is a HJ-ban voltak. Ez főleg a vegyes házasságból származó fe-
héroroszokra és belgákra volt jellemző. Belgiumban is működött a Hitlerjugend 
esetében a vendégtagság intézménye azok számára, akik nem lehettek rendes 
tagok. A HJ rendes tagja csak birodalmi állampolgár lehetett. Azoknak a szülők-
nek a gyerekei, akik felvetették magukat a német néplistára és folyamodtak a bi-
rodalmi állampolgárságért, gyerekeiket vendégként küldhették a HJ-ba. Egyéb 
különleges esetekre más szabályozások vonatkoztak, a felvételhez pedig az or-
szágos csoportvezető és az országos ifjúságvezető engedélye volt szükséges. Ha-
sonlóan vendégtagként lehetett felvenni a luxemburgi népi németek ifjúságát is, 
pedig az sosem tartozott a birodalomhoz (a 19. századi előzményeket figyelmen 
kívül hagyva).233

 A Birodalmi Ifjúságvezetőség Lehembrével folytatott 1942. januári meg-
beszélésén megállapodtak abban, hogy a flamand ifjúság önkénteseket küld a 
HJ vidékszolgálata keretében a keleti bevetés támogatására, és a HJ segédke-
zik abban, hogy a flamand ifjúság önálló vidéki szolgálatot építsen ki. Ez utóbbi 
szükségesnek mutatkozott a népiségi határ biztosításához a vallonokkal szem-
ben. Előirányoztak egy hosszú távú, 2-3 évre kiterjedő vezetőcserét, amelynek 

232 1941 – Aufbau in den neuen Gebieten. In: Hitler–Jugend 1933–1943. Die Chronik eines 
Jahrzehnts. Zentralverlag der NSDAP, Berlin 1943, 49. o.; HJ-Aufbau in Eupen abgeschlossen. 
VB (Münchener Ausgabe), 14. Februar 1941. (BArch, NS5/VI/410, 1. o.).
233 Landesjugendführung Belgien, Brüssel 1. Oktober 1941 – BArch, NS 28/39, 7. o.; 
Aufnahme in die HJ, Streuber Gefolgschaftsführer, Standort Brüssel – BArch, NS 28/39, 20. 
o.; Auslandsdeutsche Jugend. Landesjugendführung Belgien, Brüssel, 8. Juni 1942 – BArch, 
NS 28/39, 2-7. o.; Boberach, i. m., 63. o.; Jugendorganisationen in Dänemark und Flandern. 
Reichsbefehl, 1/44 K, 7. Janauar 1944 – BArch, NSD 43/1.; Europa. Kontinent der Jugend. 
Festliche Veröffentlichung zur Begründung des Europäischen Jugendverbandes in Wien 1942. 
Verlag „Die Pause” Wien, é. n., 71. o.



V. 5. Bilateriális kapcsolatok a háború idején 401

megvalósítása egyedi módon történt. A BIV helyeket biztosított a különösen 
tehetséges flamandoknak az Adolf Hitler iskolákban. Axmann pedig már ek-
kor biztosította Lehembrét, hogy egyenrangú partnerként vehet részt az EISZ 
megalakításában. Ezen kívül lehetőség nyílt a vezetők kiképzésére Potsdamban, 
Babelsbergben, de főleg a Köln-aacheni területen, s az ellátási nehézségek el-
lenére szorgalmazták, hogy a rövid (hétvégi) tanfolyamokat Belgium területén 
tartsák meg. Axmann meghívta a flamand ifjúságot a Weimar-firenzei kulturális 
összejövetelre is. Lehetőséget kaptak arra, hogy a Németország legjobb kóru-
sa bemutatkozik rendezvényen egy flamand kórus is részt vehessen. Meghívták 
Lehembrét egy sonthofeni Adolf Hitler Iskola és egyes vidékszolgálati táborok 
meglátogatására. Lehembre könyvtárat kért a nemzetiszocialista flamand ifjúság 
számára, s nagy érdeklődést tanúsított az ifjúság egészségügyi kérdései iránt is. 
Ezen kívül segítséget remélt az ifjúsági szállók építéséhez, illetve régiek átala-
kításához, s megegyeztek abban is, hogy a flamand ifjúság kiküld a BIV-hez egy 
megbízottat a Németországban alkalmazott ifjú flamand munkások irányításá-
ra. 1942-től az addigra már szokásos vezetőképző táborok mellett, mint például 
1942 júliusában a Wilhelm Gustloff tábor a Salzburg melletti Grödigben, már 
védfelkészítő táborokat is szerveztek a fiataloknak a birodalomban. Lehembre 
nagyon szorosnak és szívélyesnek minősítette a kapcsolatokat a Hitlerjugenddel, 
amelynek már szép eredményei mutatkoztak: flamand csoportok jártak Német-
országban, téli és nyári játékokon vettek részt, 1942 nyarán pedig 3000 önkéntes 
flamand ifjú segítette a betakarítást Észak- és Nyugat-Németországban.234

1942-ben Belgiumban a KLV-nek már egy második hulláma kezdődött, 
amelyhez az első akció hatalmas sikere is bátorítást adott. Az első akció a belgi-
umi országos ifjúságvezető kezdeményezésére indult el, s lényege az volt, hogy 
a nyári szünetben otthon maradó gyerekeket tábori nevelésben részesítsék. A 
német iskolába járókat az iskola, a többieket az Országos Ifjúságvezetőség pró-
bálta számba venni. A KLV-táborok kapcsán továbbra is csak német származású 
10-14 éves gyerekek jöttek szóba. A fiatalabbakat semmiképpen sem vették fel a 
listákra, idősebbeket pedig csak akkor, ha a Hitlerjugend helyi vezetése vezető-
ként küldte őket. A részvétel feltétele volt a szülők beleegyezése, a Hitlerjugend 
tagság vagy vendégtagság. 1942 júliusában több szerelvény hagyta el Belgiumot: 
július 2-án több mint 80 lány utazott a württembergi Kloster Bonladenbe, egy 
nappal később több mint 70 lány több csoportra osztottan Rappertshofenbe, 
Hallwanganbe (Mühle) és Herrenalbra (Felkenberg), illetve egy később kijelö-
lendő táborba, majd július 4-án több mint hetven fiú Einsiedelbe és egy később 
kijelölendő táborba. A táborok hosszát a pillanatnyi közlekedési helyzet miatt 
egységesen szeptember 30-ig meghosszabbították. 1942-ben Lille-ből Felső-
Bajorországba, más területekről pedig Frankföldre, Badenba és Mecklenburgba 
küldtek gyerekeket. Nyaralásra küldött gyerekeket az NSV később már Belgi-

234 Erledigte Besprechungspunkte beim Besuch des flämischen Jugendführers, dr. Lehembre 
beim RJF, 28. Januar 1942 – BArch, NS 28/117, 4-5. o.; BArch, NS 28/39, 19. o.; „Wir wollen 
Kameraden bleiben!”. Die Innere Front. NSK, 28. August 1941 (BArch, NS 5/VI/427, 191. o.)
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umon belül is vidékre küldött. 1942 áprilisában Belgiumból 500 flamand gye-
rek kelt útra Antwerpenből Moselland és Svábföld területekre, júliusban és au-
gusztusban pedig további gyerekek érkezésével számoltak. Ez az akció kb. 1500 
flamand fiatalt érintett. Anya-gyerek akciók is voltak ezekről a területekről a 
birodalomba. Nem volt viszont sikeres a vallon gyerekek elküldése, akik bete-
geskedtek és aszociális módon viselkedtek, így a hat hónapot esetükben nem 
lehetett kitölteni. 180 főt már idő előtt visszaküldtek, további 155 pedig 1943 
szeptemberében érkezett ide. Így a vallon gyerekek esetében a jövőre nézve 
sokkal szigorúbb kiválasztási kritériumokat kellett alkalmazni, s osztályonként 
egy-egy német iskolai osztállyal közösen akarták őket elhelyezni a táborokban. 
Összességben ezek a táborok teljesen alárendelt szerepet játszottak. Belgium-
ból, Flandriából és Hollandiából összesen több mint 3 ezer gyereket helyeztek 
el a KLV keretében, leginkább a dél-német területeken. 1943-ban a brüsszeli 
helyi csoportból a spai gyermeküdülőbe küldtek ki gyerekeket. 1943-ra a belgi-
umi KLV-t az alacsony létszámok miatt már nem tervezték olyan szintre, mint 
a megelőző két évben. Ebben az évben hathetes elküldéssel számoltak július 
közepétől, mert az érdeklődés mégis magasabb volt a vártnál. Ezúttal azonban 
a 6-10 éves korosztályt jelölték ki. Elzászba csak anyákkal küldtek el kisebb gye-
rekeket a KLV keretében.235

A látogatások a háború alatt is kölcsönösek voltak, de már nehezen rekonst-
ruálhatók. 1941-ben a Nemzetiszocialista Flamand Ifjúság küldöttsége Axmann 
meghívására 10 napot töltött Németországban, hogy tanulmányozhassa a HJ saj-
tó- és propagandalétesítményeit. Berlinben Möckel fogadta őket, és közös baj-
társi esten vettek részt a Hitlerjugenddel. Látogatást tettek a SS Testőrezrednél 
és felkeresték a babelsbergi UFA-várost is, ahol éppen a KLV-ről forgattak fil-
met. A haza úton Kölnben a Szorult helyzetben a tengerészet (Seefahrt in Not) 
című kiállítást tekintették meg. Belgiumban a flamand ifjúsággal ápolta a kap-
csolatokat a Hessen-nassaui és a Köln-aacheni HJ, a kurhesseni és Köln-aacheni 
BDM pedig a birodalmi HJ-ot kereste fel.236

1943 februárjában vallon ifjúsági vezetők és vezetőlányok nagyobb cso-
portja kereste fel a Hitlerjugendet, hogy megismerkedjen az ott folyó háborús 
bevetéssel. A csoportot a vallon önkéntesek vezették, akiket a keleten folyta-

235 Der Beauftragte der RJF beim Militärbefehlshaber in Belgien/Nordfrankreich – Der Beuaftrage 
für die Erweiterte KLV an die NSDAP Landesgruppe Belgien. Rundschreiben, 20. Juni 1942 – 
BArch, NS 9/131, 254-257. o.; Landsgruppe der NSDAP-AO in Belgien an alle Ortsgruppen 
und Stützpunkte. Rundschreiben, 30. Mai 1942 – BArch, NS 9/131, 7. o.; Wallonische und 
Flämische KLV – BArch, NS 9/20.; 1941 – Aufbau in den neuen Gebieten. In: Hitler–Jugend 
1933–1943. Die Chronik eines Jahrzehnts. Zentralverlag der NSDAP, Berlin 1943, 52-53. o.; NSV. 
Aufzeichnung. Entsendung erholungsbebürfiger Jugendlicher der Ortsgruppe Brüssel in das 
Kindererholungsheim Spa zum 19. Oktober 1943 – BArch, NS 9/131, 159. o.; NSV Landesgruppe 
Belgien An Ortsgruppe Brüssel, Brüssel 17. Juni 1943 – BArch, NS 9/131, 180. o.; Kock, i. m., 
102., 131–133. o.
236 BArch, NSD 43/33, Lageberichte, 1942/1. sz.; RJF Grenz- und Auslandsamt, Planung des 
Auslandsfahrteneinsatzes im Sommer 1941 der Gebiete und Obergaue, 10. Juni 1941 – PAAA, 
R 98927.
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tott harcokban kitüntettek. A küldöttséget 
fogadta Axmann, aki beszédében kiemelte 
a bolsevik veszedelem ellen folytatott har-
cot, amellyel a germán véd-felkészítő tábo-
rok foglalkoztak. Axmann ezen kívül kiemel-
te a vidék-szolgálat táborait, amelyekben a 
birodalmi HJ mellett germán ifjak is részt 
vettek. A delegáció vezetője Degrelle a bi-
rodalmi sportpálya kupolatermében tartott 
beszédet. 1943 augusztusában a berlini Mo-
zart kórus adott koncerteket Belgiumban. 
1944 közepétől azonban a kapcsolatok épí-
tése helyett már az evakuálás volt napiren-
den, amely a Hitlerjugend számára legin-
kább a különböző ifjúsági táborok – így KLV 
és ifjúsági üdülőtáborok – áthelyezését je-
lentette Németországba a mobilizálási terv 
alapján.237

V. 5. 4. 4. Luxemburg

Az 1941-re 1000 tagot számláló, Frederik Colling irányítása alatt álló Luxem-
burgi Népi Ifjúság (Luxemburger Volksjugend) az ottani népi német mozgalom 
tagozataként a teljes ifjúság összefogását célozta meg, amelyet a nemzetiszoci-
alista világnézet jegyében kívánt nevelni. Annak ellenére, hogy a Népi Német 
Mozgalom csak 1940 júniusában alakult meg, az ifjúság már 1936-tól működött, 
de munkáját minden korlátozás nélkül csak 1940 májusától folytathatta. Koráb-
ban a luxemburgi ifjúság nagy része a cserkészmozgalomban tevékenykedett, 
így a németek szerint angol befolyás alatt állt, de a HJ megítélése szerint már 
sikerült a luxemburgi ifjakat teljesen a birodalom felé fordítani. 1940-től olyan 
lendülettel zajlott a szervezés, s olyan nagy volt az érdeklődés, hogy átmeneti 
tagfelvételi zárlatot kellett elrendelni. A luxemburgi ifjúság négy járásra osz-
tottan (Luxemburg, Vörös Föld, Mosel és Ösling) végezte munkáját, s 1941-
ben vették át a Hitlerjugend birodalmi szervezetébe, ami azt jelentette, hogy 
a Mosel vidéki HJ-terület bábáskodása alatt működött. Az iskolával itt is szoros 
volt a kapcsolat, ezt bizonyítja, hogy 1941-től a HJ-tagság képezte az iskolaköte-
lezettség alapját. Luxemburgban nehezítette a helyzetet a helyi katolikus egyház 
német- és HJ-ellenes tevékenysége, s itt a HJ-vezetők elleni atrocitások, a HJ-

237 Wallonische Gäste bei der HJ. Berliner-Börsenzeitung, 13. Februar 1943, 198. o.; Berliner 
Mozartchor der HJ-Konzertreise durch Belgien. Informationdienst Nord, 30. August 1943 – 
BArch, NS 5/VI/427, 203. o.; NSDAP RJF Befehlsstelle Niederlande, Nimwegen 7. Juni 1944 
– BArch, NS 28/40, 1–4. o.
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otthonokba való betörés, és a francia nyelv tüntető használata sem volt ritka.238 
1940 októberében a birodalmi ifjúságvezető németországi látogatásra hívott egy 
luxemburgi küldöttséget. További kapcsolatok nem dokumentálhatók.

Mindebből látható, hogy a keleti területeknél jóval kedvezőbb helyzetben 
lévő nyugati vidékeken is nehéz volt a HJ szervezetének kiépítése, és az a cél, 
amit Axmann 1941-ben a Felépítés az új területeken” jelszavával kiadott – vagyis 
hogy minél előbb az ó birodalom szintjére hozzák ezeket a területeket – Elzá-
szon, illetve Eupen-Malmedy körzetén kívül egyáltalán nem valósult meg.

V. 6. Felépítés Keleten (Aufbau Ost)

A keleti területeken csakúgy, mint nyugaton a legfontosabb feladat a területek 
beillesztése volt a birodalomba, speciálisan a HJ szervezeti struktúrájába, illetve 
az ott élő német származású fiatalok hasonló szellemben való nevelése és a kez-
deti alacsony színvonalról induló munka minél gyorsabb hozzáigazítása a biro-
dalmi szinthez. Összességében tehát a fiatalok minél gyorsabb beillesztése a né-
met népközösségbe, a német és a nemzetiszocialista tudat meggyökereztetése, 
mivel ez nélkülözhetetlen volt a német uralom legalább „ezer évessé” tételéhez. 
A feladat viszont kettős volt: egyrészt a megszállt területeken autochton német 
lakosság ifjúságának megszervezése, illetve az áttelepítő akciók során ezekre a te-
rületekre érkezett német lakosság gondozása, fiatalajainak Hitlerjugendben való 
megszervezése. Mindez óriási erőfeszítéseket követelt meg a Hitlerjugendtől, 
amelyre az nem volt felkészülve. A helyzet azonban sokkal összetettebb volt, 
mivel nem egyszerűen külföldi, illetve népi németnek nevezett fiatalokról volt 
szó. A korábban itt élő, és ide települő németség tízezreinek német nyelvtudása 
sok esetben elégtelen volt, s a továbbra is itt élő más nemzetiségű fiatalok is sok 
feladatot adtak a HJ számára. A helyzet komplexitását csak fokozta, hogy ilyen 
körülmények közepette ezeken a területeken is az ellenséges bombatámadá-
soktól fenyegetett birodalmi német gyerekek tízezreit kellett elhelyezni a gyer-
mek vidékre küldési akció keretében (Kinderlandverschickung, KLV) kereté-
ben. Mindezekre a kihívásra a Hitlerjugendnek rögtönzött megoldásokat kellett 
találnia.239

A kezdeti időszak után a Hitlerjugend áttelepítési akcióban való részvételét 
1941 februárjában részletekbe menően szabályozták, amire azért volt szükség, 
mert erre az időre az érintett népi németek száma már meghaladta a több száz-
ezer ezer főt. Ebben az időszakban az áttelepítési akciók leginkább Besszarábiát, 
Bukovinát, Litvániát, Dobrudzsát és Volhíniát érintették. E területek németsé-

238 Notiz für den Stabsleiter, 1. November 1940 – BArch, NS 28/81; Jugend im Grenzraum des 
Reiches. Das Junge Deutschland, 1941/2. sz., 47-62. o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 779. o.; 
Az SD-jelentést idézi, Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 780. o.
239 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 765. o.
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gét ún. áttelepülő táborokban helyezték el a birodalom különböző keleti kör-
zeteiben. A HJ számításai szerint közülük 1941 elején 45-50 ezer fő tartozott 
a Hitlerjugend korosztályhoz. Rajtuk kívül a HJ a baltikumi és galíciai német 
áttelepítés során 17 ezer baltikumi német és 10 ezer galíciai német fiatallal szá-
molt. A későbbiekben további tízezrek áttelepítése valósult meg, majd végleges 
letelepítésük elsősorban a Wartha vidéken, Felső-Sziléziában, Danzig-Nyugat-
Poroszországban és Délkelet-Poroszországban, a Cseh-Morva Protektorátusban, 
valamint a birodalom más tájain (Szászország, Bajor Keleti vidék, Mecklenburg, 
Alsó-Duna, Felső-Duna, Stájerország) a háború végéig is elhúzódott.240 Vagyis 
első körben is több mint százezer fiatal integrálásáról volt szó, illetve rajtuk ke-
resztül több százezer népi német beillesztéséről.

A Hitlerjugend ezzel kapcsolatos aktivitása a Népi Német Közvetítőszerv 
(Volksdeutsche Mittelstelle, VoMi), a német népiség megszilárdításának birodal-

240 Reichsbefehl 10/41K, 22. Februar 1941, 2. o. (BArch, NS 28/36, 23. o.); Menzel, Hans, Um-
siedlerjugend in unserer Obhut. Das Junge Deutschland, 1941/11. sz., 274-278. o.; Reichsbefehl 
10/41K, 22. Februar 1941, 3. o. (BArch, NS 28/36, 24. o.)
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mi megbízottja (Reichskommissar zur Festigung deutschen Volkstums) – vagy-
is Heinrich Himmler – és a Birodalmi Ifjúságvezetőség kooperációján alapult. 
Utóbbin belül létrehozták az Áttelepítés Ügyosztályt (Dienststelle Umsiedlung), 
amely az áttelepülési akció teljes ifjúsági munkáját irányította. Területi szinten 
az ügyosztály egyetértésével kiválasztott főállású területi megbízottakat delegál-
tak a VoMi illetékes területi szerveihez a gyakorlati munka lebonyolítására, akik 
az áttelepülő táborok HJ vezetőivel és lányvezetőivel együtt végrehajtották a HJ-
ra eső feladatokat.241

Az áttelepített németek végleges letelepítését kb. hat hónapon belül akarták 
megvalósítani, ami ekkora tömeg és ilyen gyér személyi kapacitás mellett lehe-
tetlen vállalkozás volt. Nem véletlen, hogy 1941 júniusában újabb rendelkezést 
adtak ki az áttelepülési akcióra. Ezúttal az áttelepítésben való közreműködés 
mellett átfogóbb célrendszert is megfogalmaztak, amely már nemcsak az áttele-
pülő német lakosság végleges elhelyezését és német népközösségbe illesztését 
jelölte meg feladatul, hanem speciálisabb, a gazdasági és társadalmi integrációt 
még jobban elősegítő elvárásokat is megfogalmazott: a mezőgazdaságban való 
megtartás fontosságát az új területek alapvetően agrárjellege miatt, óvónők, is-
kolasegítők (Schulhelferin) képzését a nevelési hálózat megszervezésére, illetve 
továbbfejlesztésére.242

Az áttelepülő ifjúság kapcsán négy különböző csoportot különböztettek meg: 
a már honosított és a birodalomban letelepített áttelepülőket; a még nem ho-
nosított, de az ó birodalomban munkára alkalmazott áttelepülőket; a már hono-
sított, de még táborban élő áttelepülőket; valamint a még nem honosított és a 
táborba még nem érkezett áttelepülőket. A német népiség megszilárdítása biro-
dalmi biztosának rendelete értelmében az első csoportot ugyanolyan jogi hely-
zetűnek kellett tekinteni, mint a birodalmi németeket. A második csoportot el-
ismerték a német népközösség tagjainak. Az ebbe a két csoportba tartozó német 
ifjakra így már kiterjesztették a Hitlerjugendben teljesítendő ifjúsági szolgálat 
kötelezettségét. A 3. és 4. csoportra azonban nem lehetett alkalmazni az ifjúsá-
gi szolgálatra vonatkozó rendeletet addig, ameddig azok még táborban laktak. 
Részükre az átmenet biztosítása érdekében lehetőséget adtak arra, hogy még a 
HJ-ban vendégként ismerkedjenek e kötelezettséggel, amely a táborból való el-
bocsátásuk után rájuk is kiterjedt.243

Szervezetileg a Hitlerjugend kettős feladatot látott el az áttelepítésben. Egy-
részt bekapcsolódott az átmeneti áttelepülő táborokban (Umsiedlerlager) lakó 
népi németek ifjúságának gondozásába, másrészt segédkezett a végleges helyre 
telepítés előtt és után az ifjúság HJ keretek közötti megszervezésében. Tevé-

241 Uo.
242 Reichsbefehl 28/41K, 18. Juni 1941, 1-2. o. (BArch, NS 28/36, 15. o.); BDM-Schuldienst 
im Osten. Das Junge Deutschland, 1944/2. sz., 21-23. o. Die BDM-Schulhelferin. Das Junge 
Deutschland, 1944/2. sz., 23-25. o.
243 Umsiedlerjugend und Dienst in der HJ. Amtliches Nachrichtenblatt des Jugendführers des 
Deutschen Reiches, Nr. 3., 5. März 1942 (BArch, NS 28/123, 107. o.; BArch, NSD 43/15)
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kenységét nehezítette, hogy az 1941-et megelőző áttelepítési akciókba nem von-
ták be, tehát újonnan kellett kialakítania hozzá a szükséges formákat. A háborús 
időszakban a kapacitások erre azonban egyre inkább fogyóban voltak, így a mun-
ka hatékonysága az idő előre haladtával erősen megkérdőjelezhető volt.244

A kezdeti munkát a Hitlerjugend birodalmi erők kivezénylésével segítette 
elő, de az ó birodalom területén is tragikus személyügyi helyzet következtében 
– amely a háború elhúzódásával egyre inkább súlyosbodott – a végleges megol-
dást csak az jelenthette, hogy a helyi fiatalokból neveljék ki ezeken a területe-
ken nemcsak a HJ-ot, de később a német uralmat fenntartó elitet is. A nyugati 
vidékekkel ellentétben itt ráadásul hatalmas területeket kellett lefedni, amelyek 
az élettér megszilárdítása érdekében nagyobb jelentőségűek is voltak. Az egész 
birodalom területéről érkező, a keleti területeken ilyesfajta szolgálatot teljesítő 
HJ tagok működését nevezték keleti bevetésnek (Osteinsatz).245

Artur Axmann birodalmi ifjúságvezető 1942-ben már azt jelenthette, hogy 
a keleti bevetés keretében 18 ezer HJ vezető teljesít szolgálatot, ami a terült 
méretéhez képest nem volt kielégítő. A keleti bevetés oroszlán része a háborús 
körülmények közepette a Hitlerjugendnek a 14-18 éves korú lányokat össze-
fogó tagozatára, a Német Leányok Szövetségére esett. A Hitlerjugend szolgá-
lat mellett a lányok egyre növekvő mértékben azután keleten is munkát vál-
laltak. Sőt a birodalom többi területén is. A háborús segélyszolgálatot jelentő 
munkavégzés mellett az új területeken a HJ felépítése mellett egyre inkább 
a mindennapi életben folytatott tevékenységek váltak dominánssá. 1942-ben 
7-8000 BDM-lány vett részt a keleti bevetésben, 1943 végéig pedig össze-
sen több mint 19 ezer BDM-vezető és lány teljesített szolgálatot keleten.246A 
Hitlerjugend vezetők azért érkeztek, hogy ellássák a keleti felépítés minden 
munkaterületén a feladatokat: a vezetők képzését, az áttelepülő ifjúság isko-
lai oktatását és a megfelelő szakmák felé terelését, az áttelepülő ifjúság fel-
készítését a végleges letelepedésre, gyakorlati tevékenységet a letelepítés 
során, a Hitlerjugend felépítését a birodalomhoz csatolt új területeken, a 
nyelvoktatást és egyéb tanfolyamok lebonyolítását, barkácsolást stb. Eközben 

244 Gebietsbefehl 13/43 K (Lothringen), 9. Juli 1943 – BArch, NS 28/85, 117038. o.; Axmann,Artur, 
Osteinsatz und Landdienst. Das Junge Deutschland, 1942/1. sz. 1-3. o.; Rüdiger, Jutta, Die Ost-
aufgabe der Mädel. Das Junge Deutschland, 1942/1. sz. 3-5. o.; Landdienst und Siedlung im 
Osten. Das Junge Deutschland, 1942/1. sz. 10-11. o. Mindennapi életről a keleti bevetés során 
ld. Maschmann, Melita, Fazit. Kein Rechfertigungsversuch. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 
1963, 95-120. o.; a táborokhoz: 120-137. o.
245 Kaufmann, Das kommende Deutschland, i. m., 197-198. o.; Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 
764-765. o.
246 Hitler–Jugend-Führer Osteinsatz. Reichsbefehl, 13/43 K, 18. April 1943 – BArch, NSD 43/1; 
1942 – Osteinsatz und Landdienst. In: Hitler–Jugend 1933–1943. Die Chronik eines Jahrzehnts. 
Zentralverlag der NSDAP, Berlin 1943, 57-59. o.; BArch, NS 5/VI/445; Rüdiger, Die Ostaufgabe 
der Mädel, i. m., 3–-. o. Jutta Rüdiger, a BDM birodalmi vezetője szerint 1940-ben 1400, 1941-
ben 9973, 1942-ben 16.092 BDM-vezető teljesített szolgálatot keleten, 1943-ban pedig 12 901 
lányvezető és 6326 HJ-vezető. Rüdiger, Selbstverständnis, i. m.,284. o.
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a lányvezetők főleg a telepesek gondozásában és kulturális nevelésében, illetve 
háztartási segédként, és ünnepségek megrendezésében vállaltak feladatokat.247

A BDM-vezetőbevetés (Führerinneneinsatz) során a fiatal lányok önkéntes 
jelentkezés alapján, 4-6 hónapra táborokban teljesítettek szolgálatot. A minimá-
lis életkor 17 év volt, a Lengyel Főkormányzóságban 19. A keleti tartózkodás 
során a lányokat ún. 10-15-fős bevetési táborokban helyezték el, egy tábor álta-
lában 3-4 falut gondozott. A háborús években évente kb. 110-140 keleti bevetési 
tábort (Osteinsatzlager) tartottak. Danzig-Nyugat-Poroszországban, a Wartha-
vidéken és Felső-Sziléziában pedig járásonként két tábort állítottak fel, hogy in-
tenzívebbé váljon a munka.248 A lányok az ún. kötelező évüket249 is letölthették 
keleten. Ilyenkor féléves táborozásra 17-21 év közötti, iskolát elhagyó lányok jöt-
tek szóba. A Hitlerjugendben végzett tevékenységük mellett általában parasz-
toknál, áttelepülő táborokban, iskolai segédként, óvodákban, aratási óvodákban 
alkalmazták őket. Az érettségizett BDM-lányok akár kéthónapos szolgálatra is 
jelentkezhettek főleg áttelepülő táborokba, iskolákba, óvodákba és az NSDAP 
szolgálati helyeire. A negyedéves tanfolyamokon iskolai segítőnek kiképzett lá-
nyok pedig akár kétéves szolgálatot is vállalhattak keleten, hogy az iskolai gon-
dokat csökkentsék, csakúgy mint az ilyen képzettséggel nem rendelkező lányok, 
akiket kisegítőként alkalmazták. A kétéves gyakorlatot követően, további kilenc 
hónapos tanfolyam elvégzése után végleges tanári képesítést is szerezhettek. 
1942-ig a Wartha-vidéken így majdnem 200 iskolát sikerült nyitni, ahol 8000 
gyerek kapott rendszeres oktatást. Az áttelepülő táborokban táborvezetőként, 
alvezetőként, iskolai segítőként vagy munkaközösségek vezetőiként is alkalmaz-
ták a BDM tagjait.250

A keleti bevetésben kisebb mértékben ugyan, de a HJ is kivette a részét. Ki-
sebb bevetési csoportokat állítottak össze egy csapatvezetőből, egy főcsoport-
vezetőből és 2 csoportvezetőből, amelyeknek minden feladat elvégzésére alkal-
masnak kellett lenniük. Ezek a kis csoportok az áttelepítés során a VoMi napi 
és gyűjtőtáborainak gondozását, a népi német áttelepülők előkészítő táborának 
gondozását, s olyan HJ-egységek vezetését látták el, amelyek átmenetileg vezető 
nélkül maradtak. Hitlerjugend vezetők segítették a keleti minisztérium műkö-
dését is. A személyzeti nehézségek miatt egyelőre azonban csak 1908 előtt szü-
letett vezetők jöttek szóba, ugyanis az SA, az SS és a Wehrmacht a táborokból is 
elvitte a számára megfelelő korú fiúkat.251

247 988 000 Eisatztage 1943. Hitler-Jugend im Aufbauwerk des Ostens, DAZ, 17. September 1944 
– BArch, R 8034-II/9281, 95. o.; Jugend im Osten. Nationalsozialistische Ostpolitik im Spiegel 
des Jugendeinsatzes. Salzburger Zeitung, 10. Juni 1943 – BArch R 8034-II/9281, 56. o.
248 Uo.
249 A 25 év alatti, hajadon lányok részére 1938-ban kötelezővé tették, hogy fél, majd egy évet 
későbbi szerepeikre való felkészítésként mezőgazdasági vagy háztartási munkával töltsenek.
250 Osteinsatz und Landdienst. In: Kriegseinsatz der Hitler–Jugend. Reichsjugendführung, Berlin 
1942, 3-7. o.; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 284-285. o.
251 1942 – Osteinsatz und Landdienst. In: Hitler–Jugend 1933–1943. Die Chronik eines Jahr-
zehnts. Zentralverlag der NSDAP, Berlin 1943, 57-59. o.; Die Hitler–Jugend und die besetzten 
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A birodalomból érkező vezetők elégtelen száma és a további fejlődés megala-
pozása egyaránt szükségessé tette a helyi és az áttelepülő lakosság felkészítését 
a HJ további felépítésére és a háborús segélyszolgálatban végzett tevékenységek 
ellátására. Az áttelepülő táborokban ezért tervszerűen hajtották végre a vezetők 
képzését és kiválasztását. Szinte minden nagyobb táborban népi német volt a tá-
borvezető. Az 50 ezer népi német ifjúból majdnem 10 ezer főt 20 birodalmi és 
145 területi tanfolyamon képeztek ki. Ez az intézkedés biztosította, hogy a vég-
leges letelepítés után elégséges számú HJ-vezető álljon rendelkezésre.252

Az áttelepülő fiatalság közül a vezetői pozíciókra is elsősorban a lányok jöttek 
szóba. Minden 14-21 év közötti lányt kiválasztó és iskolázási táborba küldtek, 
ahol világnézeti és politikai nevelésben részesítették őket. E táborok célja nem-
csak a vezetők kiválasztása volt, hanem az is, hogy a háborúban megnövekedett 
szerepet játszó lányokat mind politikai, mind szakmai szempontból felkészít-
sék későbbi tevékenységükre. A behívott lányokat munkaközösségekbe sorolták, 
ahol mind elméleti, mind gyakorlati képzésre sor került. Az iskolázásra össze-
sen 30 óra állt rendelkezésre, amely németoktatást (6 óra), német parasztságról 
szóló oktatást (6 óra), kulturális munkát (4), az ifjak hivatásválasztásának irányí-
tását (Berufslenkung 4), paraszti munkát (4 óra) és sportot foglalt magába (6 
óra). Minden esetben még további képzéseken, szaktanfolyamokon (barkácso-
lás, zenei képzés, játékvezetői képzés stb.) vettek részt,253 hogy a végleges lete-
lepítés után ezeken a területeken is zökkenőmentesen folytatódjon, illetve tel-
jesedhessen ki a HJ munkája. 1941 márciusában több HJ-területen már a 2. és 
3. kiválasztó tábor folyt, s mindenhol, ahol még nem került sor ilyenre, a tavasz 
folyamán le akarták zárni ezt a fázist.254 1941 közepétől a táborvezetők és vezető-
lányok képzésére egy-egy HJ birodalmi iskolát bocsátottak rendelkezésre, hogy 
minden tekintetben felkészítsék őket a felmerülő feladatok ellátására. Helyben 
ezt követően az alvezetők képzésére összpontosítottak. 

A keleti területek biztosították a legmegfelelőbb terepet a Hitlerjugend vi-
dékszolgálatának (Landdienst) pár tízezer főt mozgósító megerősítésére, amely 
a harmincas évek közepétől a mezőgazdaság presztízsének emelését, illetve a 
szerényebb kereseti lehetőségek miatt a vidékről való elvándorlás visszafogá-
sát tűzte ki legfőbb célként, s ennek érdekében a szokványos HJ tevékenységek 
mellett a mezőgazdasághoz kapcsolódó elfoglaltságokat kínált tagjainak. A me-
zőgazdasági kötődést szem előtt tartva a táborokban külön toborzást végeztek, 
hogy a vidékszolgálat számára új vezetőket és tagokat nyerjenek. Különösen a 
második, harmadik gyerekekre apelláltak, akik nem örököltek birtokot, viszont a 
vidékszolgálatban eltöltött vezető feladatok után Himmler rendelkezése alapján 

Ostgebiete. Die Hitler–Jugend im Kriege, 21. Bericht, 1942. október, 9. o.; RJF (KLV), Dienst-
stelle Umsiedlung. Einsatz der Hitlerjugend in der Umsiedlungsaktion. Zwischenbericht 15. Ja-
nuar 1941 – 15. März 1941, 15. März 1941 – BArch, NS 28/36, 46-49. o.
252 1942 – Osteinsatz und Landdienst. In: Hitler–Jugend 1933–1943. Die Chronik eines Jahr-
zehnts. Zentralverlag der NSDAP, Berlin 1943, 57-59. o.
253 Reichsbefehl, 28/41K, 18. Juni 1941, 4-9. o. (BArch, NS 28/36, 16-19. o.)
254 Reichsbefehl, 10/41K, 22. Februar 1941, 3. o. (BArch, NS 28/36, 24. o.)
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későbbi letelepedésük esetén mégis számíthattak egy-egy paraszti gazdaságra.255

Keleten a HJ szervezeti kiépítésének biztosítás mellett a tevékenység döntő 
része az áttelepülő táborokban közvetlenül végzett munkát jelentette. Az egyes 
területek HJ járásvezetőségei az áttelepülő tábor vezetőivel és a HJ területi 
megbízottainak együttműködésével minden áttelepülő tábor számára – az emlí-
tett módon – képzett ifjúsági vezetőket neveztek ki, akik alvezetők bevonásával 
végezték munkájukat. A lányokra vonatkozó tevékenységet az ifjúsági vezetők 
politikai vezetése mellett leányvezetők végezték. A HJ helyi vezetői és egységei 
minden tekintetben tanáccsal és eszközökkel (iskolázási anyagok, vetítőgépek, 
filmek, sportszerek stb.) segítették a táborok ifjúsági vezetőit. Ha otthonok, tor-
natermek és sportpályák is voltak a HJ birtokában, illetve használatában, akkor 
azokat is rendelkezésre bocsátották.256

A táborokban a fiataloknak minimum hat hónapos tábori tartózkodás alkal-
mával kívánták megkönnyíteni a német népközösségbe való beilleszkedést. Cél 
volt, hogy a fiatalokat elkülönítsék az idősebbektől, emiatt külön is szállásolták el 
őket. Így garantálták, hogy az idősebb generáció „káros” befolyásától távol tart-
sák a fiatalokat. A táboron belüli szervezeti struktúra a helyi viszonyokhoz iga-
zodva követte a HJ normáit. 10-20 fő képezte a rajt, 40-80 a csoportot, 100-200 
a csapatot, 400 feletti pedig a törzset. A háborús helyzetből fakadó textilhiány 
miatt nem tűzték ki célul a népi német ifjúság teljes uniformizálását. A tábori 
ifjúsági vezetőknek viszont kötelezően, az alvezetőknek lehetőség szerint bizto-
sítani kellett az egyenruhát.257

A táborban a munka az egyes táborok számára kiadott rendelkezések alap-
ján folyt. Gondoskodni kellett elsősorban a fegyelmezett fellépésről, valamint 
a rend és a tisztaság fenntartásáról. Emellett lehetőség szerint minél korábban 
képessé kellett válnia a tábori ifjúságnak arra, hogy a tábor teljes szabadidő-szer-
vezését kézbe vegye, hogy pozitív irányba alakítsa az általános hangulatot. Az if-
júság a szállás mellett az étkezést is a felnőttektől külön, a HJ-táborok szokásos 
formájában (asztali mondások, dalok) végezte.258

A táborokban részben már megvalósították, részben későbbre tervezték a 
délelőtti iskolai oktatást. Így a HJ számára a reggeli napindítás mellett (ébresztő, 
zászlófelvonás) az étkezések és a teljes délután, illetve este rendelkezésre állt. 
Azokban a táborokban, ahol még nem alakították ki az iskolai oktatást, a tábori if-
júságvezetők a táborvezetővel együttműködve töltötték ki a délelőtti programot 
is. Ilyenkor németoktatás folyt, amelyhez hozzákapcsolták az írásgyakorlatokat, 

255 Reichsbefehl, 28/41K, 18. Juni 1941, 4-9. o. (BArch, NS 28/36, 16–19. o.); RJF (KLV), Dienst-
stelle Umsiedlung. Einsatz der Hitlerjugend in der Umsiedlungsaktion. Zwischenbericht 15. Ja-
nuar 1941 – 15. März 1941, 15. März 1941 – BArch, NS 28/36, 46-59. o.
256 Reichsbefehl, 10/41K, 22. Februar 1941, 3. o. (BArch, NS 28/36, 24. o.)
257 1942 – Osteinsatz und Landdienst. In: Hitler–Jugend 1933–1943. Die Chronik eines Jahr-
zehnts. Zentralverlag der NSDAP, Berlin 1943, 57-59. o.; Reichsbefehl 10/41K, 22. Februar 1941, 
2-3. o. (BArch, NS 28/36, 23. o.); Reichsbefehl 10/41K, 22. Februar 1941, 3. o. (BArch, NS 28/36, 
24. o.).
258 Reichsbefehl 10/41K, 22. Februar 1941, 4. o. (BArch, NS 28/36, 24. o.)
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a népcsoport és birodalom történetébe és honismeretébe való bevezetést. Az if-
jak tábori iskolázására teljes kerettantervet állítottak fel. A lányok délelőttönként 
a kisebb gyerekeket tanították, délután a szakmai tanulókat, németkurzusokat 
adtak felnőtteknek, politikai iskolázást folytattak, falusi esteket rendeztek, és se-
gédkeztek a parasztasszonyoknak a háztartásban és a gyermeknevelésben stb.259

Elsődleges volt a testgyakorlás, mely a tábori sportfelügyelők és felügyelő-
lányok vezetésével folyt. Az egyes sportórák összeállításánál a Hitlerjugend ki-
képzési útmutatóit vették alapul, de a helyi viszonyok is erősen befolyásolták a 
lehetőségeket. A testgyakorlás alapiskolájának egyszerűbb gyakorlatait hajtották 
végre, mert azokat könnyű volt megtanulni, kis helyen tömegesen is elvégezhe-
tők voltak és kevés eszközre volt szükség hozzájuk. A „tananyaghoz” tartoztak 
a különböző játékok és csapatsportok is. A rendet és a jó magatartás megho-
nosítását szolgálták a rendgyakorlatok (alapállás, fordulások, menetelések, je-
lentések, tisztelgések stb.). A lányok számára különféle játékok és gimnasztikai 
gyakorlatok, illetve a talajtorna szerepeltek a sportprogramban. A testgyakorlás 
időtartama kb. napi két óra volt, s az átlagos testi teljesítményt el nem érőket 
külön csoportokba osztották. A sportversenyek terén is igyekeztek bekapcsolni a 
keleti területeket a birodalmi életbe. Az 1942-es birodalmi síversenyt, a német 
jégsport ifjúsági bajnokságokat, valamint az 1942-es HJ nyári játékokat mind a 
keleti területeken szervezték. A sportképzés erősítése mellett mindenhol terv-
szerűen kezdték meg a HJ különleges alakulatainak (Haditengerészeti HJ, Mo-
toros HJ, Repülős HJ stb.) felállítását.260

A világnézeti nevelés fő célja a népi német fiatalokat elvezetése volt a nem-
zetiszocialista gondolkodáshoz. Ebben az esetben figyelembe kellett venni a fi-
atalok képzettségi szintjét. A világnézeti nevelés érdekében külön anyagot állí-
tottak össze a táborban folyó közösségi estekhez.261 Különösen nagy hangsúlyt 
kellett helyezni a napi politikai események tanulmányozására, amelyet a tábori 
ifjúságvezető ebéd utáni, a teljes tábori ifjúságnak szóló, újságokból való felol-

259 Uo.; Hitler–Jugend in den Umsiedlerlagern. Das Junge Deutschland, 1941/3. sz. 89-90. o.; 
1941 – Aufbau in den neuen Gebieten. In: Hitler–Jugend 1933–1943. Die Chronik eines Jahr-
zehnts. Zentralverlag der NSDAP, Berlin 1943, 50. o.; RJF Dienststelle Umsiedlung, Rahmen-
lehrplan für die Schulung der volksdeutschen Jugendlichen während ihres Aufenthaltes in den 
reichsdeutschen Lagern – BArch, NS 28/36; Klose, i. m., 246-247. o.
260 Gebietsbefehl 13/43 K (Lothringen), 9. Juli 1943 – BArch, NS 28/85, 117038. o.; Reichsbefehl 
10/41K, 22. Februar 1941, 4-6. o. (BArch, NS 28/36, 24-25. o.); Reichsbefehl 28/41K, 18. Juni 
1941, 3. o. (BArch, NS 28/36, 16. o.); 1942 – Osteinsatz und Landdienst. In: Hitler–Jugend 1933–
1943. Die Chronik eines Jahrzehnts. Zentralverlag der NSDAP, Berlin 1943, 57–-9. o.
261 A tematika a következő témákat tartalmazta: 1. Német Birodalom, minden német hazája: Né-
metország – szent szó; Németországban egységben volt erős; A testvérviszály tehetetlenséghez 
vezet. 2. Adolf Hitler az összeomlásból egységre vezeti a népet: A Führer; A nemzetiszocialista 
előharcosok ideáljai; A mozgalom harca az egységért. 3. A német nép döntő harca a szabadságáért: 
Adolf Hitler békét kínál a világnak; Júda és Anglia háborút akarnak; A német nép kivívja a szabad-
ságot és a jövőt. 4. A Führer felépíti a német népi államot: Német emberé a német föld; A német 
munka biztosítja a nép fennmaradását; Ahol a német katona áll, oda nem jöhet senki más.
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vasása jelentett.262 A táborokban végrehajtott nevelés viszont a HJ számára sem 
tette lehetővé alapos tudás közvetítését, jobbára csak néhány alapgondolat meg-
ismerésére volt idő.

A világnézeti nevelést segítő kulturális nevelés leginkább éneklést, mesélést, 
olvasást, játékokat, barkácsolást jelentett. Minden táborban előírás volt a rend-
szeres mese- és olvasóórák tartása, különösen a 10-14 évesek számára. Ehhez 
igénybe vették a különböző színvonalon berendezett tábori könyvtárakat is. A 
szabad délutánokat és estéket különböző játékokkal töltötték ki, amelyek elfog-
laltságot biztosítottak és fejlesztették a közösségi szellemet. Sor került különbö-
ző, fiatalok számára alkalmas népszínművek bemutatására, mesék eljátszására. A 
barkácsolást kötelező és szabadórákon végezték, melyek célja a háló- és nappali 
helyiségek felszerelése volt, például díszekkel, képkeretekkel.263 Ezen kívül a ki-
sebbek számára játékok is készültek.

Az ünnepségek és a szabadidő megszervezése már túlment az ifjúsági mun-
ka keretein, hiszen az már a teljes tábori közösséget érintette. Itt elsősorban 
vasárnapi reggeli ünnepségekről (Morgenfeier), szabadtéri éneklésekről, gyer-
mekdélutánokról, közösségi estekről volt szó, amelyek esetében a fő hangsúly a 
népiségi gondozáson volt. Az énekek, táncok és játékok révén ösztönözni akarták 
a népi németeket, hogy ők maguk is gondozzák saját népiségüket, hisz a tábo-
rokban a HJ csak rövid időre válhatott kultúra-közvetítővé, csak az alapok lera-
kására vállalkozhatott. Emellett fontos szerepet játszott a különböző ünnepek 
megtartása, így az éves ünnepek, névadások, esküvők, temetések stb. A kulturá-
lis tevékenység fénypontját jelentették a negyedévente 1-2 alkalommal fellépő 
HJ színjátszó csoportok. Az új területeken minden járásba el kellett küldeni régi 
területekről egy 25 fős, fiúkból és lányokból sokoldalúan összeállított színját-
szó csoportot. Ez összesen 100 járást jelentett a Memel vidéken, a Suwalken és 
Zichenau körüli területeken, Danzig-Nyugat-Poroszországban, a Wartha vidé-
ken, Felső-Sziléziában, a Főkormányzóságban és a Protektorátusban. Az itt tar-
tózkodás ideje általában két hét volt, s a csapattal különféle kulturális referen-
sek, zenereferensek, barkácsreferensek is érkeztek. 1942 nyarán 130 színjátszó 
csoport kiküldését tervezték. E csoportok azonban nem tudták maradéktalanul 
ellátni a táborok gondozását, így itt is fontossá vált, hogy az áttelepülő ifjakból 
hasonló csoportokat alakítsanak.264

262 Reichsbefehl, 10/41K, 22. Februar 1941, 6-7. o. (BArch, NS 28/36, 25-26. o.), Schulungsheft 
der Hitler–Jugend für die Jugendarbeit in den Umsiedlerlagern; Jugend im Osten. Die Lesestun-
de der Umsiedlerlager. Hrsg. von der Diensstelle KLV 1941–1942 – BArch, NSD 43/159; (DB 
ZA 31230) 
263 Reichsbefehl, 10/41K, 22. Februar 1941, 7-8. o. (BArch, NS 28/36, 26. o.)
264 Reichsbefehl, 10/41K, 22. Februar 1941, 9. o. (BArch, NS 28/36, 27. o.); Osteinsatz und Land-
dienst. In: Kriegseinsatz der Hitler–Jugend. Reichsjugendführung, Berlin 1942, 3-7. o.; 1942 – 
Osteinsatz und Landdienst. In: Hitler–Jugend 1933–1943. Die Chronik eines Jahrzehnts. Zen-
tralverlag der NSDAP, Berlin 1943, 57-59. o.; RJF (KLV), Dienststelle Umsiedlung. Einsatz der 
Hitlerjugend in der Umsiedlungsaktion. Zwischenbericht 15. Januar 1941 – 15. März 1941, 15. 
März 1941 – BArch, NS 28/36, 46-49. o.; Vö. BArch, NS 28/60.
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A szociális gondozás keretébe tartozott, hogy a HJ a Nemzetiszocialista 
Népjóléttel (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, NSV) karöltve biztosítot-
ta a táborlakók részére a ruházatot, a lábbeliket és egyéb szükséges dolgokat. 
Az egészségügyi gondozás keretében minden fiatal rendszeres orvosi vizsgála-
ton vett részt. Ennek elősegítésére számos BDM-lány segédkezett egészségügyi 
feladatok ellátásában, s mivel e területeken kevés ilyen szakerő volt e kisegítő 
munka nemcsak a táborokra korlátozódott, hanem a környező falvakra is kiter-
jedt (BDM-lányok segédkeztek a beteggondozásban, a bábai teendők ellátásá-
ban, a temetkezéseknél stb.). A táborokban is képeztek felcsereket, egészség-
ügyi lányokat és nővéreket. A későbbi munkába való beilleszkedést a szakmai 
felvilágosítással, az egyes szakmák felé irányítással, valamint a szakmai képzéssel 
és továbbképzéssel segítették elő. A Hitlerjugend keleten ezzel is fejlesztette 
a szakmai ismereteket, tanműhelyeket, ifjúsági otthonokat nyitott (az ó biro-
dalomból 1942-ben 4000 fiatal érkezett a 183 otthonba, hogy keleten tanuljon 
szakmát), számos tanfolyamot és esti kurzust rendezett. Nagy gondot fordítottak 
arra, hogy minél több ifjút őrizzenek meg a vidéki munka számára, vagyis külö-
nösen előtérben állt a mezőgazdasági formák iránti lelkesítés. E tevékenység so-
rán lehetőség nyílott ipari és mezőgazdasági üzemek meglátogatására is. A tábo-
rok lakói közül már igen korán óvónőket és iskolasegítőket képeztek ki, akikből 
különösen nagy hiány mutatkozott a keleti területeken. A különleges kiképzések 
során tűzoltást tanultak, különféle segítőszolgálatot láttak el, s légvédelem terén 
is ki akarták képezni a fiatalokat.265

A megfelelő korú táborlakó fiúk nem kerülhették el a háborút az ún. véd-
felkészítő táborokat (Wehrertüchtigungslager), amelyeket a háború elhúzódá-
sa és a hadsereg megfelelő utánpótlás biztosítása érdekében 1942 közepén nyi-
tottak meg a 16-17 éves korosztály előzetes katonai felkészítésére. 1942-től a 
Wartha vidék, Danzig-Nyugat-Poroszország, a Protektorátus, Felső-Szilézia, Ke-
let-Poroszország és a Szudéta vidék területén 21 védfelkészítő tábor működött, s 
ezeken kívül működött még a Haditengerészeti HJ 3 védfelkészítő tábora is.266

Az áttelepítő akció után a már megfelelően előképzett, a HJ-ban addig ven-
dégtagsággal bíró ifjúság felvétele a Hitlerjugendbe a Birodalmi Ifjúságvezető-
ség (BIV) által rendezett nagygyűlés keretében valósult meg. A végleges felvétel 
után bekerültek az egyes HJ területek személyi állományába.267

265 Reichsbefehl, 10/41K, 22. Februar 1941, 10. o. (BArch, NS 28/36, 27. o.); 1942 – Osteinsatz und 
Landdienst. In: Hitler–Jugend 1933–1943. Die Chronik eines Jahrzehnts. Zentralverlag der NS-
DAP, Berlin 1943, 57-59. o.; Reichsbefehl, 10/41K, 22. Februar 1941, 2. o. (BArch, NS 28/36, 23. 
o.); Hitler–Jugend in den Umsiedlerlagern. Das Junge Deutschland, 1941/3. sz. 89-90. o.; Reichs-
befehl, 10/41K, 22. Februar 1941, 10. o. (BArch, NS 28/36, 27. o.).
266 Gebietsbefehl 13/43 K (Lothringen), 9. Juli 1943 – BArch, NS 28/85, 117038. o.; Reichsbefehl 
10/41K, 22. Februar 1941, 4-6. o. (BArch, NS 28/36, 24-25. o.); Reichsbefehl 28/41K, 18. Juni 
1941, 3. o. (BArch, NS 28/36, 16. o.); 1942 – Osteinsatz und Landdienst. In: Hitler–Jugend 1933–
1943. Die Chronik eines Jahrzehnts. Zentralverlag der NSDAP, Berlin 1943, 57-59. o.
267 Reichsbefehl, 28/41K, 18. Juni 1941, 3. o. (BArch, NS 28/36, 16. o.); Rüdiger, Selbstverständ-
nis, i. m., 283-285. o.
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V. 6. 1. A Hitlerjugend megszervezése keleten

V. 6. 1. 1. Lengyel területek

A lengyel területeken az NSDAP szervezeti struktúráját alapul véve 1939 no-
vemberében Baldur von Schirach birodalmi ifjúságvezető (1940-ig) rendelete 
alapján a HJ is megkezdte tevékenységét. Danzig-Nyugat-Poroszország (csatol-
va kevés kelet-porosz területet) és a Wartha vidék (korábban Posen) új körzet-
ként vált a birodalom részévé, míg Felső-Szilézia hiányzó keleti, addig lengyel 
fennhatóság alatt álló részét hozzácsatolták a HJ sziléziai területéhez. Az alsóbb 
területi szintek kialakítása csak jóval később kezdődött meg, mivel egyelőre nem 
lehetett tudni, hogy hány német fiatalról van szó, s azok milyen megoszlásban 
helyezkednek el a területen. A földrajzi megoszlást a későbbi áttelepítések is fo-
kozatosan módosították.268

A birodalomban is fennálló vezetőhiány miatt a HJ csak kevés számú vezetőt 
tudott erre a terültre küldeni, így itt is jóval nagyobb jelentőséghez jutott a BDM. 
Mindazonáltal a két alakulat által biztosított állomány sem volt elégséges, ezért 
a HJ minden más eszközt is megragadott, hogy e kényszerhelyzetet csillapítsa, 
például ifjabb tanárokat is alkalmaztak HJ-vezetőnek. Egyes helyeken viszont ki-
fejezetten nagy volt az éppen áttelepült népi németek érdeklődése, ami növelte 
a vezetők számát. A probléma azonban ördögi körré vált, hiszen az induló veze-
tőképző tanfolyamokon vezetőnek kiképzett népi német fiatalok a HJ életkor túl-
lépése után nem maradtak sokáig vezető beosztásban, mert vagy a hadsereg hívta 
be őket, vagy már a HJ-ból való kiválás előtt nyugatra vándoroltak (Ostflucht), 
hogy az ottani jobb szakmai képzési és munkalehetőségekből profitáljanak.269

Bár mindig is cél volt a birodalmi színvonal elérése, ez még ezeken a „jobb-
nak” számító keleti területeken sem valósult meg soha, s a nyelvi problémákat 
is minimálisan egy generáció alatt lehetett csak teljesen leküzdeni. Az alapos 
nyelvismeret hiánya mellett általában hiányzott a nagy közösség magával ragadó 
érzése is. Ezt azzal próbálták orvosolni, hogy hosszabb időre kívánták a biroda-
lom nyugatibb területeire küldeni az itt élő fiatalokat: KLV-táborokba, szakmai 
képzésre stb. Így a HJ-ban folytatandó szolgálat jelentős részét, amely a háborús 
segélyszolgálat miatt amúgy is háttérbe szorult, nyelvoktatásra, a németségérzés 
megerősítésére, azaz regermanizálásra kellett fordítani. Mindehhez az áttelepü-
lő ifjúság körében egy új haza megszerettetése is hozzá tartozott, amely lehetővé 
tette számukra, hogy az adott területet a magukénak érezzék, a németség előre-
tolt bástyáiként védelmezzék, s gazdaságilag is hasznosítsák.270

268 Organisation der HJ in den ehemals polnischen Gebieten. Reichsbefehl, 11/K, 10. November 
1939, 1-2. o, (BArch, NSD 43/1, 132209-132210. o.); Buddrus, Totale Erziehung, i. m.,766. o.
269 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 766. o.
270 Die deutschstämmigen Gäste des Standortes Reval – BArch, NS 28/52, 8. o.; Buddrus, Totale 
Erziehung, i. m.,767. o.
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Ilyen feltételek mellett a 
munka tehát rendkívül lassan 
haladt, s nem véletlen, hogy 
a Wartha vidéken 1940-ig 
csak 200 új HJ-tagot sikerült 
felvenni. Később azonban az 
ifjúsági szolgálati kötelezett-
ség bevezetése miatt már 
megbirkóztak a feladattal, 
amelyet a 70 százalék felet-
ti lefedettség jelzett, vagyis 
majdnem elérték a birodal-
mi átlagot. Ez viszont nem 
vonatkozott a HJ munkájá-
nak minőségére, ami egyelő-
re jelentősen elmaradt az ó 
birodalmi nívótól. Mindezek ellenére 1940 végére Axmann birodalmi ifjúságve-
zető elégedett volt a HJ felépítésével a Wartha vidéken.271

Nyugat-Felső-Sziléziában a német népiséghez tartozás alapján vezették be 
a szolgálati kötelezettséget. A frissen csatolt Kelet-Felső-Sziléziában a fiatalok 
szinte kizárólag lengyelül beszéltek, s a HJ-szolgálatra mutatott hajlandóságuk 
is nagyon alacsony volt. Mivel gazdasági szempontból előnytelen lett volna a ta-
noncok, illetve ifjú munkások munkafelvételét a HJ-tagsághoz kötni, így azok az 
iskola befejezése után többnyire kiléptek a HJ-ból, a bányákban dolgozóknak 
pedig idejük sem volt a HJ-ban teljesítendő szolgálatuk letöltésére. A Biztonsági 
Szolgálat (Sicherheitsdienst, SD) jelentései azt is felfedték, hogy a HJ-vezetők 
helyi szinten gyakran voltak lengyel származásúak. A helyzet még 1944-ben sem 
volt jobb, még mindig a vezetőhiány volt a legfontosabb probléma, amelynek 
rendezését még évekig nem látták megoldhatónak. 1942-ben a HJ lefedettsége 
mindössze 26 százalékos volt ezen a területen.272

Míg Danzigban a várost a birodalommal egyesítő törvény keretében azon-
nal, vagyis 1940 januárjában bevezették az ifjúsági szolgálatot, addig a városhoz 
tartozó Danzig-Nyugat-Poroszország birodalmi körzetben és HJ-területen csak 
1943-ban. A marienwerderi kormányzati körzetben, amelyet ugyancsak Danzig-
Nyugat-Poroszországhoz csatoltak a korábban is birodalmi területnek számí-
tó Kelet-Poroszországtól, szintén azonnal érvényes volt a szolgálati kötelezett-

271 1941 – Aufbau in den neuen Gebieten. In: Hitler–Jugend 1933–1943. Die Chronik eines Jahr-
zehnts. Zentralverlag der NSDAP, Berlin 1943, 49. o.; Kaufmann, Das kommende Deutschland, 
i. m., 168. o.; Notiz für den Stabsleiter, 1. November 1940 – BArch, NS 28/81; Buddrus, Totale 
Erziehung, i. m.,767-769. o.
272 1941 – Aufbau in den neuen Gebieten. In: Hitler–Jugend 1933–1943. Die Chronik eines Jahr-
zehnts. Zentralverlag der NSDAP, Berlin 1943, 49. o.; Kaufmann, Das kommende Deutschland, 
i. m., 168. o.; Notiz für den Stabsleiter, 1. November 1940 – BArch, NS 28/81; Buddrus, Totale 
Erziehung, i. m.,767-769. o.
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ség.273 Mindez azt jelentette, hogy a keleti területeken megmutatkozó szervezési 
nehézségek mellett ezt a vidéket fenntartásokkal kezelték, s a hivatalos propa-
ganda ellenére ezeket a németeket csak másodosztályúnak tekintették.274

A Lengyel Főkormányzóság területén a munkát meglehetősen megnehezí-
tette, hogy a németség ott nagyon szétszórtan élt. Szervezeti szinten a HJ itt 
1942-ben nyert igazán polgárjogot a Hitlerjugendről szóló 1942. április 22-i ren-
delet által. Korábban minden németet az NSDAP Főkormányzósági Munka-
területe (Arbeitsbereich Generalgouvernement) fogott össze, a párttagozatok 
külön nem működtek. A Főkormányzóság kormányában létrehozták a Német 
Ifjúság Hivatalát (Amt Deutsche Jugend), amely támogatta a szülői házon és az 
iskolán kívüli nevelést. A HJ legmagasabb rangú képviselője a BIV megbízottja 
volt, aki egyben a hivatal élén is állt.275

Günther Blum megbízott a főkormányzó székhelyén, Krakkóban székelt, és 
összesen 10-15000 fő tartozott a felügyelete alá. Buddrus szerint a Kaufmann 
által említett 80 ezer fős HJ tagság valótlan adat, mivel más forrás szerint. kb. 
35 ezer fő volt ifjúsági szolgálati korban, ebből 10 ezer birodalmi német, 14 400 
népi német, 9000 német származású (deutschstämmig) és 1500 áttelepülő. Az 
ifjakat eleinte 8 járásban fogták össze, melyek székhelyei Krakkóban, Zakopa-
néban, Petrikauban (Piotrków Trybunalski), Tomaschowban (Tomaszów Mazo-
wiecki), Skierniewicében, Varsóban, Chelmben (Chelm Miasto) és Lublinban 
voltak. Utóbbiban a lebonyolított áttelepítések miatt számuk idővel minimális-
ra csökkent.276 Később Mielec (Mielec Miasto), Premslau (Przemyśl) és Radom 
központtal létesültek újabb járások.

1940 elején Theodor Stadler, a Határvidéki és Néppolitikai Hivatal veze-
tője személyesen vette át Blumtól az irányítást most már az Ifjúsági Kérdé-
sek Megbízottjának Ügyosztálya a Megszállt Lengyel Területek Főkormány-
zójának Hivatalában (Dienststelle des Beuftragten für Jugendfragen im Amt 
des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete) elnevezésű 
szervben. A Német Ifjúság Hivatala pedig a BIV Főkormányzósági Parancs-
nokságaként (Befehlsstelle Generalgouvernement) működött tovább Erwin 
Fröschle vezetésével, aki addig a Birodalmi Igazgatási Vezetőképző Iskolát 
(Reichsverwaltungsschule) igazgatta a Saar vidéken. 1941-ig a HJ taglétszáma 
18 ezer főre duzzadt. Mivel ezeknek a fiataloknak a szülei lengyel állampolgárok 
voltak, egyelőre harmadrendű HJ-tagoknak számítottak. A HJ ezért HJ ottho-
nokban akarta elhelyezni őket, hogy kiszakítsák őket addigi szociális miliőjükből, 

273 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 770. o. Danzigban a Westerplatte rendrakási munkáiban 
résztvevő foglyok felügyeletében is segédkezett a HJ, s Buddrus kutatásai szerint az egykori 
lengyel területeken zajló áttelepítési és elűzési akciókban is tevékenyen részvettek a HJ alakulatai. 
Buddrus, Zur Geschichte der Hitlerjugend, i. m., I., 55-58. o.; Pallaske,. i.m.,166. o.
274 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 772. o.
275 Hitler–Jugend im Generalgouvernement. Das Junge Deutschland, 1942/7. sz., 186-187. o.
276 Blum, Volksdeutsche Jugend im Generalgouvernement, h. n., é. n. 52-54. o Kaufmann, Das 
kommende Deutschland, i. m., 168. o.; BArch, NS 26/358, Idézi: Buddrus, Totale Erziehung, i. 
m., 769. o.
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s testileg-lelkileg elvágják őket addi-
gi világuktól. A birodalmi viszonyok 
elérését a területen a HJ azonban 
így sem tartotta lehetségesnek.277

1941-ben a Főkormányzóságban 
is elkezdődött a lányok bevetése, 
ahol a németek és a teljesen vagy 
részben német származásúak gon-
dozását kellett biztosítani. A nagy 
távolságok miatt itt nem tudtak tá-
borokat létrehozni, így két-két lány 
vállalta fel egy-egy falu gondozását. 
Csak idősebb és magasabb szolgála-
ti beosztásban lévő lányok jöhettek 
szóba, mert itt a munka több ne-
hézséggel járt, mint a birodalom új, 
keleti területein. 1941-ben össze-
sen 164 lány teljesített ilyen egyé-
ni megbízás keretében szolgálatot 
a Főkormányzóság területén.278 A megfelelő képzéshez szinte minden feltétel 
hiányzott, s az itteni fiataloknak általában a német nyelvismeretük is minimális 
volt, így a lengyel nyelv ismerete nélkül a velük folytatott kommunikáció nagyon 
nehéz volt. Mivel azonban a nemzetiszocialista világnézetet csak német nyelven 
lehetett közvetíteni, egyelőre csak a minimális ismeret közvetítésére vállalkoz-
hattak, dalok és képek segítségével. A testi nevelés terén is egyelőre rossz kiin-
duló pontot jelentett az általános fizikai állapot, így ott csak lassú építkezésre 
számítottak.279

A Főkormányzóságban egyelőre nem vezették be az ifjúsági szolgálati köte-
lezettséget, mivel a népiségi hovatartozások még tisztázatlanok voltak, s a kö-
telezettség csak német fiatalokra terjedhetett ki. 1942-ben Hans Frank főkor-
mányzó rendelte el, hogy a Főkormányzóság területén a teljes német ifjúságot 
a Hitlerjugendben kell összefogni. A teljes HJ-törvénykezés bevezetése pedig 
egészen 1943 végéig elhúzódott, vagyis kisebb korlátozásokkal ekkor került csak 
sor az ifjúsági szolgálati kötelezettség bevezetésére.280

A Cseh-Morva Protektorátus, Szlovákia, a délkelet-európai országok és 
a keleti területek mellett a Főkormányzóság bekapcsolódott a szövetséges 

277 Blum, Volksdeutsche Jugend im Generalgouvernement, i. m., 52skk., Kaufmann, Das kom-
mende Deutschland, i. m., 168. o.; BArch, NS 26/358, Idézi: Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 
769. o.; Jugend im Grenzraum des Reiches. Das Junge Deutschland, 1941/2. sz., 47-62. o.
278 Rüdiger, Die Ostaufgabe der Mädel, i. m., 3-5. o.
279 Jugend im Grenzraum des Reiches, i. m., 47-62. o.; Blum, Volksdeutsche Jugend im General-
gouvernement, i. m., 52skk., Kaufmann, Das kommende Deutschland, i. m., 168. o.; BArch, NS 
26/358, Idézi: Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 769. o.
280 Buddrus, Totale Erziehung, i. m., 770. o.
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bombázosok által sújtott gyermekek vidékre küldési akciójába. Schirach 1940 
végén jelezte Hans Frank főkormányzónak, hogy a KLV főkormányzósági te-
rületeket is bevonna a célterületek közé. Frank első nekifutásra 3000 férőhe-
lyet tudott felajánlani. A Főkormányzóságban a Beszkidekben Zakopane és Bad 
Rabka voltak a fő központok.281

V. 6. 1. 2. A megszállt keleti területek
 

1941. július 17-én a Wehrmacht polgári igazgatás alá bocsátotta a keleten 
megszállt területeket, amelyen a német polgári igazgatás kiépítésével Alfred 
Rosenberget bízták meg, mint a megszállt keleti területek miniszterét. A mi-
nisztérium alárendelt igazgatási szintjeit a birodalmi, fő- és területi megbízottak 
(Reichs-, General- és Gebietskomissar) hivatalai jelentették. E területen az ifjú-
sági tevékenység koordinálására Rosenberg és Axmann megállapodása nyomán a 
BIV egy HJ-vezetőt delegált, akinek tevékenységi körét Rosenberg 1942. június 
3-i rendeletében szabályozta. Ennek értelmében a minisztériumon belül létre-
hoztak egy Ifjúsági Osztályt (Abteilung Jugend), amelynek hatásköre az iskolán 
kívüli ifjúság testi, szellemi és erkölcsi nevelésére terjedt ki. Egy korábbi, 1942. 
május 16-i rendelet szabályozta a birodalmi és főmegbízottaknál az ügykezelést, 

281 Dabel, Gerhard (Hg.), KLV. Die Erweiterte Kinder-Land-Verschickung. KLV-Lager 1940–
1945. Dokumentation über „den größten soziologischen Versuch aller Zeiten”, Schillinger 
Verlag, Freiburg 1981, 256-257. o.; Kock, Gerhard, „Der Führer sorgt für unsere Kinder…”. Die 
Kinderlandverschickung im Zweiten Weltkrieg. Ferdinand Schöningh, Paderborn et al. 1997,101-
102. o.
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és ezek hivatalaiban minden-
hol létrejött az önálló ifjúsági 
hivatal, vagyis a keleti területek 
(Ostland) és Ukrajna (Ukraine) 
birodalmi megbízottjának hi-
vatalában, valamint a kaueni, 
rigai és revali főmegbízottak 
hivatalaiban. Más főmegbízot-
taknál (például a minszki fő-
megbízottnál) nem jött létre 
önálló osztály ifjúsági célokra, 
hanem a Politikai Főosztályon 
(Hauptabteilung II – Politik) belül alakítottak ki ifjúsági referatúrát. A rendelet 
kimondta, hogy ezekben az esetekben is csak HJ-vezetők láthatták el ezt a mun-
kakört, akiket a BIV javaslatára a miniszter nevezett ki. Az ifjúsági osztályokon 
vagy referatúrákon belül a munka három fő szempont alapján zajlott: az ifjúság-
politika általános és alapvető kérdései, birodalmi német és népi német munka, 
valamint nem német népek nyilvános és szabad ifjúsági munkája.282

A birodalmi közigazgatás megszervezése mellett az NSDAP is elkezdte kiépí-
teni keleti struktúráját, amely az NSDAP Keleti Munkaterületre (Arbeitsbereich 
Osten der NSDAP) név alatt kezdte meg működését, ugyancsak Rosenberg ve-
zetésével. A birodalmi megbízottaknak megfelelő szintek az NSDAP országos 
vezetőségei voltak (Landesleitung), míg a főmegbízottak szintjének a kerületi 
vezetőség (Bezirksleitung) felelt meg. Ezeken a szinteken is teljes körű perszo-
nálunió volt.283 Vagyis a birodalmi gyakorlat itt is visszatükröződött.

Axmann 1942. augusztus 1-i hatállyal rendelte el az NSDAP Keleti Munkate-
rületének vezetőjével, Rosenberggel egyetértésben, hogy az NSDAP Keleti Mun-
katerületén belül létrehozzák a BIV Keleti Parancsnokságát (Befehlsstelle Osten), 
melynek központja Berlin, vezetője Nickel járásvezető (Bannführer). Az NSDAP 
Keleti Munkaterülete Keleti Vidék körzetén (Bereich Ostland) belül a BIV felál-
lította a Keleti Vidék Parancsnokságot (Befehlsstelle Ostland der Hitlerjugend) 
rigai központtal, valamint az ukrán körzeten belül az Ukrajnai Parancsnokságot 
(Befehlsstelle Ukraine der Hitlerjugend) Rovno átmeneti központtal, s mindkét 
parancsnokságot a berlini parancsnokság alá rendelték. A Keleti Vidéken belül 
további kerületi szervek (Bezirksstelle) létesültek Észtországban Tallin, Lett-
országban Riga, Litvániában Kauen, Fehéroroszországban (Weißruthenien) 
Minszk központtal. Az Ukrajnai Parancsnokságon belül Rovno (Volhínia-Podólia) 
mellett Zsitomir is központ lett, illetve továbbiakban Kijevben, Nikolajevben, 
Csernyigovban és Dnyepropetrovszkban létesültek kerületi szervek.284

282 Bearbeitung von Jugendangelegenheiten in den besetzten Ostgebieten. Das Junge Deutsch-
land, 1943/4. sz.
283 Die Jugendarbeit in den besetzten Ostgebieten. Das Junge Deutschland, 1943/4. sz., 89-91. o.
284 Lüer an die Bezirksstelle Estland und Bezirksstelle Lettland, Riga, 1. Juni 1943 – BArch, NS 
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A kerületi szervek élén a kerü-
leti vezető (Bezirksstellenleiter) 
állt. Stábja az alábbi feladatokat 
látta el: a birodalmi német és népi 
német HJ vezetése és gondozása 
(szervezés, személyügyek, veze-
tőképzés, iskolázás, sajtó, szol-
gálatkialakítás), szociális munka 
(szakmai képzés, otthonok, ki-
egészítő szakmai képzés, kap-
csolat a szakmai egyesületekkel, 
munkaügyi hivatallal, gazdasági 
kamarával, NSV-val), parasztság 
gondozása és vidékszolgálat (pa-
raszti szakmai nevelés, kapcsolat 

a mezőgazdasággal, vidékszolgálat), igazgatás (pénztár, leltár, eszközök, beszer-
zés), különmegbízott (iskolák és otthonok létesítése, rövid távú keleti bevetés), 
iskolázás (iskolázás és vezetőképzés).285

Transznisztriát a román polgári közigazgatásnak adták át, de az ifjúsági munkát 
illetően a HJ alá tartozott. Axmann 1943. március 1-i hatállyal állította fel a – köz-
vetlenül berlini Keleti Parancsnokság alatt működő – Transznisztriai Országos If-
júságvezetőséget, melynek ideiglenes központja az Odessza melletti Landauban 
(Sirokolanovka) volt. Feladata volt a népi német ifjúság gondozása.286

Mindezek a szabályozások teljes egészében biztosították a HJ totális igényeit. 
Mindenesetre a keleten végzendő ifjúsági tevékenység nagy kihívást is jelentett 
a HJ-nak, hiszen azt nem lehetett összehasonlítani a birodalmi, de még a csatolt 
keleti területek viszonyaival sem. A BIV hivatalai viszont mindenben támogatták 
a keleti munkát. Az alárendelt szinteken nem hoztak létre teljes törzskarokat, 
erre még hosszú ideig nem tartották érettnek a helyzetet. A kiindulási feltétele-
ket jóval kedvezőtlenebbnek ítélték meg, mint ahogy 1933-ban a birodalomban 
nekikezdtek a HJ felépítésének, és még nagyon sok időnek kellett eltelnie ah-
hoz, hogy olyan mélyrehatóan és sokrétűen tudjanak dolgozni, mint a birodalmi 
HJ esetében. Bár az áttelepítések révén a helyzet akár még javulhatott is. Így tu-
lajdonképpen mindenhol HJ- és BDM-vezetők kis csoportja látta el a feladato-
kat és próbálta megvetni a „modern ifjúságnevelés” alapjait. Elsődleges feladat-
ként jelentkezett a német ifjúság összefogása és vezetése. Emellett a kijelölt HJ 
vezetők feladata volt minden egyéb ifjúsági kérdés intézése, különösen az ifjú-

28/47, 63. o.; Befehlsstelle Ostland der HJ. Registraturplan – BArch, NS 28/46, 3. o.; Jugendar-
beit in den besetzten Ostgebieten. Reichsbefehl, 18/42 K, 2. September 1942 – BArch, NSD 43/1, 
134469-134470. o.
285 Arbeitsverteilungsplan. HJ-Bezirksstelle Litauen, April 1943 – BArch, NS 28/46, 12. o.
286 Landesjugendführung Transnistrien. Reichsbefehl, 10/43 K, 13. März 1943 – BArch, NSD 
43/1; Die Jugendarbeit in den besetzten Ostgebieten. Das Junge Deutschland, 1943/4. sz., 89-91. 
o.; BArch, NS 28/47, 80. o.



V. 6. Felépítés Keleten (Aufbau Ost) 421

sági szervezetek felügyelete, alapításuk és feloszlatásuk, jogállásuk tisztázása, az 
ifjúsági szervezetek bevetése különleges feladatokra és az ifjúságvédelem.287

1943-ban rendezett HJ tevékenységről a Keleti vidék teljes területén nem le-
hetett beszélni. Észtországban 30 fiút és lányt fogtak össze, Lettországban 400-
at. A visszatelepítések miatt egyedül Litvániában volt jobb a helyzet, mivel több 
mint 6000 fiú és lány volt már a HJ keretei között. A volt szovjet területeken ösz-
szesen 62 ezer főt kellett volna a HJ-nak gondoznia, de a legnagyobb problémát 
ebben a tekintetben is a vezetők hiánya okozta.288 Összességében a Hitlerjugend 
nagyon nehéz körülmények között dolgozott, nem volt megfelelő ember, a tevé-
kenységet folytatók is állandóan változtak a katonai behívások miatt. A népi né-
met ifjúság összefogása a megszállt keleti területeken rávilágított arra, hogy még 
1943-ban sem voltak adottak az ifjúsági munka feltételei. 

Axmann e szükséghelyzet mielőbbi megszüntetése érdekében 1943 február-
jában elrendelte, hogy a keleti kerületek segítésére a birodalmi HJ-területek léte-
sítsenek partnerségi kapcsolatokat (Patenschaft). Litvánia számára Szászországot 
(területvezetőség és az Adolf Hitler Iskola (AHS) Pirna), illetve Pomerániát jelöl-
ték ki (terülevezetőség). Fehéroroszország számára Alsó-Szászországot (terület-
vezetőség), illetve Hessen-Nassaut (területvezetőség). Ukrajnán belül a Volhínia-
Podólia kerületnek a Szudéta-vidéket (területvezetőség); Zsitomirnak Thüringiát 
(területvezetőség és AHS Blankenhain), illetve Sziléziát (területvezetőség és az 
AHS Alsó-Szilézia; Kijevnek Ruhr-Alsó-Rajnát (területvezetőség), Köln-Aachent 
(területvezetőség és AHS Königswinter), valamint Düsseldorfot (területvezető-
ség); Nyikolajevnek Kelet-Poroszországot (területvezetőség és Tanárképző Iskola 
Michlsack), Közép-Elbát (területvezetőség); Dnyepropetrovszknak pedig Baden/
Elzászt (területvezetőség) és Württemberget (területvezetőség). A csernyigovi 
kerület népi német csoportja számára a további áttelepítésig a HJ Északi Vidék 
területét jelölték ki partnerül. Transznisztria számára Svábföldet (területvezető-
ség és AHS Sonthofen), Nyugati Vidéket (területvezetőség és AHS Finslingen), 
illetve Felföldet (területvezetőség). E rendelet kiegészítéseként 1943 nyarán 
Volhínia számára kijelölték még Brandenburgot (területvezetőség) is. Hasonló-
képpen partnerségi kapcsolatra jelölték ki a BDM háztartási iskoláit is. E part-
nerségi kapcsolatok keretében rádiókészülékek, könyvek, sportszerek, iskolai 
taneszközök, egyéb munkaeszközök kerültek a keleti területekre.289 (14. ábra)

287 Die Jugendarbeit in den besetzten Ostgebieten. Das Junge Deutschland, 1943/4. sz., 89-91. o.; 
Bearbeitung von Jugendangelegenheiten in den besetzten Ostgebieten. Das Junge Deutschland, 
1943/4. sz.
288 HJ-Bezirksstelle Litauen an den Chef der Befehlsstelle Ostland, Obergebietsführer Lüer, Kau-
en 27. September 1943 – BArch, NS 28/48, 13. o.; Lüer, Rundschreiben 1, Riga, 26. Januar 1942 
– BArch, NS 28/49, 6. o.
289 Betreuung der volksdeutschen Jugend in den besetzten Ostgebieten durch Patenschaften der 
Hitler–Jugend. Reichsbefehl, 8/43 K, 25. Februar 1943 – BArch, NSD 43/1; Betreuung der volks-
deutschen Jugend in den besetzten Ostgebieten durch Patenschaften der Hitler–Jugend. Reichs-
befehl, 22/43 K, 7. Juni 1943 – BArch, NSD 43/1; Rüdiger, Selbstverständnis, i. m., 285. o.
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A még katonai igazgatás alatt álló területeken is a Hitlerjugend szervezte az 
ifjúsági munkát, különösen „a német vér összefogását”.

V. 6. 1. 3. Keleti vidék

A Baltikum meghódításával az egykori litvániai népi németeket újra visszate-
lepítették a birodalmi területekről. Ezt követően ezeken a területeken újra meg 
kellett szervezni a Hitlerjugendet, amely Litvániában 1942 tavaszán indult meg. 
Litvániában a wilkowischkeni (Vilkaviškis), a schakeni (Šakiai), a tauroggeni 
(Tauragė), a raseini (Raseiniai) és a mariampoli (Marijampolė) járásokban mű-
ködött a HJ. A feltételek sok esetben kedvezőtlenek voltak, mivel az egyes HJ-
csoportok túl nagy területről voltak kénytelenek tagokat összefogni. Az általános 
problémákon kívül az áttelepülő ifjakat ruházatuk, lábbelijük hiányossága és a 
lakótér elégtelensége mellett a tífusz is sújtotta. Az uniformizáltság mindössze 
30 százalékot ért el. A szolgálatban mutatott teljesítmény pedig nagyon eltérő 
volt.290

Litvániában a visszatelepülő táborokban a vezető pozíciókat a birodalmi 
Hitlerjugend tagjai töltötték be, míg az alsóbb vezetőket itt is a litvániai német 
ifjúság soraiból választották ki. Míg azonban a táborokban jól össze lehetett tar-
tani az ifjúságot, addig a végleges helyre településkor a táborokban kialakult 
egységek ismét felbomlottak és szétszóródtak, így az új területeken újra elölről 
kellett kezdeni a szervezést. A feltételek itt is nagyon szűkösek voltak, HJ-otthon 
például többnyire nem volt, így az iskolák töltötték be ezt a funkciót is. A HJ a 
litvániai német ifjúság gondozására és németségének megszilárdítására minden 
járásban főállású HJ- és BDM-vezetők alkalmazását tartotta szükségesnek. Az 
adott helyzetben erre azonban nem volt lehetőség. A BDM részéről viszont volt 
némi kapacitás egy-egy vezető kiküldésére, 1942 októberében egy járásban már 
működött is a BDM-vezető. A minisztérium ifjúsági osztályának 8 részlege közül 
is hetet BDM-lány látott el. Megpróbálkoztak az egyes otthonok felszerelésével, 
könyvek eljuttatásával és lehetőség szerint az ifjúság egyenruhával való ellátá-
sával is. A BDM-iskolasegítőkre hárult az iskolák működtetése, akiket egyúttal 
BDM-alvezetőként is alkalmaztak. 1943 tavaszára a szolgálat már állandóbb jel-
leget öltött, de a vezetők képzettsége és a felszereltség továbbra is hiányosnak 
mutatkozott.291

A litván ifjússággal meglehetősen feszült volt viszony, ami a múltbéli ellen-
szenv mellett abból következett, hogy a litvánok nem kaptak választ arra, hogy 
mikor engedélyezik a litván ifjúsági szervezet felállítását. A Hitlerjugend azonban 

290 Rundschreiben 5 (Lüer), 28. April 1942 – BArch, NS 28/49, 23. o.; Ria Penke Gebietsmädel-
führerin an Rüdiger, Riga 27. Oktober 1942 – BArch, NS 28/47, 44. o.; Bezirksstelle Litauen an 
die Befehlsstelle Ostland, Kauen, 8. Januar 1943 – BArch, NS 28/50, 9-14. o.
291 HJ in Litauen, Bericht, Riga, 9. Oktober 1942 – BArch, NS 28/51, 7. o.; Arbeitsverteilungsplan. 
HJ-Bezirksstelle Litauen, April 1943 – BArch, NS 28/46, 12. o.; HJ in Litauen, Bericht, Riga, 9. 
Oktober 1942 – BArch, NS 28/51, 7. o.; Bezirkstelle Litauen an die Befehlsstelle Ostland, Tätig-
keitsbericht Februar – März 1943, Kauen, 3. Februar 1943 – BArch, NS 28/51, 13. o.
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– az általános politikai helyzetre tekintet-
tel – ezt egyelőre nem tartotta lehetsé-
gesnek. A HJ szerint a litván ifjúság nem 
egy alkalommal zaklatta és szidalmazta a 
HJ tagjait. Mindezt az általános közhan-
gulatra vezették vissza, mivel a litvánok 
általában nem nézték szívesen a németek 
visszatelepülését, ugyanis emiatt őket is 
gyakran más lakásokba utaltak.292

A Hitlerjugend vállalta fel az ifjúság 
szakmai felkészítését is, ami leginkább a 
szakmai képzési lehetőségek megterem-
tésében mutatkozott meg. Német meg-
ítélés szerint nehezítette a visszatelepü-
lők helyzetét, hogy a korábbi rossz iskolai 
lehetőségek miatt általános képzettségi 
szintjük elmaradt a litvánokétól. Emi-
att tervezték tanárképző intézet, gyer-
mekgondozói iskolák stb. létesítését. Cé-
lul tűzték ki a vidékszolgálat és az ahhoz 
kapcsolódó tangazdaságok felállítását is. Tanműhelyek is nyíltak.293

A nehéz feltételek ellenére 1943-ra nyilvánvalóan Litvánia volt a Hitlerjugend 
keleti tevékenységének legsikeresebb területe. A különböző vezetőképző tábo-
rok, a BDM „Hit és szépség” Tagozatának felállítása és működése, a szabadsá-
gos és sebesült katonák gondozása, a birodalmi sportverseny lebonyolítása stb. 
mind arról tanúskodtak, hogy itt sikerült a leginkább megvalósítani a birodalmi 
HJ gyakorlatát. Litvániában volt egyedül példa a több mint 100, sőt adott eset-
ben több mint 200 fős táborokra is. Itt is akadozott viszont a testi nevelés, emi-
att ösztönzésképpen a BIV több sportünnepély és verseny megtartását szorgal-
mazta. 1943 őszén a HJ téli táborai mellett megtartották az első véd-felkészítő 
tábort is, amelyen 21 fiú vett részt, s az eredmények elégedettségre adtak okot. 
Így 1943. október 1-én itt is elérkezettnek látták az időt a kötelező ifjúsági szol-
gálat bevezetésére.294

292 Bezirkstelle Litauen an die Befehlsstelle Ostland, Tätigkeitsbericht Dezember 1942 – Januar 
1943, Kauen, 5. April 1943 – BArch, NS 28/51, 18. o.; Bezirkstelle Litauen an die Befehlsstelle Ost-
land, Tätigkeitsbericht Februar – März 1943, Kauen, 3. Februar 1943 – BArch, NS 28/51, 21. o.
293 Bezirksstelle Litauen Arbeitsbericht für die Zeit Januar bis 1. April 1943. Soziale Arbeit – 
BArch , NS 28/51, 30. o.
294 BArch, NS 28/55, 430-433. o.; Bezirksstelle Litauen. Tätigkeitsbericht April – Mai 1943, Kau-
en 25. Juni 1943 – BArch, NS 28/51, 35-39. o.; Rundschreiben 3/43, Riga, 9. Juni 1943 – BArch, 
NS 28/49, 48. o.; Aufstellung der Sommerlager der Bezriksstelle Litauen – BArch, NS 28/56, 20. 
o.; Bezirksstelle Litauen. Tätigkeitsbericht August – September 1943, Kauen, 18. Oktober 1943 
– BArch, NS 28/51, 101-102. o.; Bezirksstelle Litauen. Tätigkeitsbericht Oktober – November 
1943, Kauen, 7. Dezember 1943 – BArch, NS 28/51, 105-108. o.



V. A Hitlerjugend külkapcsolatai a háború idején424

Lettországban 1943 decemberében 21 járásban kb. 350 fős volt a HJ tagság. 
1943-tól viszont már csaknem minden területen, így Lettországban is csökke-
nő létszámok mutatkoztak. Lettországban viszont jóval előrébb haladtak a lett 
ifjúság megszervezésében, ugyanis itt a német és a lett ifjúság viszonya teljesen 
semleges volt.295

Észtországban 1942 végére – ha kis létszámmal is, de – minden HJ egység 
dolgozott, valamint megkezdte működését a BDM „Hit és szépség” Tagozata 
is. Tallinban működött a legnagyobb HJ állomáshely kb. 70 taggal, ráadásul a 
többség nem is volt német származású. Ezen kívül csak néhány HJ-tag volt iga-
zolható, Nömmében (Nõmme) létesült például egy 9 fős állomáshely. A tagok 
általában a helyi német iskola diákjai voltak. A BDM viszont jobbára csak éppen 
kötelező évüket teljesítő lányokból állt, akik a szolgálat letelte után ismét elhagy-
ták Észtországot.296

Észtországban Lettországhoz hasonlóan rendeztek a birodalmi sportver-
senyt, a nyári táborokat és a vezetőképző táborokat. A sporteredmények pedig 
végig nagyon alacsony szinten maradtak. A táborok alacsony létszáma a jól be-
vált gyakorlatok lehetséges revízióját is felvetette, így például a 10 éves lányok 
bevonását a táborozásokba, akiket normál esetben még nem részesítettek tábori 
nevelésben. Lehetőségként az is felmerült, hogy az alacsony létszám miatt in-
kább a lettországi táborokba küldjék a fiatalokat. 1943 januárjában pedig már 
javában folyt az észt ifjúság felépítése. 1943 nyarán Hapsalban megrendezték az 
első német–észt szabadidős tábort 44 résztvevővel, amelyet némi nehézsége el-
lenére is sikeresnek tekintettek. Vagyis itt is mutatkozott némi partnerség a két 
nép ifjúságai között.297

A megszállt keleti területek közül csak a baltikumi területeken működött 
olyan Hitlerjugend, amely mind a birodalmi német, mind pedig a népi német 
fiatalokat magában egyesítette. A többi területen a birodalmi HJ vezetése alatt 
és annak mintájára Német Ifjúságokat állítottak fel, így Fehéroroszországban 
(Deutsche Jugend Weißruthenien), Ukrajnában (Deutsche Jugend Ukraine) 
és Transznisztirában (Deutsche Jugend Transnistrien). E szervezeteknek kö-
telezően tagja volt minden német fiú 10-18, illetve minden német lány 10-21 
éves kor között. Szervezetileg minden olyan falu és város egy egységet alkotott, 
amelyben népi németek laktak. A területi struktúra kialakítása a taglétszámok 

295 BArch, NS 28/50, 94. o.; BArch, NS 28/49, 27. o.; Bezirksstelle Lettland, Tätigkeitsbericht, 31. 
März 1943 – BArch, NS 28/52, 30. o.; Bezirksstelle Lettland, Tätigkeitsbericht, 1. August 1943 – 
BArch, NS 28/52, 46. o.
296 Bezirksstelle Estland an Lüer, Reval, 12. Januar 1943 – BArch, NS 28/50, 75, 82. o.; Bezirks-
stelle Estland Tätigkeitsbericht Oktober – November 1943 – BArch, NS 28/52, 12. o.; Bezirksstel-
le Estland an die Befehlsstelle Ostland, Reval, 17. Mai 1943 – BArch, NS 28/61, 55. o.; Bezirks-
stelle Estland an die Befehlsstelle Ostland, Reval, 27. Januar 1943 – BArch, NS 28/52, 1. o.
297 Bezirksstelle Estland an die Mädelführerin der Befehlsstelle Ostland, Reval, 30. Januar 1943 – 
BArch, NS 28/56, 3. o.; Bezirksstelle Estland Tätigkeitsbericht Juni – Juli 1943 – BArch, NS 28/52, 
9. o.; Die Organisation der Jugend. Revaler Zeitung, 3. Januar 1943 (BArch, NS 28/72, 11. o.); Ju-
gendorgansiationen im Ostland. Das Junge Deutschland, 1942/9. sz. 253. o.; Der Jugendaustausch 
mit dem Osten. Das Junge Deutschland, 1943/4. sz., 99-102. o.
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további fejlődésének függvénye volt, így az egyelőre csak felső szinten alakult 
ki. Az egyenruha megegyezett a HJ egyenruhájával, csak a karon viselt három-
szög (Armdreieck) utalt a területi hovatartozásra. A Német Ifjúságok célja e né-
metség népiségének megszilárdítása, testi, szellemi és jellembeli képzése volt 
a nemzetiszocializmus szellemében. Ezeken a területeken is megteremtették 
a vezetőképzés feltételeit: minden népi német ifjú négyhetes táborozáson vett 
részt, ahonnan a kiválasztottakat vezetőképző táborokba, illetve a birodalomba 
küldték. Gondot fordítottak a szakmai képzésre is, ami ezeken a területeken 
elsősorban a paraszti életmódra nevelést jelentette, a lányoknál pedig a ház-
tartási nevelést. Ezzel kívánták megteremteni annak az alapját, hogy a koráb-
bi kollektív paraszti gazdálkodást felváltsa az egyéni gazdaságok rendszere.298 
Fehéroroszországban 1942 végén hatvan 14-18 éves fiú, hetven 10-14 éves fiú, 
20 lány és 30 ifjúlány volt.299

V. 6. 1. 4. Ukrajna 

Az Ukrajnai Parancsnokság központja Rovnóban volt. Az ifjúsági munka irá-
nyítása az NSDAP Ukrajnai Országos Vezetőségének és kerületi vezetőségei 
(Bezirksleitung) ifjúsági vezetőinek kezében volt, akik emellett tiszteletbeli 
funkcióként a birodalmi megbízott és a főmegbízottak mellett is elláttak felada-
tokat. E perszonálunión alapuló struktúrára kiépítését a területi megbízottak 
stábjainál (Gebietskomissar) az erre vonatkozó 1943. április 1-én kiadott rende-
let szabályozta. Az ifjúsági vezetők mellé a birodalmi és főmegbízotti szinteken 
leányreferenseket is alkalmaztak. E struktúra kiépítése azonban meglehetősen 
akadozott, mivel a Keleti Ügyek Birodalmi Minisztériumában sok ellenlábasa 
volt HJ-nak, akik akadályozni kívánták ezt a folyamatot.300

V. 6. 2. Idegen nemezetiségű ifjúságok

A balti ifjúságot a Hitlerjugend természetesen a saját céljainak kívánta megnyer-
ni, jelen- és jövőbeli erőforrásai nélkülözhetetlenek voltak a háborús erőfeszíté-
sekhez. Ennek megfelelően a vele való kapcsolatrendszer ideológiai szempont-
ból a faji rokonságon, illetve a bolsevizmusellenességen alapulhatott. Különösen 
utóbbi esetében érvelhetett a HJ azzal, hogy a balti ifjúságnak jócskán volt része 
a szovjet rezsim és titkosrendőrség bánásmódjának megismerésében, amely a 
német „felszabadítás” után már nem fenyegette az itteni fiatalokat. S az ifjúság 

298 Volksdeutsche Jugend im Aufbau. Das Junge Deutschland, 1943/4. 91-96. o.
299 Organisationsbericht Weissruthenien, Minsk, 12. Januar 1943 – BArch, NS 28/50, 63. o.; Be-
zirksstelle Weissruthenien an die Mädelführerin der Befehlsstelle Ostland, Minsk, 31. Januar 
1943 – BArch, NS 286/56, 5. o.
300 BArch, NS 28/47, 80. o.; Abschrift. Zentralblatt des Reichskomissars für die Ukraine, Behörd-
liche Jugendarbeit, 267. o. – BArch, NS 28/47, 61. o.; Rundschreiben 3 (Lüer), 17. März 1942 – 
BArch, NS 28/49, 15-16. o.
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volt az is, amely a szovjet bekebelezés ellenére felvállalta nemzeti hovatarto-
zását, s különösen a lett ifjúság tüntette ki magát ezzel.301 A náci vezetés és a 
Hitlerjugend pedig váltig hangoztatta, hogy ők nem akarják nemzeti tudatuktól 
megfosztani az itt élőket.

Az ideológiai befolyásolás mellett a HJ tevékenyen részt vett abban is, hogy 
a balti ifjakat is az egységesedés felé fordítsa, hiszen a központosított, HJ min-
tájára kialakított szervezeteket mind működtetni, mind ellenőrizni könnyebben 
lehetett.302 Az 1941 ősze és 1942 eleje közötti időszakot arra használták fel, hogy 
elemezzék a politikai helyzetet és az ifjúsági munka lehetőségeit. E munka ered-
ménye volt, hogy 1942. január 20-án a Birodalmi Biztosság irányelveket adott ki 
a keleti vidéki ifjúsági munkára, amellyel gyakorlatilag elrendelték a helyi ifjúsá-
gok megszervezését. A következő lépésként felvették a kapcsolatot a korábban 
működő ifjúsági szervezetek egykori tagjaival, hogy megismerjék: ezek az ifjúsá-
gok mekkora hajlandóságot mutatnak a kezdeményezés megvalósítására és a né-
met hatóságokkal, illetve a Hitlerjugenddel való együttműködésre. Litvániában 
nem jártak sikerrel, Fehéroroszországban pedig egyelőre meg sem kísérelték, 
hogy megszervezzék az ifjúságot. Az együttműködés és így a honos ifjúságok fő 
tevékenységi területének a sport – semleges – területét célozták meg. Így végül 
az ifjúsági szervezetek létrehozását egy 1942. március 5-i rendelet indította el. 
1942 nyarán már a leendő felső és középvezetők iskolázását is megkezdték, ame-
lyet a nyár végén németországi tanulmányutak követtek.303 Az egyik út berlini 
állomásán a résztvevők látogatást tettek a Birodalmi Ifjúságvezetőségen is, ahol 
Axmann is fogadta a vendégeket. Az ifjúságok legfőbb vezetői pedig az EISZ 
bécsi alakuló ülésén is részt vettek. A birodalmi vezetőképzés a későbbiekben is 
rendszeres maradt, a lányok elsősorban a BDM babelsbergi vezetőképző isko-
lájába kerültek.304

Az észt ifjúság esetében a főbiztos a szervezet ellenőrizhetősége érdekében 
első lépésben csak a teljes észt ifjúság tíz százalékának megszervezését tartotta 
lehetségesnek. Itt már 1942-ben elégedetten nyugtázták az elért eredménye-
ket, növekvő bizalomról számoltak be, jóllehet a szülők tartózkodása kezdet-
ben meglehetősen nagy volt. Így 1942 végére 1.000, 1943 végére 6.000 tagja 
lett az Észt Népi Ifjúságnak (Estnische (Volks)Jugend). Észtországban emellett 
Rickholz (Riguldi) központtal egy svéd ifjúsági szövetség (Estlands Schwedischer 
Jugendbann) is megkezdte működését, amelynek 1943 elején 24 tagja volt. 1943 
végén már az észt lányok megszervezése is mutatott némi előrelépést, mind az 
ifjúlányok, mind a leányok, mind pedig a fiatal hölgyek bekapcsolódtak a mun-
kába. 1944 első negyedévének végére a taglétszám azonban kb. 3000 (4,6%) 

301 Aufruf an die Jugend; Die Kraft der Jugend – BArch, R 90/206.
302 Die Kraft der Jugend – BArch, R 90/206.
303 Bericht über die Abteilung Jugend, Riga, 9. Juli 1942 – BArch, R 90/184.
304 Der Generalkommissar in Reval an die Hauptabteilung II, Reval, 7. Oktober 1942; Abschrift, 
Lagebericht, Jugendarbeit im Generalbezirk Lettland vom 15.10.1943 – 15.1.1944 – BArch, R 
90/184; Der Generalkommissar in Riga an den Gebietskommissar Riga-Stadt, 28. September 
1943 – BArch, R 91/305.
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főre olvadt, s mellette 1000 lány működött az észt ifjúsági szervezetben. 1943 
végén már komoly nehézségek is adódtak, hiszen Narva környékén megkezdőd-
tek az evakuálások.305

A három balti ország közül Észtországban mentek a leggördülékenyebben 
a dolgok, de itt is megmutatkoztak a szervezési nehézségek. Főleg az okozott 
problémát, hogy eleinte inkább csak a fiatalabb gyerekek léptek be a szerve-
zetbe, hiányoztak az alkalmas vezetők, illetve erős volt a fluktuációjuk. További 
nehézséget okozott az iskolaidő különbözősége, a helyhiány, a megfelelő neve-
lési anyagok hiánya. Helyenként a heti ifjúsági összejöveteleket is meg tudták 
oldani, máshol alig volt említésre méltó munka.306 A tevékenységet a háborús 
segélyszolgálat határozta meg, a fiúk a vidékszolgálatban és a véd-felkészítésben 
vették ki leginkább a részüket. A lányok elsősorban karácsonyi csomagok, front-
csomagok készítésével, temetők rendben tartásával, varrással, játékkészítéssel, 
kórházlátogatással foglalkoztak.307

Több problémát vetett fel a Lett Ifjúsági Szervezet. A szervezet törzskarának 
hivatalvezetőit a korábbi lett ifjúsági szervezetek adták, amivel biztosítható volt 
a kontinuitás és a szakértelem is. Első nekifutásra 10-16 éves kor között várták a 
fiúkat, a lányszervezet felállítását későbbre tervezték. A vezetők kiképzésre Ri-
gában négyhetente rendeztek vezetőképző tanfolyamokat, amelyek nyilván szin-
tén a HJ tevékenyen közreműködésével, de fontos, az ifjúságnevelésében járatos 
lett személyiségek részvételével valósultak meg. A résztvevőknek alkalmuk nyílt 
a keleti vidéki német közigazgatás, s benne a Hitlerjugend szervezettségének 
megismerésére is. A legfontosabb vezetők számára pedig vezetőképző iskolát 
terveztek létrehozni.308

Az első csoportok Libau, Aispute, Durbe, Grobin, Priekul településeken és 
persze Rigában alakultak.309 Az alsóbb vezetőket azok közül toborozták, akik a 
szintén német rendezésben működő, gyakran a birodalmi munkaszolgálat „isko-
láján” már áthaladtak, mert az ő esetükben már eleve feltételezhető volt azon 
előfeltétel teljesítése, hogy pozitívan viszonyuljanak Németországhoz. 1943 
őszén ez a folyamat azonban még mindig nem ütötte meg a kellő szintet, így ha

305 Lagebericht für die Zeit vom 30.9. bis 30.11.1942, Riga, 7. Januar 1942; Übersicht über die Or-
ganisierung der „Estnischen Jugend“, 15. Dezember 1942; Hauptabteilung II, Abteilung Jugend 
an die Hauptabteilung II, Reval, 11. Dezember 1942; Bericht über die Tätigkeit des Estlands-
Schwedischen Jugendbannes; Der Reichskommissar für das Ostland, Bericht über den Stand 
der estnischen Mädelarbeit im November 1943, Riga, 29. November 1943; Der Generalkommis-
sar in Reval, Abteilung I Jugend, Lagebericht für die Zeit vom 1.12.1943 – 1.4.1944 – BArch, R 
90/184.
306 Ld. ez egyes járások beszámolóit – BArch, R 90/184.
307 Der Reichskommissar für das Ostland, Bericht über den Stand der estnischen Mädelarbeit im 
November 1943, Riga, 29. November 1943 – BArch, R 90/184.
308 Die lettische Jugendorganisation beginnt ihre Arbeit; Abschluss des Kursus der Jugendfüher 
(Tevija, 10. März 1943) – BArch, R 90/206.
309 Die Aufgaben der lettischen Jugendorganisation – BArch, R 90/206.
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tékonyabb munkát irányoztak elő ezen a téren.310 1944-ben itt már rendszeresen 
megjelenő képes ifjúsági folyóirat is működött Latvju Jaunatne címmel.311

A lett ifjúság vezetőjének egy vaskereszttel kitüntetett századost, A. Mateass-t 
választották meg, akinek nem is lehetett más a feladata, mint a teljes lett ifjú-
ság összefogása, „fizikai, lelki és szellemi erejének fejlesztése”, hogy testileg és 
szellemileg is egészséges emberek gyülekezőhelyévé váljék, amelynek tagjai ké-
pesek magukat „beleérezni” a német nép kultúra- és népfelfogásába, és minden 
erejüket a „bolsevizmus és zsidóság” elleni harcnak szentelik, hiszen minden 
erőbevetés csakis egyetlen célt, a győzelmet szolgálta. Mateass a lett ifjúsághoz 
intézett felhívásában ennek hangsúlyozása mellett ezért minden lett ifjút csat-
lakozásra szólított fel.312 A Hitlerjugend azonban sokkal nehezebben kezelhető-
nek tartotta a lett ifjúság embereit, akik mindig bizalmatlansággal kezelték a HJ 
törekvéseit. Erre volt visszavezethető, hogy 1943 végén eltávolították Mateasst, 
akinek azt rótták fel, hogy nem volt képes és állítólag nem is akarta visszaszorí-
tani a vezetőkarban megmutatkozó és a front észt határra érésével nyilván egyre 
felerősödő ellenzéki magatartást. Utóda a rigai ifjúsági járásvezető, Rullis lett, 
akivel az ifjúsági munka 1944 elején állítólag új lendületet vett.313

A lett ifjak megszervezése a körülményekhez képest itt is dinamikusnak volt 
mondható. 1943 júniusában a Lett Ifjúsági Szervezet 4785, az év végén pedig 
már kb. 6000 taggal (ebből 764 vezető, 2462 10-14 éves, 2.738 14-18 éves) ren-
delkezett. 1943-ban már az a kérdés is napirendre került, hogy általános ifjúság-
szolgálati kötelezettséget vezessenek be, ha a szervezet már kb. 10.000 fiútaggal 
bír. 1943-ban már a lányok nevelése is folyamatban volt. 1944-re a létszám itt 
még viszonylag állandónak mutatkozott, hiszen 1944 tavaszán még mindig 657 
vezető, 2806 14 éven aluli és 2432 14 feletti fiatal volt a szervezet tagja.314 A szer-
vezet legfontosabb tevékenysége a háború s „fittség” jegyében azonban egyér-
telműen a sport és a háborús segélyszolgálat volt.315

Litvániában a főbiztos politikai kételyeket támasztott a litván ifjúság meg-
szervezésével szemben, mert úgy látta, hogy egy ilyesfajta szervezet az ellenzék 
malmára hajthatná a vizet. Ez a helyzet szükségessé tette, hogy állandó és szo-
ros ellenőrzés alatt tartsanak egy leendő ifjúsági szervezetet, amihez a főbiztos 

310 Der Generalkommissar in Riga an den Gebietskommissar Riga-Stadt, 28. September 1943 – 
BArch, R 91/305.
311 Der Generalkommissar in Riga, Lagebericht für die Zeit vom 15.1. bis 15.4.1944, Riga, 15. 
April 1944 – BArch, R 90/184.
312 Lettische Jugend! – BArch, R 90/206.
313 Lagebericht für die Zeit vom 30.9. bis 30.11.1942, Riga, 7. Januar 1942; Abschrift, Lagebericht, 
Jugendarbeit im Generalbezirk Lettland vom 15.10.1943 – 15.1.1944 – BArch, R 90/184.
314 Der Generalkommissar in Riga, Lagebericht: Jugendarbeit im Generalbezirk Lettland vom 
15.4. – 20.6.1943; Abschrift, Lagebericht, Jugendarbeit im Generalbezirk Lettland vom 15.10.1943 
– 15.1.1944; Der Generalkommissar in Riga, Lagebericht für die Zeit vom 15.1. bis 15.4.1944, 
Riga, 15. April 1944 – BArch, R 90/184.
315 Der Generalkommissar in Riga an den Gebietskommissar Riga-Stadt, 28. September 1943 – 
BArch, R 91/305.
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szerint nem álltak rendelkezésre a szükséges erőforrások. Ezért egyelőre csak a 
helyi németség Hitlerjugendben való összefogását preferálták, majd a litván if-
júság ügyét később akarták újra napirendre tűzni. Az 1943-as felülvizsgálat során 
azonban továbbra sem tudtak pozitív elmozdulásról beszámolni, így a további-
akban arra helyezték hangsúlyt, hogy a litván ifjúságot a szakmai nevelés és irá-
nyítás keretében helyezzék német befolyás alá. Ez is alkalmat adott arra, hogy 
néhány litván ifjút németországi utazásra és tapasztalatszerzésre küldjenek.316

Fehéroroszországban kezdetben még így sem állt a helyi ifjúság ügye, mivel 
ott 1942 közepén nevelő kiküldésével akarták még csak feltérképezni, hogy az 
ifjúsági munkának milyen lehetőségei vannak. A főbiztosság ifjúsági osztályán 
megkezdte a munkáját egy HJ- és BDM-vezető, akik a helyzetből fakadóan el-
sősorban a helyi népi német ifjúság megszervezésével foglalkoztak. Végül 1943. 
június 22-én került sor a Fehérorosz Ifjúság (Weißruthenisches Jugendwerk) 
ünnepélyes megalapítására, amelyet német interpretáció szerint a helyi ifjúság 
tevékeny kezdeményezése is megelőzött. A fehérorosz ifjúság esetében is a bol-
sevizmus ellenességet kívánták közös platformként alkalmazni, és egyenesen az 
ifjúság újjászületéséről beszéltek. A szervezet vezetője Hanjko lett, a leányügyek 
megbízottja pedig dr. Abranow. 1943 őszére a szervezeteknek már több mint 
3000 tagja volt. Itt is jellemző volt, hogy a tartósabb hatás érdekében egészen kb. 
20 éves korig a szervezet tagjai maradhattak a fiatalok. A leendő vezetők kikép-
zésére Slonimban (Albertin-kastély) országos vezetőképző iskolát létesítettek, 
amely rendszeresen különféle tanfolyamokat rendezett. Később a lányok szá-
mára a drostei uradalomban rendeztek be hasonló iskolát. Az ifjúság munkája a 
balti téréghez hasonlóan itt is többféle tevékenységet ölelt fel, de alapvetően a 
háborús segélyszolgálatról szólt. 1943 őszén rádióadással segítették a szervezet 
működését, majd folyóirat is létesült. A tanfolyamok résztvevőit itt is gyakran 
hívták meg németországi utakra. 1943 folyamán két lánycsoport is saját szemé-
vel győződhetett meg arról, hogy német irányítással milyen „fejlődési lehetősé-
gek” előtt áll a fehérorosz ifjúság.317

A lengyel és ukrán, illetve egyéb ifjak megszervezése faji és egyéb szempon-
tok szerint fel sem merült.

316 Der Reichskommissar für Ostland, Lagebericht, Riga, 9. Juli 1942; Der Generalkommissar in 
Kauen, Lagebericht Juni – Juli 1942, Punkt 3a – Jugend; Der Generalkommissar in Kauen, La-
gebericht April – Mai 1943, Punkt 3a – Jugend, Kauen, 10. Juni 1943; Der Generalkommissar in 
Kauen, Lagebericht, Oktober bis Dezember 1943, Kauen, 12. Januar 1944 – BArch, R 90/184.
317 Der Reichskommissar für Ostland, Lagebericht, Riga, 9. Juli 1942; Lagebericht für die Zeit 
vom 30.9. bis 30.11.1942, Riga, 7. Januar 1942 – BArch, R 90/184; Der Eid der jungen Weißru-
thenen, Minsker Zeitung, 27. Juni 1943; 75 einheimische Sportlehrerinnen, Minsker Zeitung, 2. 
September 1943;Weißruthenische Mädel auf Deutschlandfahrt, Minsker Zeitung, 15. Juli 1943; 
Weißrutheniens Jugend zum Aufbau angetreten, Minsker Zeitung, 2. September 1943; Weißru-
thenische Jugend am Werk, Minsker Zeitung, 24. Februar 1944; Eröffnung des WJW-Mädella-
gers auf Gut Droste, Minsker Zeitung, 15. Juli 1943; „Weißruthenische Jugend“ im Sender, Mins-
ker Zeitung, 2. September 1943; Zeitschrift für Weißrutheniens Jugend, Minsker Zeitung, 31. 
Oktober 1943 – BArch, R 90/204.
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A balti ifjúságot nemsokára a HJ különleges háborús feladataiba is be kíván-
ták vonni, így elsődlegesen a vidékszolgálatba. Litvániában erre a feladatra csak 
a németek jöhettek szóba, de az észt és a lett ifjúságot is szívesen látták, ami így 
tulajdonképpen egy „nagy-germán” vidékszolgálat felépítéséhez vezetett. 1944-
ben a fiatal generációnak az aratás miatt le kellett mondania a teljes nyári szü-
netről, s még a dolgozó ifjúságnak is minden 5 napot meghaladó szabadságnál 
részt kellett vennie az aratásokon. Minden honos balti ifjúság túlnyomó része – a 
terület földrajzi adottságaiból adódóan – mezőgazdasági munkát végzett hábo-
rús segélyszolgálatként. A balti ifjak gyakorta vettek részt sziléziai vidékszolgála-
tos munkatáborokban is.318

A véd-felkészítés mellett fontolóra vették az észt és lett ifjúság légierő-segí-
tőként (Lufwaffenhelfer) és légvédelmi ágyúsegítőként való alkalmazását is. A 
véd-felkészítő táborok esetében azonban nehézséget jelentett Axmann ragasz-
kodása ahhoz az elvhez, hogy véd-felkészítő táborokat csak a birodalom terüle-
tén lehetett tartani. Emiatt az észt és lett ifjak számára Kelet-Poroszországot és 
a Szudéta-vidéket vették számításba a véd-felkészítő táborok színhelyeként.319 
1943-ban a lett ifjúság 200 főt kívánt véd-felkészítő táborba küldeni,320 ez azon-
ban a toborzási nehézségek miatt nem valósult meg. 1943 novemberében a ke-
let-poroszországi Schippenbeil táborába végül elutazott az első 100 lett fiú. Az 
észt ifjúság ezt megelőzően 80 főt küldött ebbe a véd-felkészítő táborba.321 Ezt 
követően ténylegesen felmerült, hogy az így felkészített fiatalokat a légierő és a 
légvédelmi ágyúk segítőjeként vessék be a birodalmi területeken, mivel keleten 
ilyen igény nem mutatkozott. Berlinben 1944 tavaszán már arra gondoltak, hogy 
szükség esetén, a haza érdekében akár a teljes 15-17 éves korosztályt mozgósí-
tani lehetne, vagyis mintegy 12-20 ezer gyereket. A Légierő is nagyon szívesen 
látta volna e terv megvalósulását, mivel ezzel kb. 2000 katonát szabadíthatott 
volna fel a frontharcokra.322

1944-ben a véd-felkészítő táborok már havi rendszerességgel zajlottak, így 
1945-re a teljes 1925/26-os évjárat elő katonai felkészítését be akarták fejezni. 

318 Nickel an Lüer, Berlin, 4. April 1944 – BArch, NS 28/58, 5–12. o., Lagebericht für die Zeit vom 
30.9. bis 30.11.1942, Riga, 7. Januar 1942 – BArch, R 90/184; Lagbericht, Jugendarbeit im Gene-
ralbezirk Lettland vom 15.8.1943 – 15.10.1943; Abschrift, Lagebericht, Jugendarbeit im General-
bezirk Lettland vom 15.10.1943, Riga 15. Oktober 1943 – 15.1.1944; Der Generalkommissar in 
Reval, Abteilung I Jugend, Lagebericht für die Zeit vom 1.12.1943 – 1.4.1944 – BArch, R 90/184.
319 Befehlsstelle Ostland (Lüer) an den Chef des Amtes Bauerntum und Landdienst der RJF – 
BArch, NS 28/61, 7. o.; Totaler Kriegseinsatz der Jugend. Kauener Zeitung, 4. April 1944 (BArch, 
NS 28/73, 23. o.); Der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete an den Reichskommissar für 
Ostland, an Lüer, Geheim, Berlin, 13. März 1944 – BArch, NS 28/58, 2. o.; NSDAP Landesstelle 
Ostland der HJ, an den Leiter der Dienststelle Osten der RJF (Nickel), Riga, 23. März 1944 – 
BArch, NS 28/58, 3. o.
320 Lagebericht für die Zeit vom 30.9. bis 30.11.1942, Riga, 7. Januar 1942 – BArch, R 90/184.
321 Der Generalkommissar in Reval, Abteilung I Jugend, Lagebericht für die Zeit vom 1.12.1943 
– 1.4.1944 – BArch, R 90/184.
322 Nickel an Lüer, Berlin, 4. April 1944 – BArch, NS 28/58, 5-12. o., Lagebericht für die Zeit vom 
30.9. bis 30.11.1942, Riga, 7. Januar 1942 – BArch, R 90/184.
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Minden 8. héten újabb 100-100 fő kiképzést tervezték a schippenbeili tábor-
ban. Hasonlóképpen zajlottak a légvédelmi kiképző tanfolyamok, a repeszgrá-
nátok ellen védő légvédelmi árkok kialakítása és a sebesültek gondozása. A fiúk 
esetében 1944 itt is az önkéntesség és a totális harci bevetés jegyében telt. A 
17. születésnap után elvárták az önkéntes jelentkezést a Fegyveres SS vagy a 
Wehrmacht kötelékébe. A tervek azonban hamar összeomlottak, mert már 1944 
elején is akadoztak a táborba küldések.323

V. 6. 3. Kapcsolatok a Birodalommal

A kelet-nyugati ifjúsági csere keretében 1942 nyarán először AHS diákok és ne-
velők 85 fős csoportja érkezett Berlinből Észtországba (Reval, Wolmar, Walk, 
Dorpat), majd Lettországba (Riga) és onnan Litvániába, míg két kisebb, 20 fős 
csoport Zsitomirt, Kijevet és Transznisztriát kereste fel. Ezeknek az ún. bevetési 
csoportoknak (Einsatzgruppe) az volt a feladata, hogy „dalban, szóban és zené-
ben elhozzák a haza üdvözletét” az itt élő németekhez. Emellett a helyi ifjúság-
szervezésre is hatást akartak gyakorolni, hiszen így a HJ lendülete, fegyelme-
zettsége, tevékenységének sokszínűsége mélyebb nyomot hagyhatott. A polgári 
lakosság mellett felkeresték a sebesült katonákat is. 1942 augusztusában a kelet-
poroszországi Mehlsack tanárképző intézetének 110 növendéke Nyikolajevbe lá-
togatott hat hétre, útjuk végén 10 népi német táborozáson is részt vettek. E négy 
bevetési csoport összesen 486 rendezvényt tartott, ebből 19 csapatgondozást, 18 
kórházlátogatást, 19 rendezvényt mutattak be a polgári igazgatás birodalmi né-
metjei számára, 169 rendezvényt a népi németeknek készítettek, 10 megemlé-
kezést a hősök tiszteletére, 12 reggeli ünnepséget tartottak, 65 sportbemutató is 
szerepelt a programon, továbbá 66 faluest, 65 zenei bemutató, 20 népszínmű, 8 
propaganda-felvonulás és 5 bábszínházi előadás. E HJ-csoportok rendezvénye-
inek látogatottsága is jelentős volt, hiszen a résztvevők száma majdnem elérte a 
200 ezret. A népi német táborokból kiválasztott legjobbak tízfős csoportja a bi-
rodalomba utazhatott, ahol egy ideig családoknál vendégeskedtek, majd ismét 
egy csoportban egyesülve Mehlsackba és Berlinbe utaztak, ahol Möckel, a BIV 
törzsvezetője, Axmann helyettese is fogadta őket. Fehéroroszországból egy 30 
fős népi német csoport utazott Németországba és 4 hetes tanfolyamon vettek 
részt a Volkswagen-műveknél. A többségükben egykori volgai németek család-
jából származó fiatalok is látogatást tettek Berlinben.324

A helyi gyerekek leginkább Németországban töltötték a nyarat táborozáso-
kon. 1943-ra még nagyobb számban kívánták megvalósítani a cserét, tervezték az 

323 Der Generalkommissar in Reval, Abteilung I Jugend, Lagebericht für die Zeit vom 1.12.1943 
– 1.4.1944 – BArch, R 90/184; Totaler Kriegseinsatz der Jugend. Kauener Zeitung, 4. April 1944 
(BArch, NS 28/73, 23. o.).
324 Der Reichskommissar für Ostland, Lagebericht, Riga, 9. Juli 1942 – BArch, R 90/184; Der Ju-
gendaustausch mit dem Osten. Das Junge Deutschland, 1943/4. sz., 99-102. o.
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ifjak birodalomba küldését szakmai, illetve ifjúsági képzésre is. Az idegen nem-
zetiségi ifjúság megkezdett cseréjét egyéni kis csoportos cserékkel is ki akarták 
egészíteni. Az észt és lett ifjúság számára kis csoportokban a HJ nagyobb ren-
dezvények és nyári táborok felkeresését helyezte kilátásba. Az egyes vezetőket 
tanfolyamokra és szakmai képzésekre küldték. Biztosítani kívánták a birodalmi 
HJ, AHS és tanárképző intézetek látogatásait is a keleti területekre.325

1942-ben egy csoport észt ifjúsági vezető látogatott Németországba, hogy 
megismerje a HJ létesítményeit és tapasztalatokat szerezzen saját szervezete fel-
építéséhez. 1942 augusztusában és szeptemberében 30 észt ifjú, 10 lány és 21 
fiú érkezett így a birodalomba. Berlin meglátogatása után három hetet allgäui és 
svábföldi KLV-táborokban töltöttek. 1942 októberében észt és lett ifjúsági veze-
tők jártak németországi utazáson, ahol a HJ rendezvényein és egyhetes tanfolya-
mon vettek részt, amelyen bemutatták nekik a német ifjúsági munkát. Az Adolf 
Hitler Iskolák színjátszó csoportjai 1942 nyarán Litvániát, Lettországot, Észtor-
szágot is felkeresték, Ukrajnában pedig a kijevi, dnyeprpetrovszki és nyikolajevi 
területekre, illetve Transznisztria népi német területeire látogattak el.326

A lett lányvezetők részére 1943 augusztusában két és fél hetes kelet-poroszor-
szági utat terveztek, amit indokolt az is, hogy az észt lányvezetők hasonló koráb-
bi útja teljes sikert hozott. Az észt lányvezetőknek 1943. szeptember 26.-október 
17. között a BDM potsdami birodalmi vezetőképző iskolájában a BIV Külügyi és 
Népiségi Hivatalának szervezésében volt tanfolyama. A potsdami észt tanfolya-
mot követően október 24.-november 11. között a lett lányvezetőknek terveztek 
hasonlót. A helyi BDM-vezetők hasznosabbnak tartották, ha ezeket a lányokat 
nem zárt csoportokban küldik ide, hanem a szokványos német tanfolyamokra 
osztják be őket, ahogy azt a lett ifjúság vezetőivel is tették.327

1943 nyara a kétoldalú kapcsolatok legerősebb időszaka volt, hiszen összesen 
32 színjátszó csoport érkezett a keleti vidékre 1943 nyarán, hogy mind a helyi 
németséget, mind pedig a helyi nem német lakosságot, illetve a katonákat és se-
besülteket meglátogassák. A sonthofeni AHS 70 fős delegációt küldött ki, amely 
Észtorzságot kereste fel.328 a pirnai AHS növendékei Litvániában, Ponewesch 
környékén jártak, s közben a krekenavai áttelepülő tábort is felkeresték. A 

325 BArch, NS 28/51, 2. o.; Arbeitsplan Oktober 1942 – BArch, NS 28/51, 4. o.; Der Jugendaus-
tausch mit dem Osten. Das Junge Deutschland, 1943/4. sz., 99-102. o.
326 Die Organisation der Jugend. Revaler Zeitung, 3. Januar 1943 (BArch, NS 28/72, 11. o.); Ju-
gendorgansiationen im Ostland. Das Junge Deutschland, 1942/9. sz. 253. o.; Der Jugendaustausch 
mit dem Osten. Das Junge Deutschland, 1943/4. sz., 99-102. o.; Die Hitler–Jugend und die be-
setzten Ostgebiete. Die Hitler–Jugend im Kriege, 21. Bericht, 1942. október, 9-10. o.
327 Mädelführerin der Befehlsstelle Osten an die Mädelführerin der HJ-Bezirksstelle Estland, 20. 
Mai 1943 – BArch, NS 28/72, 24. o.; Befehlsstelle Ostland der HJ an die Befehlsstelle Osten der 
HJ, Riga, 24. Mai 1943 – BArch, NS 28/72, 26. o.; Lüer an Penke (Mädelführer der Befehsstelle 
Ostland, Riga, 6. Juni 1943 – BArch, NS 28/72, 31. o.; Adolf Hitler–Schüler am Schwarzen Meer. 
VB (Berliner Ausgabe), 4. Dezember 1942 – (BArch, NS 5/VI/427, 197. o.).
328 Es sind prächtige Jungen… Eindrücke von einer Fahrt mit der HJ-Spielschar Sonthofen, Re-
valer Zeitung, 7. August 1943; Begeisterung um die HJ-Spielschar, Revaler Zeitung, 5. August 
1943 – Barch, R 90/203.
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neuklosteri színjátszócsoport Vandziogala és Babtai környékén, a schneidemühli 
leány színjátszó csapat pedig Schakenben, a hochlandi leány színjátszó csoport 
Patschurban vendégeskedett.329

Míg Romániáig viszonylag könnyedén biztosított volt a népi németek biro-
dalmi gondozása, addig az ukrajnai németség csak nagy ritkán kapott látogatást 
Németországból. 1942-ben egy sajtójelentés szerint a sonthofeni és a crössinseei 
AHS diákjai teljesítettek külön bevetést a Fekete-tenger partján, ahol az iskolák-
ban és óvodákban a népi német gyerekeknek meséltek Németországról és sport-
délutánok keretében bevezették őket a testgyakorlásba.330

A háború alakulása ezeken a területeken csupán két éves munkát tett lehe-
tővé, mivel 1944 márciusában Észtországot kiürítették, így a HJ itt befejezte 
tevékenységét. 1944 áprilisában már a rigai iskolák 50 fős gyermekállományát 
is evakuálták, első ízben a rigai strand városrészre (20 kilométerre a várostól), 
ahol tulajdonképpen egy KLV-tábort rendeztek be. Itt 1944 júniusában már 600 
gyermek lakott, akiknek egészségügyi állapota olyannyira leromlott, hogy tíz 
százalékuk kórházi ellátásra szorult. A kiküldés a lett ifjúságra is kiterjedt, mi-
vel Rigában, áprilisban minden lett iskolát is evakuáltak, minden fiatalt vidék-
re küldtek. Ez elégségesnek bizonyult a légi fenyegetettség ellen, komolyabb 
katonai veszély esetén azonban a birodalomba való visszatelepítést irányozták 
elő. A körülmények ellenére 1944 júniusában még mindig megrendezték a bi-
rodalmi sportversenyt Rigában. 1944 júliusában a rigai és kaueni KLV-táborokat 
Danzig-Nyugat-Poroszországba helyezték át. Litvániában 1944 júliusában kezd-
ték el evakuálni az iskolákat, itt azonban már nem volt lehetséges átmeneti le-
hetőségként vidékre vinni a 80 százalékban birodalmi német gyerekeket, hanem 
mindjárt a birodalomba küldték őket. Itt is Danzig–Nyugat–Poroszországban 
való elhelyezéssel számoltak.331

*
  

329 Sie brachten die Heimat. Einsatz der Adolf-Hitler-Schule Pirna (Sachsen) im Hauptstamm Po-
newesch, Kauener zeitung, 5. August 1943; Deutsche Jugend sang und spielte, Kauener Zeitung, 
6. August 1943; „Kommt recht bald wieder!“, Kauener Zeitung, 30. Juli 1943; BdM-Spielschar in 
Patschur, Kauener Zeitung, 14. August 1943 – BArch, R 90/203.
330 Mädelführerin der Befehlsstelle Osten an die Mädelführerin der HJ-Bezirksstelle Estland, 20. 
Mai 1943 – BArch, NS 28/72, 24. o.; Befehlsstelle Ostland der HJ an die Befehlsstelle Osten der 
HJ, Riga, 24. Mai 1943 – BArch, NS 28/72, 26. o.; Lüer an Penke (Mädelführer der Befehsstelle 
Ostland, Riga, 6. Juni 1943 – BArch, NS 28/72, 31. o.; Adolf Hitler–Schüler am Schwarzen Meer. 
VB (Berliner Ausgabe), 4. Dezember 1942 – (BArch, NS 5/VI/427, 197. o.).
331 Lüer an den NSDAP Arbeitsbereich Osten und die Reichsleitung, 22. März 1944 – BArch, NS 
28/50, 8. o.; Befehlsstelle Ostland an den Verwaltungschef der HJ, Hauptabteilung II-KLV, Riga, 
15. April 1944 – BArch, NS 28/62, 15. o.; Der KLV-Beauftragter für gesundheitliche Betreuung 
im Ostland an Lüer, Riga, 3. Juni 1944 – BArch, NS 28/63, 5. o.; Lüer an Landsleiter der NSDAP 
(Gauleiter Lohse), Riga, 20. März 1944 – BArch, NS 28/65, 4. o.; Lüer, Reichssportwettkampf, 
Riga, 22. Mai 1944 – BArch, NS 28/65, 43. o.; KLV, Riga, 6. Juli 1944 – BArch, NS 28/65, 63. o.; 
NSDAP-Landesleitung Ostland, Hauptarbeitsgebiet Volkswirtschaft, Riga, 12. Juni 1944 – BAr-
ch, NS 28/66, 7. o.
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A jelenleg hozzáférhető hiányos, a jövőben remélhetőleg helyi és oroszor-
szági forrásokkal bővíthető német forrásállomány alapján is egyértelművé vá-
lik, hogy a Hitlerjugendnek az elfoglalt keleti területeken végzett tevékenysége 
és szervezetként való működése ugyanolyan nélkülözhetetlen volt Németország 
háborús céljainak megvalósításához, mint a régi birodalmi területeken szinte 
már tökélyre fejlesztett háborús segélyszolgálat. A Hitlerjugend keleti beveté-
se egyrészt a kényszerűségből adódott, hiszen ezzel emberi erőforrásokat lehe-
tett megtakarítani a háborúban, másrészt az új területeknek a nemzetiszocialista 
ideológia alapján történő újranépesítése csakis akkor lehetett eredményes, ha az 
időközben németségükben „megfakult” helyi és a Haza a birodalomba akció ke-
retében odatelepített népi németeket fiatal korban regermanizálják.

A Hitlerjugendnek e „magasztos” célok megvalósítása érdekében azonban 
komoly erőfeszítéseket kellett tennie, hiszen a háborúban krónikussá váló veze-
tő- és emberhiány következtében a keleten végzett tevékenység sohasem lehe-
tett igazán hatékony, a több tízezer lány közreműködése nélkül pedig egyenesen 
kudarcba fulladt volna. Ezért elsőrangú kérdés volt, hogy a gondozásba vett he-
lyi és áttelepülő németségen belül milyen gyorsan és mekkora számban tudnak 
a későbbi munkára alkalmas vezetőket kiképezni.

A Hitlerjugend feladata kettős volt a keleti területeken. Egyrészt felvállalta 
az áttelepülő táborokban végleges letelepítésükre váró, mintegy kilencszáz ezres 
népi németség ifjainak tábori gondozását, s ennek keretében világnézeti, testi 
nevelését, iskolai és nyelvi képzését, illetve egyéb szabadidős tevékenységek biz-
tosítását; másrészt ezzel párhuzamosan megkezdte az újonnan megszerzett te-
rületeken saját szervezetének kiépítését, amit először a már helyben lévő német 
etnikumú lakosságra alapozott, majd az így létrejövő struktúrába illesztette bele 
az áttelepülő táborokban előzetes felkészítésen átesett népi német fiatalokat. 
Nekik együttesen a birodalomból kölcsönzött vezetők irányításával kellett meg-
vetniük az „örökös birodalom” alapjait, s egyúttal maguknak is rendelkezésre 
kellett állniuk a háború által támasztott követelmények teljesítésére. 

Bár e tevékenység nyomán a németek által sűrűbben lakott területeken már 
viszonylag hamar, 1940-ben sikerül bevezetni az ifjúsági szolgálati kötelezettsé-
get, az ó birodalmi szintet sem szervezettségben, sem a munka hatékonyságában 
soha sem sikerült elérni. Leghatékonyabbnak a Lengyelországtól megszerzett és 
közvetlenül a birodalomhoz csatolt területeken bizonyult a HJ tevékenysége, s 
még a Baltikumban is elfogadható szintet ért el, de a megszállt keleti területe-
ken, inkább már csak ritkán fellelhető példakánt szolgált. Ezen a háború ellené-
re viszonylag élénk birodalmi kapcsolatok sem igen tudtak segíteni.

E mellett a Hitlerjugend rajta tartotta szemét a nem német ifjúsági kezde-
ményezéseken, de ezeket a „faji rokonság” alapján csak a balti térségben támo-
gatta. A balti ifjakat szervezeti téren a Hitlerjugend az általa kínált minta elfoga-
dására sarkallta, befolyás alatt tartásukat, Németországhoz kötődésüket, a német 
vezetőszerep elismerését birodalmi HJ-csoportok látogatásával, illetve a balti 
ifjúság birodalmi látogatásával akarták biztosítani. Erőforrásaik kihasználására 
pedig leginkább a háborús segélyszolgálat, a vidékszolgálat és a védfelkészítés, 
illetve az azt követő katonai jelentkezés kínálkozott.
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1944-től a közeledő frontok azonban már ezt az összességében nem lebecsü-
lendő, de a néhány éves időintervallum miatt eredményeket még csak szerény 
mértékben felmutató tevékenységet is lehetetlenné tették, s a Hitlerjugend az 
NSDAP-val együtt már leginkább a német lakosság evakuálásával volt elfoglalva.

V. 7. Összegzés

A háború különleges körülményei rányomták bélyegüket a Hitlerjugend kül-
földre irányuló tevékenységére. A változások már 1939-ben jelentkeztek, ame-
lyek egyelőre azonban csak az utak számának csökkenését, illetve egyes terüle-
teknek a háború miatti háttérbe szorulását eredményezték. Ez annak ellenére 
következett be, hogy a Hitlerjugend szándékai szerint tovább kívánta fokozni 
más országokkal és azok ifjúságaival fennálló kapcsolataut. Ezen az úton haladt 
volna tovább az új birodalmi ifjúságvezető, Artur Axmann is. Az 1939 előtt kiala-
kult kapcsolatrendszerre támaszkodva új személyi és anyagi feltételek közepet-
te a HJ külügyi tevékenységének új súlypontjai alakultak ki. Ezek közül a leg-
szembetűnőbb a bilaterális kapcsolatok visszaszorulása volt, amelyek korábban 
uralták a HJ külföldre irányuló tevékenységét. E változásnak kényszerű oka volt, 
hogy Németország fokozatos háborús terjeszkedése miatt az elfoglalt országok-
kal megszűntek a korábbi kapcsolatok, illetve a Hitlerjugend más partnerek felé 
fordult a meghódított országokban. A német megszállás alatt álló országok mel-
lett kiestek azok az országok is, amelyek a háború miatt szembekerültek Német-
országgal, illetve ellenségévé váltak. Ebből következett, hogy Európában már 
csak azoknak az országoknak az ifjúságai ápoltak kapcsolatot a HJ-tal, amelyek 
szövetségesei voltak, de legalábbis baráti semleges viszonyban álltak Német-
országgal. A békekörülmények közepette is nagyon szerény interkontinentális 
kapcsolatok egyetlen szemét már csak Japán jelentette.

Az összességében fokozatosan, a sztálingrádi vereség után rohamosan szű-
külő HJ tevékenységhez a külföldre irányuló munka szervezeti kereteinek zsu-
gorodása társult, amely a Külügyi és Néppoltikai Hivatal ismételt összevonását, 
s számos szervezeti egyszerűsítést jelentett. Kiterjedtebb volt viszont a HJ pa-
rancsnokságainak és megbízottainak hálózata a megszállt, illetve baráti orszá-
gokban, amelyek a külföldi HJ összefogása és mozgósítása mellett gondozták az 
e területek idegen nemzetiségű ifjúságával fennálló kapcsolatokat, illetve „ta-
nácsadással” szolgálták ezen ifjúsági szervezeteknek a fejlődését. Miután az utak 
száma folyamatosan csökkent, az engedélyezés ismét visszaszállt a hivatalra, 
amely az utak kapcsán folyamatosan a külügyminisztérium és más szervek ellen-
állásába ütközött, s korlátozta e tevékenységet a szűkös devizahelyzet is. Ebben 
a helyzetben a HJ és a BDM korábban olyan aktív területei és főkörzetei, ame-
lyek akár több tucat utat is lebonyolítottak évente, már ritkán voltak kezdemé-
nyezői a külföldi kapcsolatok fenntartásának és fejlesztésének. A külföldi utak-
ról a döntések már minden esetben a Birodalmi Ifjúságvezetőségben születtek, 
amely csupán a megvalósítást delegálta az alsóbb területi egységekre.
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A háborús sikerek hatására a Hitlerjugendben a korábbinál jobban előtér-
be került az európai ifjúsági vezetőszerep hangoztatása. Ezt a felsőbbrendűsé-
gi tudatot bele kellett nevelni minden HJ-tagba. A vezető ifjúságtól elvárták, 
hogy maradéktalanul tisztában legyen az európai népiségi viszonyokkal, isme-
reteket és tapasztalatot szerezzen a külföldi munkában, tanuljon nyelveket. Ez 
volt ugyanis a biztosítéka annak, hogy e vezetőszerep, amely nem utolsósorban 
a valóban jobb képzettségből fakadt, a jövőben is fennmaradjon. Ehhez pedig 
ismerni kellett a partnerek és a konkurensek minden rezdülését. Az egyes if-
júságokban szerzett tekintély révén pedig a nagypoltikai befolyás számára is jó 
kiindulópontot jelentett. A HJ külföldi kapcsolatrendszerében megedződött fia-
talok később a német diplomácia fontos tényezőivé váltak. Ezt a magabiztosság-
gal és nagyfokú önbizalommal együtt járó felsőbbrendűséget némileg korlátoz-
ta, hogy a baráti országok ifjúságát továbbra is meg kellett becsülni, legalábbis 
hivatalos formában, s főleg a propaganda területén. Az ellenséges ifjúságoknak 
viszont kíméletlen ostorozásban volt részük a HJ és sajtója részéről. Ezt a ko-
rábbinál hangsúlyosabb szemléletet közvetítették a bilaterális kapcsolatok he-
lyett felvirágzó összeurópai törekvések, amelyek egytől egyig a HJ akarata sze-
rint jöttek létre, mind a kultúra, mind a sport terén. E törekvések vezettek el 
e vezetőszerepet konkrétabb, szervezeti szinten megtestesítő Európai Ifjúsági 
Szövetség megalakításához, amelyre már olyan időpontban került sor, amikor az 
már a háborús győzelem kivívásához szükséges ifjúsági összefogás megnyilvánu-
lása volt. Mindenesetre a garmischi és breslaui sportjátékok, a weimar-firenzei 
kulturális seregszemle, az EISZ nem minden nehézség közepette megszerve-
zett, pompás körülmények között megvalósuló megalapítása a háborús körülmé-
nyek ellenére talán minden korábbinál nagyobb nyilvánosságot biztosított az if-
júsági tevékenységnek. S ez még inkább így lehetett volna, ha ezek a törekvések 
a háború hatására és az őket övező, részben az olasz ifjúsággal, részben a német 
külügyminisztériummal fennálló ellentétek következtében nem apadnak el. Az 
európai összefogáson belül jóval hangsúlyosabb és kiterjedtebb volt a rokonnak 
tekintett germán ifjúságokkal való együttműködés, amelynek legfőbb és leglát-
ványosabb formája a germán vidékszolgálat és germán védfelkészítő táborok há-
lózata jelentette.

Az Európában bekövetkező területi változások következtében hátrébb került 
a rangsorban a határvidéki munka, hiszen a korábbi, a népiségi harc békés meg-
vívása s az idegen népiségek vélt vagy valós előtörése helyszínéül szolgáló határ-
régiók többségükben elvesztették ezt a jellegüket. Az új határterületeken már 
a Wehrmacht biztosította a német népiség egyértelmű fölényét, illetve uralmát. 
Talán még inkább felértékelődtek viszont a külföldi német és népi német koló-
niák, amelyek erre az időre már kisebb-nagyobb mértékben magukévá tették azt 
a Németországban megfogalmazott elvet, mely szerint a német néptársak – bár-
hol is éljenek – csakis a nemzetiszocializmus hatása alatt élhetnek teljes életet. 
Keleten a nemzetiszocialista elvek meghonosítása minden korábbinál gyakorla-
tiasabb tevékenységet követelt meg a Hitlerjugendtől. A külföldi országokban 
működő Hitlerjugend csoportok ténylegesen a birodalmi nívóhoz közelítő te-
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vékenysége viszont csak Európában volt realizálható, bár a HJ továbbra is nagy 
gondot fordított a külföldi HJ vezetők képzésére, amelyek 1942-től egyre inkább 
már csak a véd-felkészítés jegyében teltek. Hasonlóan a birodalmi szint eléré-
se volt a cél a kb. 350 ezer főre tehető európai népi német népcsoportok ifjú-
ságában. Esetükben azonban nemcsak a befolyás megszerzése és megtartása, a 
nemzetiszocialista ifjúsági tevékenység minél teljesebb körű meghonosítása volt 
a feladat, hanem sok esetben bizonyos fokú regermanizálásra is szükség volt.

A Hitlerjugend háborús tevékenységének nagy vívmánya volt a légi támadá-
soktól veszélyeztetett ifjak biztonságba helyezése kezdetben a birodalom nyu-
godtabb vidékein, majd a birodalomhoz kapcsolódó Protektorátusban és Főkor-
mányzóságban, illetve más partnerországokban. Bár a Hitlerjugend ez esetben is 
jóval korábbi hagyományokra alapozhatott, s e tevékenységet párhuzamosan vé-
gezte más szervezetekkel, mégis általa vált az ismertté külföldön is, s vált a nácik 
egyik olyan csúcsteljesítményévé, ami az eredmény tekintetében példamutató 
volt, de a mögöttes szándékok tekintetében – vagyis a további katonai potenciál 
biztosítása végett – ugyanolyan bűnös volt, mint a HJ több, más tevékenységi 
formája. A KLV e célok megvalósítása mellett további lehetőséget adott arra, 
hogy a birodalom szociális téren is példát mutasson, a birodalmi német ifjak ki-
küldése révén méginkább erősítse és nemzetiszocialista hatás alá vonja a népi 
németeket, illetve méginkább kiterjessze befolyását a befogadó országokra.

A háborús körülmények közepette a két kiemelt partner, Olaszország és Ja-
pán mellett a HJ külföldi kapcsolatainak elsődleges célterülete Délkelet-Európa 
lett, ahol szinte minden ország a HJ partnere volt. A legfőbb partner továbbra is 
Olaszország maradt, mellyel a kapcsolatok a korábbi mederben folytak tovább, 
s néhány új mozzanattal (építészcsere, tisztcsere, megszállt területek bevonása, 
különleges alakulatok cseréje, AHS-diákok kiküldése) is gazdagodtak. A német 
látogatások fő iránya elsősorban Észak- és Közép-Olaszország maradt, délebb-
re szinte alig jutottak el HJ-csoportok, mint ahogy Dél-Tirol is erősen háttérbe 
szorult, ami részben a németség áttelepítések miatt megcsappanat létszámának, 
másrészt az olasz ellenkezésnek volt betudható. A negyvenes évekre a GIL is 
megpróbált lépest tartani a Hitlerjugenddel, de ez többnyire csak a létszám te-
kintetében sikerült. S bár egyes jelek – így nemzetközi rendezvények szervezé-
se, az EISZ kapcsán kialakuló nézeteltérések stb. – arra utaltak, hogy a GIL akár 
konkurenciát is jelenthet a HJ számára, ez soha nem fordult elő. Az új formák 
mellett a kapcsolatok hangulatát továbbra is a nagy, reprezentatív rendezvények, 
a kultúra és a sport terén megvalósuló összejövetelek határozták meg. A másik 
nagy és kiemelt partnerrel, Japánnal fennálló kapcsolatok a háború alatt is szűk 
keresztmetszetűek voltak, s már csak 6-6 fős vezetőcserékre, közös rádióadások-
ra, követi és vezetői látogatásokra került sor, amelyek a háború második felére 
valószínűleg teljesen elhaltak.

A kiemelt területek mellett a skandináv országok is fontos szerepet játszottak 
a HJ külkapcsolataiban. A legközelebb fekvő Dánia nem volt a legoptimálisabb 
terület, hiszen a BIV támogatása nélkül az itteni nemzetiszocialista ifjúság nem 
tudott megállni a lábán, s a megszálló Németországgal és ifjúságával szemben – 
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érthető módon – negatív volt a hangulat. A HJ-látogatások súlypontja továbbra 
is a dániai németség települési területeit érintette, melynek ifjúságát itt szintén 
Német Ifjúságnak nevezték. Norvégiában kedvezőbbek voltak a feltételek, s a 
norvég náci ifjúság is készséges, a HJ mintáit mindenben követő partner volt. A 
magas szinten is élő kapcsolatok révén gyakran került sor nagy, propagandiszti-
kus rendezvényekre. A korábban oly fontos partnerül szolgáló, a háború miatt 
az egységesülés útjára lépő finn ifjúsággal a háború alatt alig rekonstruálható va-
lamilyen kapcsolat. A semleges Svédország ifjúsága a Hitlerjugenddel fennálló 
kapcsolatait arra a minimális szintre akarta korlátozni, hogy azok ne szakadjanak 
meg, majd a háború után ismét fejleszthetővé váljanak. Így a Hitlerjugenddel 
kapcsolatban álló svéd cserkészek a háború alatt mindvégig nagyon tartózkodó 
magatartást mutattak, s jobbára csak udvariassági szintű kontaktusok léteztek.

A polgárháborúban kivérzett Spanyolország 1940-ben látott hozzá, hogy a 
Falange mozgalmon belül felépítse egységes államifjúságát, amit nem utolsósor-
ban a Hitlerjugend segítségével kívánt megvalósítani. A háború idejére a szálak 
azonban már lazák voltak, s főleg a lányok léptek az intenzívebb kapcsolatok út-
jára, ami Jutta Rüdiger és Pilar Primo de Rivera elkötelezettségének és jó viszo-
nyának következménye volt. Portugália is folytatta saját államifjúsága felépíté-
sét, de a Hitlerjugenndel csak minimális szinten tartotta a kapcsolatokat.

Nyugat-Európa a német megszállás következtében gyökeresen eltérő kö-
vetelményeket támasztott a Hitlerjugenddel szemben. Franciaországban a HJ 
próbált ugyan partnert keresni, de a megszállt részen a külügyminisztérium aka-
dályozta meg ebben, a Vichy-Franciaország ifjúságával pedig annak széttagolt-
sága miatt nem számoltak. Így az egyetlen jelentős működési terület Elzász és 
Lotaringia maradt. Elzász példaképe volt annak, miként lehet egy korábban is a 
HJ gondozásában álló német ifjúságot zökkenőmentesen beilleszteni a HJ struk-
túrájába. Ennél kissé nehezebb helyzet alakult ki Lotaringiában, ahol a német 
nyelvismeret és a németség sokkal gyengébb pozíciókkal rendelkeztek, mint El-
zászban, így itt az ifjúsági szolgálati kötelezettséget is csak jóval később sike-
rült bevezetni. Hollandiában már eltérő volt a megoldás, hiszen ezeket a te-
rületeket semmilyen formában nem kapcsolták a HJ birodalmi struktúrájához. 
Az itt létrehozott parancsnokságnak ezért a Birodalom nyugati HJ területeinek 
segítségével foglalkoznia kellett az itteni HJ kiépítésével, a holland náci ifjú-
ság megerősítésével s birodalomhoz kötésével. Miután a HJ itt minden nehéz-
ség és intrika ellenére sikeres tevékenységet folytatott, a holland náci ifjúságot 
1944-ben a Hitlerjugendbe is átvették. Belgiumban jóval kisebb volt a fogadó-
készség a HJ törekvései iránt, meg kellett elégedni a germán testvériség elfoga-
dásával. Eupen-Malmedy beillesztése a birodalomba Elszászhoz hasonlóan zök-
kenőmentesen lezajlott, a Hitlerjugendet megerősítették, s 1940 végén már itt 
is minden birodalmi HJ-előírás érvényben volt. Belgium fennmaradó részében 
a Hitlerjugend a helyi náci jellegű ifjúságot támogatta, s kötötte mind erőseb-
ben magához. Luxemburgban a helyi ifjúság átvétele a Mosel-vidék HJ terület 
bábáskodása mellett szintén gond nélkül történt meg.
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A Hitlerjugend számára az igazi kihívást az újonnan megszerzett keleti terü-
letek felépítése jelentette. A hatalmas terület, a rossz feltételek és a népi néme-
tek birodalomba telepítésének elhúzódása közepette a Hitlerjugend keleti beve-
tésének kulcsszerep jutott, hiszen a már korábban is itt élő s most ide áttelepített 
németséget minél előbb be kellett illeszteni a német népközösségbe, s a nemze-
tiszocializmus meggyökereztetése csak a fiatalok esetében lehetett hatásos. Ezt 
szolgálták az áttelepülő táborokban bevezetett kor szerinti elkülönítés, illetve a 
világnézeti, testnevelési, védfelkészítési, kulturális és szociális tevékenységek. A 
tartósabb hatás érdekében a Hitlerjugend „védőkezét” azokról sem vette le, akik 
már végleges helyükre települtek. Mivel a HJ a háborús körülményekből faka-
dó általános vezetőhiány miatt a keletre kivezényelt HJ- s főleg BDM-vezetők 
ezreinek áldozatos tevékenysége mellett sem tudott teljesen megbirkózni a fel-
adattal, s a jövőre nézve is kulcsfontosságúnak bizonyult, hogy a gondozott ifjak-
ból életképes és hatékony vezetőréteget neveljenek ki, a tábori ifjúság esetében 
elsőrendű feladat volt a leendő vezetők kiválasztása és kinevelése.

A legeredményesebb munkát keleten a birodalomhoz tartozó egykori len-
gyel területeken, vagyis Danzig-Nyugat-Poroszországban, a Wartha-vidéken 
és a Kelet-Poroszországhoz csatolt új területeken sikerült elérni, ahol a nyelvi 
problémák, a keletről való elmenekülés, valamint a kezdeti lassú tempó ellené-
re sikerült az ifjúság hetven százalékát a Hitlerjugendben összefogni, sőt az if-
júsági szolgálati kötelezettséget is bevezetni. A Főkormányzóság kb. 24 ezer fős 
birodalmi és népi német ifjúságát a területi széttagoltság miatt csak nehezen 
lehetett egyben tartani, s így itt csak 1943-ban sikerült bevezetni az ifjúsági szol-
gálati kötelezettséget. Az igazán nehéz munka azonban az 1941 nyarán polgári 
közigazgatás alá bocsátott megszállt keleti területeken várt a Hitlerjugendre. A 
leginkább szervezett munkára csupán a Baltikum adott lehetőséget, különösen 
a viszonylag nagyobb német közösséggel rendelkező Litvánia, ahol a birodalmit 
leginkább elérő színvonalon sikerült folytatni a HJ tevékenységét, s az itteni if-
jak kb. egyharmadát bevonni. Lettországban és Észtországban a viszonylag kis-
számú német ifjúság csak szerény munkát tett lehetővé. Fehéroroszországban, 
Ukrajnában és Transznisztriában a helyi németséget a Német Ifjúság soraiban 
gondozták, s elsősorban szociális ellátásuk, szakmai és iskolai képzésük állt elő-
térben. A munka hatékonyságának fokozását a birodalmi HJ-partnerségek meg-
teremtésével, illetve színjátszó és más csoportok ide vezénylésével, a helyi ifjú-
ság birodalomban való képzésével próbálták emelni.

1944-re a kapcsolatok szinte teljesen elsorvadtak, és az ifjúsági kapcsolatok 
éppen úgy már csak a háborút szolgálták, mint bármi más. Erre az időszak-
ra e tevékenység már nem is a Birodalmi Ifjúságvezetőség akaratán, hanem a 
Bormann vezette Pártkancellária és a Bohle irányítása alatt álló NSDAP AO ke-
zében volt. A tényleges tevékenység először keleten maradt abba, majd a német 
katonai visszavonulás következtében 1944 végére-1945 elejére már a birodalom-
hoz tartozó területeken is erősen akadozott, végül örökre megszűnt.



VI. ÖSSZEGZÉS

A fejezetek végén található rövid összegzések után itt egy olyan végösszegzésre 
teszünk kísérletet, amely szakít a korábban alkalmazott kronológiai tagolással, és 
az egyes részterületek eredményeit olyan folyamat részeként mutatja be, mely-
nek kezdete a HJ előtti időszakra tehető, végét pedig a háborús vereség képezi. 
Ez lehetőséget ad arra, hogy a Hitlerjugend külföldi kapcsolatait, illetve annak 
összetevőit egy másik nézőpontból is megvizsgálhassuk az ifjúsági külkapcso-
latok folyamatrendszerében. Így ismét nyilvánvalóvá válik, hogy a Hitlerjugend 
külföldre irányuló tevékenységét nem lehet önmagában szemlélni.

VI. 1. A kutatás szükségességéről

A historiográfiai bevezető egyértelművé tette az olvasó számára, hogy a 
Hitlerjugend külkapcsolatai a mai napig nem kerültek a Hitlerjugend történetét 
vizsgáló kutatások középpontjába. Az eddigi történeti irodalomból mindössze 
három monográfia érintette – részben – e kérdéskört, míg két másik a német ha-
tárokon túli Hitlerjugend történetét dolgozta fel. A bevezetőben tárgyalt továb-
bi szakirodalom pedig mindössze apró mozaikokkal foglalkozott. A kutatás jelen 
állapota világossá teszi tehát, hogy a Hitlerjugend külkapcsolatai eddig a törté-
neti kutatás hiányterületét képezték, olyan fehér foltot, amelynek megszünteté-
se kézenfekvő feladatnak bizonyul. Így e munka túlnyomó része alapkutatásnak 
minősül, új kutatási eredménynek számít.

Mire is volt jó azonban ez a hézagpótlás? Mindazon túl, hogy a múltnak ez-
zel egy újabb szelete válik láthatóvá, e munka hozzásegít minket ahhoz is, hogy 
a náci hatalomgyakorlás és hatalompolitika újabb, eddig ismeretlen, ám annál 
fontosabb jellemzőjével ismerkedjünk meg. A HJ külkapcsolatainak feltárása 
ugyanis egyértelművé teszi, hogy az ifjúság „megfelelő szellemben” való neve-
lése és felkészítése mellett, ezt az egyre növekvő létszámú ifjúságot bizonyos 
külpolitika célok elérése érdekében is alkalmazni lehetett: legyen szó akár bé-
keszínlelésről, európai békemegőrzésről, az európai vezetőszerep mind több 
területen megnyilvánuló alátámasztásáról, a bolseviszmus elleni harcról, vagyis 
tulajdonképpen a német háborús célok szolgálatáról. Mindezek elősegítésére a 
Hitlerjugend pedig egy nagyon is komoly alrendszert hozott létre.
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VI. 2. 1. Az ifjúsági kapcsolatok szellemisége

Az ifjúsági kapcsolatok teljes spektrumán végigtekintve megállapítható, hogy a 
harmincas évekig nem érvényesült egyirányú ideológiai hatás. A német ifjúsági 
mozgalom sokszínűsége éppen ebben a pluralizmusban rejlett, mely a legtöbb 
csoportnál politikai síkon is megmutatkozott. Vagyis a csoportok nem tették le a 
voksukat egyik vagy másik politikai erő mellett (kivéve a pártok ifjúsági szerve-
zeteit), ezt a tagság egyéni megítélésére bízták. Mindazonáltal törekedtek arra, 
hogy a csoportok legfelsőbb vezetése politikailag kiegyensúlyozott legyen. A po-
litikai nézetek arányát tekintve azonban már jelentős konzervatív túlsúly érvé-
nyesült. A népközösség és az organikus állam eszméje a világháború előtt ifjúsá-
gi mozgalom tradícióira alapozottan továbbra is jelen volt a csoportok életében, 
s összekötő kapcsot képezett az első világháború után kialakult politikai rendszer 
elutasítása is.

A népközösség ápolása ekkor viszont még jól megfért a kihívó jelleget nélkü-
löző fellépéssel, az önállóságot őrző habitussal. Az egyleti csoportok befelé for-
dulók voltak, sok esetben misztikusnak nevezhető nevelési közösséget alkottak, 
a külső befolyás teljes kizárására törekedtek. Önállóan vezetett autonóm társasá-
gokat jelentettek, nem kívánták tagságukat és befolyásukat sem Németországon 
belül, sem annak határain túl a végletekig szélesíteni. Az Egyleti Ifjúság többsé-
ge számára az efféle törekvések – így a például az ezeket megtestesítő NSDAP 
és a Hitlerjugend alaptermészete és tevékenysége – sértették a jó ízlés határait. 
Nem nézték jó szemmel azt, hogy a Hitlerjugend a társadalom széles rétegeinek 
lefedésével tömeges tagságra törekedett. 

Ez a felfogás jellemezte az ifjúsági mozgalom külföldi ifjúsággal ápolt kap-
csolatait is. Bár sok esetben nem tudták félretenni a német „nagyság-érzetből” 
fakadó megnyilvánulásaikat, a weimari évek ifjúsági csoportjai mégis nagy őszin-
teséggel, baráti szándékkal, mégha nem riktán nacionalzmusként értékelhető 
buzgalommal is közeledtek a partnerországok ifjúságához. Érdemes talán még 
egyszer felidézni Ernst-Michael Jovy összegzését az egyleti csoportok és a HJ 
szemléletbeli különbözőségéről: „Az idegen népekhez fűződő kapcsolat alapvető 
különbsége a nemzetiszocializmus és az ifjúsági mozgalom között abban áll, hogy 
a nemzetiszocializmus politikai szempontokból kiindulva mérlegeli a szövetséget 
vagy az ellenségességet, míg az ifjúsági mozgalom érzelmi alapon ragadja meg, 
és veszi fel a lényegével rokont.”

A Hitlerjugend külföldre irányuló tevékenységének kezdetben nagyon egy-
szerű szándékai voltak. A népiségi tevékenységbe való bekapcsolódás mellett a 
HJ erejéből nem futotta arra, hogy a csoportjai által felkeresett országokban az 
ott élő német ifjúság mellett más nemzetiségek ifjúságával is kapcsolatba lép-
jen. Az erre irányuló szándék teljesen hiányzott a korai évek tevékenységéből. 
A népiségi munka is jelentős eltéréseket mutatott a német ifjúsági mozgalom 
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nagy része által megvalósított gyakorlattól. A Hitlerjugend ugyanis nem nyúj-
tott önzetlen támogatást a határokon túl élő németségnek, nem törekedett arra, 
hogy az igényeknek megfelelően alakítsa ezt a munkaformáját. A nemzetiszo-
cialista világnézet ellentmondást nem tűrő, diktatórikus jellegéből adódóan a 
Hitlerjugend meggyőződéssel hitte, hogy a német népiség megtartásának egyet-
len célravezető módja, ha ezt a tevékenységet a nemzetiszocialista tanok alapján 
folytatják. Ez magyarázta azt, hogy a Hitlerjugend élesen elzárkózott az olyan 
szervezetekkel való együttműködéstől, amelyek ugyan hatalmas tapasztalatokkal 
rendelkeztek a népiségi munka terén, de nem voltak hajlandók egy platformra 
helyezkedni sem a Hitlerjugenddel, sem pedig az NSDAP-val. A HJ kérlelhetet-
len következetessége folytán a partnerszervezetekre folytonos nyomás nehezült 
az ideológiai hasonulás teljes végrehajtása végett.

1933 után a birodalmi határokon túli német ifjúsággal fennálló kapcsolatok 
ugyanebben a mederben folytak tovább. Most már Németország erejének bir-
tokában rájuk is egyértelműen vonatkozott Rudolf Hess oly sokat hangoztatott 
szlogenje: „Németnek lenni annyi, mint nemzetiszocialistának lenni”. Ennek ér-
telmében a Hiterjugend – csakúgy, mint anyapártja, az NSDAP – mindent el-
követett azért, hogy „gleichschaltolja” a külföldön élő birodalmi német ifjakat. 
Hasonló célokat követett a népi németek ifjúságánál is. Míg azonban az első 
csoport tekintetében a HJ szinte minden országban sikeresen lépett fel célja 
megvalósítása érdekében, addig a népi német ifjúságokat csak részben tudta 
a nemzetiszocializmus és saját befolyása alá vonni. A megkülönböztetés végett 
mindenhol Német Ifjúságnak nevezett szervezetek ugyanis csak Európában jöt-
tek létre, s az ő esetükben sem sikerült maradéktalanul elérni a célokat.

A külföldi ifjúságokkal ápolt kapcsolatok terén gyökeres változás következett 
be az 1933 előtti időszakhoz képest. A Hitlerjugend nem akarta eltűrni, hogy az 
új Németország képviseletében továbbra is a korábbi ifjúsági mozgalom egyelő-
re még működő csoportjai tartsák a kapcsolatot az idegen országok ifjúságaival. 
Ez azonban nem ment gördülékenyen, így a külföldi fiatalokkal fennálló kap-
csolatok intenzitása átmenetileg visszaesett. A Hitlerjugend tagjai ezen a téren 
ugyanis sem felkészültek nem voltak, sem pedig tapasztalatokkal nem rendel-
keztek, a HJ-ba lassanként betagolódó egyleti csoportokkal szemben bizalmat-
lanok voltak, így nem akarták őket külföldre küldeni. Sok esetben a korábban 
fennálló kapcsolatokat sem lehetett azonnal „áthangszerelni” a Hitlerjugendre. 
Amint azonban a Hitlerjugend megteremtette eredményes külföldre jutásának 
feltételeit, a kétoldalú ifjúsági kapcsolatok újra virágzásnak indultak, s a termés 
leszüretelése már csak a HJ illetékessége volt.

Bár a külkapcsolatokban résztvevő ifjak száma nem, vagy csak minimális mér-
tékben haladta meg a korábbi időszakét, a kapcsolatok sokkal szélesebb körben 
jöttek létre, mint az korábban jellemző volt. A háborúig terjedő időszak – egy-két 
nagyobb nemzetközi rendezvénytől eltekintve – a bilaterális ifjúsági kapcsolatok 
időszaka volt, melyek során a Hitlerjugend jól megfontolt és taktikus fellépést 
tanúsított. A nyílt színen mindvégig háttérbe szorította a rasszista, felsőbbren-
dűségi és antiszemita felhangokat, ellenben szerénységgel, határozottsággal, fe-
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gyelemmel és előzékenységgel akart és tudott hatást elérni. A népek kölcsönös 
megértésének propagálása, a béke minden áron való középpontba állítása elfed-
te a HJ külföldi tevékenységének rejtett értelmét: a szimpátia megszerzését, a 
befolyásszerzést, az esetleges kémkedést, a nemzetközi viszonyokban való jár-
tasság megszerzését, azaz egy nagyhatalomhoz méltó pozíció kivívását és e pozí-
ció hosszú távú megtartását. Bár a harmincas évek a kis lépések „politikájaként” 
aposztrofálható, a Hitlerjugend így is jelentős lépést tett az ekkor még nyíltan 
be nem vallott cél felé, hogy Európa első számú, vezető ifjúsági szervezetévé 
váljon, amely erős pozíciókkal rendelkezik a partnerországok fontosabb ifjúsági 
szervezeteiben.

A háború kitörése után ezt a vezető szerepet már nyilvánosan is felvállalta. Ez 
nem csak abban mutatkozott meg, hogy Németország időközben csaknem egész 
Európát uralta. Bár ez kedvező kiinduló pont volt ahhoz, hogy ezt a kiemelt 
pozíciót a partnerországok ifjúságai is elismerjék. Az is fontos volt, hogy ezt a 
vezető szerepet a HJ az európai ifjúsági ügyek alakításában is érvényesítette. A 
kétoldalú kapcsolatokról a multilaterális együttműködésekre helyeződő hang-
súly ezt pedig teljes egészében alá is támasztotta. Míg végül az európai ifjúsági 
összefogás sem szolgált mást, mint a közös harcot a bolsevizmus ellen, és ezen 
keresztül Németország katonai céljait.

VI. 2. 2. Az ifjúsági kapcsolatok szervezeti keretei

A német ifjúsági mozgalom külkapcsolatai az első világháború által okozott meg-
torpanástól eltekintve stabilan fejlődtek. A Vándormadár mozgalom első próbál-
kozásai során, a kezdeti időszakban tett utak és az azokon résztvevők alacsony 
száma miatt, de leginkább ezen ifjúsági mozgalomnak a végletekig megszerve-
zett és merev polgári világtól való generációs elfordulásából adódó szabadossá-
ga következtében nem vált szükségessé, hogy a külföldre irányuló utak számára 
komolyabb szervezeti struktúrát alakítsanak ki.

Az ifjúság külpolitikai aktivitása az első világháború utáni időszakban jelen-
tős emelkedést mutatott, a húszas évek végére és a harmincas évek elejére pe-
dig már számottevő méreteket öltött. A mind több és egyre nagyobb létszámú, 
külföldre utazó német ifjúsági csoport körében mind fontosabbnak ítélt külföldi 
munka kétfajta strukturális változást eredményezett. Egyrészt az egyes ifjúsági 
szervezetekben kifejlődtek olyan speciális szervezeti formák (például külkapcso-
latokért felelős személyek, osztályok, hivatalok stb.), illetve apparátusok, ame-
lyek célja e munka minél koordináltabb és szervezettebb elvégzése volt. Más-
részt szükség volt egy olyan szervezetek feletti, a teljes ifjúsági mozgalmat (vagy 
legalábbis annak nagy részét) átfogó szervezeti struktúra kialakítására, amely az 
egyes ifjúsági csoportok külföldi útjait tanáccsal, információval és nem utolsó-
sorban anyagi támogatással segítette, mindazonáltal – a minőség fenntartása ér-
dekében – ellenőrizte is őket. Ebben segédkeztek a Német Ifjúsági Szövetsé-
gek Birodalmi Bizottsága és a Német Pedagógiai Kirendeltség, s eképpen kezdte 
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meg működését 1925-ben az Ifjúsági Határvidéki Munka Közvetítőszerve is. 
Ez az 1933-ra immár sokéves tapasztalat egyúttal azt is eredményezte, hogy jól 
bejáratott rendszerben állt össze minden külfölddel kapcsolatos tevékenység az 
előkészítéstől, a megszervezésen át a lebonyolításig, s így az ifjúsági csoportok 
egyre nagyobb számban és egyre többször látogattak külföldre. Ez még akkor is 
így volt, amikor a gazdasági világválság negatívan hatott ezekre a folyamatokra.

Hasonló folyamatok játszódtak le a Hitlerjugendben is. Az első évek tevé-
kenysége és a puccs utáni újjáéledést követően 1928-ban jött létre a Hitlerjugend 
Határvidéki Hivatala, amely megpróbálta a HJ külkapcsolatait koordinálni és 
fejleszteni, illetve elérni azt, hogy ez a tevékenység a szervezeten belül minél na-
gyobb rangot kapjon. A Hitlerjugend annak is jó példája, hogy miként gyakorol-
hatott kitörölhetetlen hatást a szervezetre egy-egy mértékadó személy. Rudolf 
Schmidt, aki azon túl, hogy a Határvidéki Hivatal spiritus rectoraként mindezt 
nagy elkötelezettséggel koordinálta és megteremtette a HJ-on belüli intézmé-
nyi kereteket, arra törekedett, hogy a HJ teljes szervezetében, sőt azon túl is 
felébressze az érdeklődést a szomszédos országok német ifjúsága iránt. A külföl-
di kapcsolatok fejlődését jelezte az is, hogy a Határvidéki Hivatalt több lépcső-
ben bővítették. Mivel az ifjúsági mozgalom felett álló szervezeti struktúrába a 
Hitlerjugend antidemokratikus szellemisége miatt nem illeszkedett, így megsza-
badult annak kötelmeitől, azonban így a vele járó hasznot sem élvezhette.

A szervezeti keretek további bővülése tulajdonképpen megelőzte a HJ növe-
kedését, de érdekes módon ez egyelőre nem jelentette a külkapcsolatokért fe-
lelős apparátus bővülését. Éppen ellenkezőleg: rövid időre a HJ külkapcsolatai 
önálló szervezeti egység nélkül maradtak. 1933 januárjától ennek az aktivitás-
nak azonban ismét állandó helye volt a HJ legfelsőbb vezetésében (Külügyi és 
Jogi Osztály), s a külkapcsolatok újbóli felértékelődését jelezte, hogy irányítását 
a HJ második embere, Carl Nabersberg látta el. Az NSDAP hatalomra kerülé-
se után kitágult a horizont, így a hivatal immár nemcsak határmenti kérdésekre 
koncentrált, hanem az idegen országokkal fennálló kapcsolatokra is. A szerve-
zeti keretek 1935-re kristályosodtak ki teljességükben. 1935-ben az osztály – a 
Birodalmi Ifjúságvezetőség minden más osztályával együtt – hivatallá avanzsált, 
s különvált a Jogi Hivataltól. A Határvidéki és Külügyi Hivatal tehát már csak a 
HJ külföldre irányuló tevékenységének szentelhette minden energiáját.

1938-ban a hivatalt két részre osztották: ettől kezdve a Határ- és Néppolitikai 
Hivatal kezelte a német népiségi ügyeket, így a népi németekkel való kapcsolat-
tartást és a határvidéki tevékenységet, míg a Külügyi Hivatal ápolta a HJ nem-
zetközi kapcsolatait. E nyilvánvaló különválás a harmincas évek végére mindkét 
terület munkájának „felfutására” enged következtetni, s ezért válhatott idősze-
rűvé őket szervezetileg is különválasztani. Ez egyben azt is jelezhette, hogy a 
külföldi és népi németek gondozása mellett a harmincas évek végére már mind 
minőségében, mind mennyiségében egyenrangúvá vált a más népek ifjúságá-
val fennálló kapcsolatrendszer. A Hitlerjugend külkapcsolatainak csúcspontján 
mindkét hivatal kiterjedt apparátussal rendelkezett. Az 1933 előtti szerény előz-
mények után szervezeti téren nagyfokú előrelépést jelentett, hogy a külügyi te-
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vékenység a HJ territoriális szervezeti struktúrájában is megjelent, azaz a HJ 
területek és járások szintjén is kiépültek a külügyi osztályok. A központi hivata-
lok mellé társultan végezte munkáját a Hitlerjugend Külföld Területe, amely a 
külföldön élő birodalmi kolóniákon működő szervezetek országos ifjúsági veze-
tőségeit fogta össze. 

A két hivatal vezetőit, illetve magas beosztású munkatársait a BIV összekötő 
embereiként megtaláljuk mindazoknál a hivataloknál és szervezeteknél, amelyek 
szintén érdekeltek voltak a külföldre irányuló tevékenységben. Így természetsze-
rű együttműködés alakult ki a külügyminisztériummal, más minisztériumokkal, 
az NSDAP Külföldi Szervezetével, Külpolitikai Hivatalával, Gyarmatpolitikai 
Hivatalával, a Ribbentrop-ügyosztállyal, a Német Akadémiai Csereszolgálattal 
és a Birodalmi Gyarmatügyi Szövetséggel. A Hitlerjugend illetékes szervei tu-
lajdonképpen minden, nemzetközi kapcsolatban érdekelt állami és pártszervvel 
kapcsolatban álltak.

A háború miatt azonban a HJ birodalmi vezetése is karcsúsításon esett át, 
ami különösen 1941-től éreztette hatását, amikor a két hivatalt ismét összevon-
ták. Bár ez a struktúra a háború végéig elvben már nem változott, a munkát 
azonban a mind krónikusabbá váló személyi hiány miatti ad hoc összevonások 
tovább nehezítették. Hasonló változások zajlottak le az alsóbb szinteken is, a nők 
alkalmazása a háború vége felé egyre gyakoribbá vált.

A Hitlerjugend külügyeit összefogó grandiózus szervezeti struktúra nem 
volt egyedi jelenség a Harmadik Birodalomban, mely egyben azt is jelentet-
te, hogy már a teljes német állam felsorakozott az egyre inkább államifjúsággá 
váló Hitlerjugend mögött. Ebből kiindulva megállapítható, hogy mind általában 
véve, mind pedig speciálisan a külügyek terén a Hitlerjugend már rég nem csu-
pán ifjúsági mozgalom volt. 

VI. 2. 3. Az ifjúsági kapcsolatok résztvevői 

és felkészítésük a külkapcsolatokra

A német ifjúsági mozgalom kezdetétől egészen az 1920-as évekig viszonylag be-
határolt volt azoknak a fiataloknak a száma, akik külföldi utakon vettek részt. Így 
egyelőre nem kiválasztási szempontok határozták meg a kiutazók körét, hanem 
inkább az anyagi lehetőségek. A külföldre látogató fiatalok kiválasztásának szük-
ségessége akkor merült fel először, amikor ezek az utak általánosakká váltak. 
Az 1920-as évek legvégén már több ezer fő utazott külföldre, ami egyre inkább 
szükségessé tette egyfajta mérce felállítását, főleg az után, hogy az állami támo-
gatás igénybe vételével már az anyagi háttér sem volt olyan szelektáló hatású. E 
támogatás révén lehetővé vált azonban, hogy a kevéssé tehetős, de elkötelezett 
és művelt, adott esetben nyelvismerettel rendelkező fiatalok is eljussanak kül-
földre. A jobb lehetőségek ellenére a külföldi utak túlnyomórészt továbbra is a 
fiúifjúság kiváltságai maradtak.
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Az 1920-as évek közepétől érvényesülő szabályozás a kiutazó ifjak kiválasztá-
sát is erősen determinálta. Egyre inkább megvalósulhatott, hogy az utakat kép-
zett vezetők vezessék, akik tisztában voltak egy csoportos külföldi út technikai 
lebonyolításával, megfelelő ismeretekkel rendelkeztek a meglátogatandó ország-
ról, ismertek valamilyen idegen nyelvet, és felelősséget éreztek a vezetett cso-
port iránt. A megfelelő vezetők utazás előtt felkészítették az egyes résztvevőket 
is, akik így szintén ismereteket szereztek a meglátogatandó területről. Vagyis az 
ifjúság által külföldre tett látogatások a szimpla szórakozási lehetőségből valódi 
tanulmányutakká alakultak át. 

Bár a Hitlerjugend nem kapcsolódott be ebbe az egyesületek feletti rendszerbe, 
de az utakra való felkészítés egyre inkább itt is meghonosodott. A Hitlerjugendre 
is jellemző volt, hogy a külkapcsolatokban elsősorban a fiúk vettek részt, közülük 
is az idősebbek, míg a lányok egy-két kivételtől eltekintve e téren egyáltalán nem 
jutottak szerephez. Igyekeztek szem előtt tartani azt a szempontot is, hogy lehe-
tőleg mindig más résztvevőkkel szervezzenek határmenti utakat, hogy minél szé-
lesebb körben terjedjen a külföldre irányuló tevékenység eszméje. A HJ soraiban 
1933 előtt különösebb válogatást nem tartottak a külföldre indulók körében, már 
csak a jelentkezők alacsony létszáma miatt sem. Ez leginkább az anyagi problé-
mákból fakadt, de adott esetben az érdeklődés hiányából is.

Az utakra leginkább HJ-korban lévő gyermekeket vittek el, de számtalan 
esetben volt példa arra is, hogy egyetemi hallgatók is részt vettek azokon. A 
résztvevő fiatalokat életkor szerint készítették fel a külügyi tevékenységre. Az al-
sóbb korosztályok számára „politikamentes” képzést tartottak, vagyis 14 éves kor 
alatt nem ismertették a szövevényes nemzetközi konstellációt, a képzés inkább 
ismeretterjesztő foglalkozásokat jelentett. Az idősebbek elméleti oktatása mel-
lett a szokásos, Hitlerjugendben uralkodó képzési formákhoz képest fontosabb 
szerepet játszhatott az, hogy felkészítsék őket az ilyesfajta utakkal kapcsolatos 
tennivalókra. A gyakorlati és elméleti ismeretek mellett szükséges volt gondot 
fordítani a megjelenésre is: az egyenruha-viselésre és a fegyelmezettségre. Az 
általános szabályok mellett országonként különböző lehetett, hogy a munka so-
rán mire helyezték a hangsúlyt. A HJ sikeres külügyi tevékenységének lényegét 
mégis leginkább a gyakorlatban látta, így az előadások mellett a konkrét kapcso-
lattartásra, utak megtételére ösztönözte a fiatalokat.

1933 után a Hitlerjugend a kezdeti pangás után nagy számban küldött fi-
atalokat külföldre. Ez szükségessé tette egy összetettebb szelekciós rendszer 
kiépítését, ami az évről-évre kb. egy millióval növekvő, hatalmas tagság eseté-
ben nemcsak arra nyújthatott garanciát, hogy a korábban is megmutatkozó „vad 
vándorlásoknak” minden korábbinál sikeresebben vegyék elejét, hanem arra is, 
hogy a Hitlerjugendbe tömegesen bekerülő, korábban az Egyleti Ifjúság cso-
portjaiban vagy más ifjúsági szervezetekben aktív fiatalokat felülvizsgálják abból 
a szempontból, hogy alkalmasak-e az új Németország képviseletére külföldön. 
Ezért elvárásként fogalmazódott meg, hogy a most már teljes Németországot 
jelképező nemzetiszocializmus mellett egységesen kiálljanak, és kellő ismere-
tekkel rendelkezzenek ahhoz, hogy azt képviselni tudják. A HJ-tagok felkészíté-
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se minden korábbinál komolyabb formában történt, és már nem elsősorban csak 
a kiutazó fiatalokra összpontosult, hanem mindenegyes HJ tagra. Az átlag HJ tag 
ugyanis igen szegényes ismeretekkel rendelkezett. Ez azért is elgondolkodtató 
volt, mert különösen a kezdeti években – a német diplomáciai célok alátámasz-
tására – mindenképpen visszafogott fellépést vártak el a német fiataloktól, akik 
nem kihívó magatartásukkal, hanem csakis képzettségükből és műveltségükből 
fakadó szellemi fölényükkel tudtak az idegen országok ifjai fölébe kerekedni.

Az új felkészítési rendszer alkalmazta mindazt, ami korábban is jellemző volt, 
viszont ezt a HJ a saját szükségletek alapján átformálva fejlesztette szinte a tö-
kéletességig. Ennél is fontosabb volt azonban, hogy képes volt ezt a rendszert 
sokmilliós tagság esetén is hatékonyan működtetni. A számtalan központi, illetve 
területi szinten kiadott felkészítő anyaggal segített iskolázás három szintje lehető-
séget biztosított az eltérő képzettségi szintek eléréséhez, akár külföldi és határvi-
déki referensek, akár HJ vezetők, akár a szélesebb tagság álltak a középpontban. 
E felkészítésnek nagy előnye volt, hogy a külfölddel kapcsolatos speciális isme-
retszerzést elősegítő fórumok mellett, ez a tematika – szinte észrevétlenül – tu-
lajdonképpen a mindennapi HJ-szolgálat részévé vált. Mindemellett a HJ viszont 
továbbra is vallotta azt az elvet, hogy a külfölddel kapcsolatos iskolázás leghatáso-
sabb eszköze mégis csak a közvetlen élmény- és ismeretszerzés. Ez a jól bejára-
tott rendszer a háború első szakaszában még változatlan formában fennmaradt, 
később viszont mind a személyi kapacitások hiánya miatt, mind pedig a külkap-
csolatok ellaposodása, illetve azok változó célkitűzése miatt lassan elsorvadt.

VI. 2. 4. Az ifjúsági külkapcsolatok ellenőrzési mechanizmusai

Az ifjúság külkapcsolatainak hajnalán a külföldre utazó csoportok és az utakon 
résztvevő fiatalok száma alapján még nem tette szükségessé, hogy az egyes szer-
vezeteken belüli kontrollon kívül egy a teljes ifjúsági mozgalomra kiterjedő el-
lenőrzési rendszer létesüljön. Ennek az ideje a húszas évek közepén érkezett el. 
A külföldi utakon résztvevő csoportok és ifjak felkészítését segítető és támogató 
szervezetek egyúttal mind több ifjúsági csoportra kiterjedő ellenőrzés rendszert 
is jelentettek. Az Ifjúsági Határvidéki Munka Közvetítőszerve és Német Ifjúsági 
Szövetségek Birodalmi Bizottsága által kibocsátott irányelvek megteremtették a 
feltételét annak, hogy ezek az utak minél eredményesebbek legyenek, a jól meg-
szokott német fegyelemmel és olajozottsággal működjenek. Az előkészítés során 
nyújtott segítségért elvárt beszámolási kötelezettség ahhoz is hozzájárult, hogy az 
ellenőrzési mechanizmus a felkészítéssel együtt minél tökéletesebben működjön. 

A Hitlerjugend esetében viszonylag később honosodott meg némi ellenőr-
zés. Már a húszas években is megpróbáltak ugyan némi hatást gyakorolni – akár 
központilag, akár a HJ egyes területi szervei révén – arra, hogy a csoportok jó 
felkészültséggel induljanak útra, s ajánlásokat fogalmaztak meg a külkapcsolatok 
lefolytatása és főleg annak kívánatos irányai kapcsán, a kiutazók kis létszáma miatt 
komolyabb ellenőrzési mechanizmus viszont nem honosodott meg. A harmincas 



VI. Összegzés448

évek elejére a HJ létszámának és a külföldre utazók számának emelkedése miatt a 
Hitlerjugendben is felütötték fejüket olyan jelenségek, amelyek ellen az Európai 
Német Ifjúság Közvetítőszerve a többi ifjúsági csoport kapcsán is küzdött. Így ho-
nosodtak meg már ekkor a kiutazáshoz szükséges legfontosabb dokumentumok, 
vagyis a külföldi igazolvány és a HJ illetékes területi egységeinek igazolásai.

1933 után a Hitlerjugend ötvözte az addigra kialakított belső ellenőrző rend-
szerét és az ifjúsági mozgalom által kialakított mechanizmust. Az időközben Eu-
rópai Német Ifjúság Közvetítőszerve néven működő korábbi szervezetet sikere-
sen illesztették be a Birodalmi Ifjúságvezetőség állományába, ami egyúttal azt 
jelentette, hogy a teljes német ifjúság külkapcsolatainak ellenőrzését központo-
sították. A csoportos és az egyéni utakat egyaránt érintő bejelentési kötelezettség 
lehetővé tette, hogy a Hitlerjugend vezetése egyre inkább elejét vegye annak, 
hogy a HJ csoportjain kívül az – egyelőre még fel nem oszlatott – egyéb ifjúsá-
gi szervezetek továbbra is külföldre utazzanak. Emellett a valószínűleg éppen a 
szigor miatt felerősödő „vad vándorlásokat” is meg akarták gátolni. Mivel azon-
ban számos esetben még a HJ csoportjai is engedély nélkül utaztak külföldre, a 
BIV arra is rákényszerült, hogy a rendészeti szervek segítségét is igénybe vegye 
a probléma kezelésében. Ezen a téren végül is a harmincas évek közepére sike-
rült kézzel fogható eredményt elérni. A kívánatos utak esetében a Hitlerjugend 
a korábbi gyakorlatot alkalmazva az utak előkészítettségét, és a résztvevők felké-
szültségét vette alapul az engedélyek kiadása során.

A háború ideje alatt alapelvként jelent meg, hogy az ifjúság külföldi útjai 
nem kívánatosak. Az utak számának drasztikus csökkenése pedig azt is eredmé-
nyezte, hogy az ifjúsági külkapcsolatok virágkora idején decentralizált engedé-
lyeztetési eljárást ismét a BIV központi hatáskörébe vonják. A háború közepé-
től az előírások tovább szigorodtak. A HJ saját ellenőrzési rendszere mellett a 
Ribbentrop-ügyosztály és a külügyminisztérium felügyelte a HJ külkapcsolatait. 
Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy ezek támogatása nélkül Hitlerjugend cso-
port nem utazhatott a kiszemelt országba. Ezt a Hitlerjugend azonban rendsze-
resen megsértette, s ez olykor diplomáciai bonyodalmakat okozott. A birodalmi 
külügyminiszter egy 1944 júniusában, Axman birodalmi ifjúságvezetővel folyta-
tott megbeszélésen még mindig szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy a HJ 
tevékenysége, amennyiben bármilyen módon kapcsolatos a külfölddel, kizárólag 
a külügy politikai utasításainak megfelelően folyhat.

VI. 2. 5. Az ifjúsági kapcsolatok formái

VI. 2. 5. 1. Határvidéki németség

Az ifjúság külkapcsolatainak formái a mozgalom fejlődésével egyre színesebbek-
ké és összetettebbekké váltak. A Vándormadár útjainak kezdetben többnyire sem 
diplomáciai, sem politikai jelentősége nem volt, szimpla szabadidős tevékeny-
ségnek minősültek. Az ifjúsági mozgalom kezdeti, tervszerűnek nem nevezhető 
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külföldi tevékenysége ide-
jén az utak többnyire nem 
különböztek az élményt, 
a helytállást, a becsvágyat 
és a kalandvágyat közép-
pontba helyező belföldi 
kirándulásoktól. Bár már 
ezek az első utak is legin-
kább a határokon túl élő 
német ifjúsági csoportokat 
tekintették fő partnernek, 
mégis az Osztrák Vándor-
madárnak köszönhetően 
az ifjúsági mozgalomban 
meghonosította a határo-
kon túli német népcsoport-
ok gondozását. Ennek so-
rán példaértékű volt, hogy 
a németség megtartásának 
felvállalásában miként mű-
ködött együtt minden olyan szervezettel, amelyek szintén ezt a célt tűzték ki.

Az első világháborút követően az osztrák hagyományok és a háború alatt Né-
metországban is előtérbe kerülő ún. népiségi munkát az is indokolta, hogy a ha-
tárok újrarajzolásával sok millió német került az új államok területére. A legfőbb 
szándék az volt, hogy az idegen államok területére került németek megtartsák 
nyelvüket és kultúrájukat, illetve kapcsolataikat az anyaországgal, megőrizve ez-
zel is a békés határrevízió életbentartására a reményt. E tevékenység új lendü-
letet kapott, amikor Stresemann külügyminisztersége idején a népiségi politika 
a nagypolitika rangjára emelkedett. Az új szituáció egyúttal megteremtette az 
összekötő kapcsot a Németországban is működő ún. védszervezetek, valamint az 
egyre terebélyesedő, de a korábbinál jóval tagoltabb ifjúsági mozgalom között. 
Különösen hatásos volt az Egyesület a Külföldi Németségért (VDA) munkálko-
dása azon a téren, hogy az ifjúság köreiben is tudatosítsa e munka szükséges-
ségét. Az Egyleti Ifjúságba sorolt ifjúsági csoportok felkarolták a Vándormadár 
hagyományát abban is, hogy szervezetük nemcsak a szigorúan vett birodalmi ha-
tárokon belül működött, hanem adott esetben kiterjedt Ausztriára, de akár Cseh-
ország egyes vidékeire vagy Danzigra is. A külföldi tevékenységet az Egyleti Ifjú-
ság közös ügyének tekintették, amelyet a belpolitikai törekvések elé helyeztek. E 
látogatások során a kapcsolatok bejáratott formái alakultak ki, amelyek sokrétű és 
színes kapcsolattartást tettek lehetővé. A húszas évek végére engedélyezett több 
száz út során több ezer német fiatal vett részt ebben a tevékenységben.

A Hitlerjugend – bár nem tartozott az Egyleti Ifjúsághoz – viszonylag aktív 
volt ezen a téren, legalábbis attól kezdve, hogy önálló Határvidéki Hivatalt mű-
ködtetett. Schmidt hivatalvezető elkötelezett híve volt annak, hogy mind job-
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ban felébressze az érdeklődést a szomszédos országok német ifjúsága iránt. E 
tevékenység révén a HJ ugyanis elő akarta segíteni, hogy a külföldön élő német 
népcsoportok ifjúsága is egyre inkább a nemzetiszocialista világnézet hatása alá 
kerüljön. Rudolf Schmidt, a HJ Határvidéki Hivatal vezetője nem kívánt addig 
várni e kapcsolatok kialakításával, amíg az NSDAP hatalomra jut Németország-
ban. Addigra már szilárd lábakon álló, a németországi befolyást biztosító kapcso-
latrendszert akart megteremteni. Ennek elérésére kész volt megküzdeni más, 
hasonló tevékenységet folytató, ráadásul nagyobb tradíciókkal és erővel rendel-
kező szervezetekkel is.

A határvidéki munka 1933 után is az elsődleges részét képezte a HJ külföld-
re irányuló tevékenységének, a „népi szubsztancia” megtartása és erősítése to-
vábbra is szükségesnek mutatkozott, mivel itt más népek részéről ezt „gyengítő” 
hatások jelentkeztek. A határok célként kitűzött módosításig ezt elsőrangú fela -
datnak tekintették. Emellett a nemzetiszocializmus hatásával akarták elérni, 
hogy a birodalmi határokon belül is erősítsék a németség pozícióit. E munka 
során a HJ tagjai a gyakorlatban sajátíthatták el, hogy miben fogható meg a „vi-
lág biológiai rendje”, vagyis a nemzetiszocializmus rasszista tanai ezen a téren is 
megjelentek. Ez az ideológia szerint az erős német népközösség megvalósításá-
nak is feltétele volt. 1933 után a Hitlerjugend ezen a téren felhasználta saját és 
a korábbi ifjúsági mozgalom által alkalmazott eszközök teljes tárházát, sőt a mo-
dern média segítségével azokat továbbfejlesztette, illetve gyarapította is. Ezen 
a területen a Hitlerjugend növekvő sikereket ért el, ám nem mindenhol. Míg a 
Szudéta-vidéken a németség szervezeti egységesedésével egyidejűleg az ifjúság 
egységét is sikerült megteremteni, addig Lengyelországban általános maradt a 
széttagoltság. Ausztriában csak az 1936-os osztrák-német egyezmény megkötése 
után tudott igazán látványos sikereket elérni a HJ. A nyugati és északi határok-
nál élő határvidéki németségre azok kis létszáma miatt már nem fordított akkora 
energiát a szervezet, de a közelben fekvő HJ-területek azért az ő „gondozásuk-
ról” sem feledkeztek meg.

1938-39 után a határvidéki németség gondozása részben, a háború első éveit 
követően pedig teljes egészében lekerült a napirendről, mert ezek a területek 
egytől-egyig német fennhatóság alá kerültek. Jelentős részükön a határvidéki 
munkát az tette feleslegessé, hogy e területeket szervezetileg a birodalomhoz 
csatolták, így a korábban a határvidéki munka keretében gondozott német ifjú-
ság maga is a birodalmi HJ részévé vált. Ez történt elsőként Ausztriával, majd a 
Szudéta-vidékkel, később pedig a cseh és morva területekkel, illetve a lengyel 
területek nagy részével. Nyugaton a szervezeti különállás ugyan továbbra is meg-
maradt, de gyakorlatilag az itt élő német ifjak is beolvadtak a Hitlerjugendbe.

VI. 2. 5. 2. Népi német ifjúság

A népi német ifjúság előtérbe kerülése az első világháború utáni időszakra te-
hető, hiszen ezeknek a népcsoportoknak a jelentős része korábban az Osztrák-
Magyar Monarchia területén élt. Ez a több milliós népesség 1918 után felap-
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rózódott a térségben, és az újonnan létrejövő „nemzetállamokban” a többségi 
népesség asszimilációs nyomása alá került. Így a róluk való gondoskodás is egyre 
fontosabbá vált, bár a határvidékeken élő németséghez képest rájuk a nagyobb 
távolság miatt is kevesebb figyelem jutott. Mindenesetre a húszas évek végére a 
német ifjúsági mozgalom csoportjai a közvetlenül szomszédos országok mellett 
már a délkelet-európai térséget is egyre gyakrabban és egyre nagyobb csopor-
tokkal keresték fel. A velük való törődés formái megegyeztek a határvidéki mun-
ka már jól bevált formáival.

Ezen a téren a Hitlerjugend az 1933 előtti időszakban egyértelműen lépés-
hátrányban volt, hiszen a szűkös személyi és anyagi lehetőségei alig-alig tették 
lehetővé, hogy ebben a térségben is nagyobb mértékű tevékenységet fejthessen 
ki. Így a népi németek gondozása terén az 1933-as fordulat hozta meg a nagy 
változást, s a HJ a határvidék mellett az általa népi németnek tekintett népcso-
portok sok százezer főt kitevő ifjúságát is integrálta külkapcsolataiba. A nemzeti-
szocializmusnak az ő esetükben is általános törekvése volt, hogy megszüntesse a 
német népcsoportok széttagoltságát, s őket egységesen a nemzetiszocializmus és 
a náci Németország befolyás alá vonja. Egyre erősödött az az ösztönzés is, hogy a 
népi német ifjúságok foglalják magukba az országukban élő teljes német ifjúsá-
got, kötelezzék el magukat a Hitlerjugend szellemisége és partnersége mellett.

Összességében ezen a területen a Hitlerjugend nagyon eredményes volt, 
hiszen az ezekben az országokban működő egységes ifjúsági szervezetek teljes 
egészében a Hitlerjugend mintáit követték a szervezeti struktúra terén, s a ben-
nük folyó tevékenység is a birodalmi normákat vette alapul, mégha azoknak nem 
is sikerült mindig maradéktalanul megfelelni. A kapcsolattartás a birodalmi HJ 
egyes csoportjaival változó intenzitással működött, de az ezekre a vidékekre irá-
nyuló „népi német bevetés” (Volksdeutsche Einsatzfahrt) az egyik legfontosabb 
mozzanat volt.

 
VI. 2. 5. 3 Külföldi német ifjúság

A külföldi németség esetében a Hitlerjugend a korábbi ifjúsági mozgalom-
tól eltérően teljesen újszerű kapcsolati rendszert alakított ki, ami a náci rend-
szer diktatórikus jellegének egyenes következménye volt. 1933 előtt az ifjúsá-
gi mozgalom nem érezte szükségét annak, hogy a többnyire csak időszakosan 
külföldön tartózkodó német fiatalokra is kiterjesszék kapcsolatrendszerüket. A 
Hitlerjugend is csak 1933 után honosította meg az erre irányuló új szemléletet. 
A külföldi németség esetében ugyanis ugyanazok az elvek érvényesültek, mint 
Németországban, hiszen az ő esetükben olyan birodalmi állampolgárokról volt 
szó, akik időszakosan vagy állandó jelleggel tartózkodtak külföldön. E helyzet 
következménye volt, hogy a külföldi német kolóniák ifjai szintén áldozatul es-
tek a Hitlerjugend „gleichschaltolási” szándékainak. A HJ Országos Vezetőségei 
a harmincas évek végére már több mint ötven országban szervezték az ifjúsági 
munkát. A körülmények szűkössége azonban nem tette lehetővé, hogy a külföldi 
HJ-csoportok is élvezhessék annak a programnak a teljességét, amelyet a biro-
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dalmi csoportok. Ennek ellenére a becsvágytól vezérelve törekedtek arra, hogy 
minél inkább közelítsenek a birodalmi nívóhoz. A HJ tagjainak bajtársi szellem-
ben való nevelése mellett természetesen ugyanilyen fontos volt a külföldi né-
metség sokrétű támogatása is. A külföldi HJ-ot saját belső életének szervezése 
mellett élénk kapcsolatok fűzték a birodalmi HJ-hoz. E kapcsolatrendszer fény-
pontját jelentette 1935-ben a grandiózus formában megrendezett Németország 
tábor, valamint az 1939-es Wilhelm Gustloff tábor. Ezek mellett persze számos 
más kapcsolódási pont is adódott, amelyekből azonban leginkább az európai or-
szágokban működő HJ-csoportok profitálhattak. A háború idején e külföldi HJ-
csoportok egy része szintén Németország terjeszkedési politikája révén szűnt 
meg, míg a többi tovább folytatta működését, de a kapcsolatok az anyaországgal 
egyre szerényebbek voltak.

VI. 2. 5. 4. Külföldi ifjúságok

A kezdeti időszakban túlnyomórészt a határon túli németek felkarolása kapcsán 
indultak külföldre a német ifjúsági csoportok, ám általános törekvés volt, hogy 
a felkeresett országokban a németség mellett legalább egy, az adott országban 
honos, nem német nemzetiségű ifjúsággal is felvegyék a kapcsolatot. Ez hozzá-
járulhatott ahhoz, hogy a birodalmi német ifjúság segítségével és közvetítésével 
alakítsanak ki kapcsolatokat az országok különböző nemzetiségű ifjúságai között

Ezt a fajta élénk, kifelé forduló tevékenységet leginkább a paletta jobb szélén 
álló csoportok nem tették magukévá, hiszen ők bizalmatlan elutasítással kezel-
ték a külföldi államokat, különösen az egykori háborús ellenfeleket, bár érdekel-
tek lettek volna a német befolyás növelésében. Minden idegen befolyást távol 
akartak viszont tartani a német kultúrától és az állami élettől. Versailles revízió-
ját persze szinte minden csoport üdvözlendő eseménynek tartotta. 

Ezen a téren a HJ sem büszkélkedhetett eredménnyel. Külföldre irányuló 
tevékenységének leglátványosabb részét 1933 után azonban már a külföldi ifjú-
ságokkal fenntartott kapcsolatok képezték. A kezdeti izoláltság után évről évre 
több csoportot és HJ-tagot küldött külföldre, és a német ifjúsági mozgalom tör-
ténetében először a lányifjúság is jóval nagyobb szerephez jutott, mint koráb-
ban. A harmincas években a „külpolitikáját” egyértelműen a kétoldalú kapcsola-
tok dominálták, a külföldre vezető utak túlnyomó többsége is egyetlen országot 
érintett. Az ifjúsági kapcsolatok sok esetben túlléptek saját jelentőségükön, és 
adott esetben a német diplomáciai kapcsolatoknak is részévé váltak. Ezeknek a 
nagy pompával kísért kapcsolatoknak viszont olyan régóta kialakult és gyakorolt 
protokollja alakult ki, amit már a 19. század végétől kezdve sikeresen alkalmaz-
tak a diplomáciai, katonai és egyéb kapcsolatok (DAAD) terén.

Az 1938-ban csúcspontjukat elérő kétoldalú ifjúsági kapcsolatok elsődleges 
célpontja természetesen Európa volt. A legkiterjedtebb és összetettebb kapcso-
latrendszer az olyan kiemelt partnerekkel jött létre, mint Ausztria, Olaszország, 
Franciaország és Nagy-Britannia. Ausztria a németség gondozása révén volt 
hangsúlyozottan fontos, Olaszország és az Európán kívüli Japán pedig az ideo-
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lógiai rokonság és a későb-
bi szövetségesi partnerség 
miatt töltöttek be fontos 
szerepet. Nagy-Britannia 
és Franciaország a diplo-
máciai „kényszer” hatására 
kerültek a HJ külföldre irá-
nyuló tevékenységének kö-
zéppontjába. A kétoldalú 
kapcsolatok további irányai 
mit sem változtak ahhoz 
képest, mint amit a né-
met ifjúsági mozgalom már 
1933 előtt meghonosított. 
Továbbra is kulcsszerepet 
játszott Délkelet-Európa, 
Skandinávia és a Baltikum. 
Ezek a területek a német 
befolyásszerzés legfőbb 
célpontjai voltak Európában. A németség gondozása mellett a Hitlerjugend az 
idegen népekkel folytatott külkapcsolatai szellemében igyekezett kapcsolatba 
lépni a szomszéd országok ifjúsági szervezeteivel is.

A kétoldalú kapcsolatok mellett látványosak voltak az olyan rendezvények, 
amelyek egy-egy országon túlmenően szélesebb körbenfejtettek ki hatást. Ilyen 
volt a sok más rádiós műsor mellett a rádiós világkörkapcsolás, illetve egyes or-
szágok ifjúságával létrejövő közös rádióadások, az olimpiai ifjúsági találkozó, a 
népszövetségi ifjúsági találkozó.

Az egyes országokkal ápolt jó viszony alapfeltétele volt, hogy a HJ vendéglá-
tóként is megállja helyét. A HJ ezen a területen is hatalmas fejlődésen esett át. A 
német ifjúsági szállók hálózatának kiépítése, a külföldi vendégek – nem minden 
hátsó szándék nélküli – szívélyes fogadása, a saját létesítmények bemutatása, az 
idegen ifjak táborozásának vagy ifjúságvezetői képzésének biztosítása, de kivált-
képp a nagy pompával megvalósított körutak általában nem tévesztettek hatást.

A háború rányomta bélyegét a Hitlerjugend külföldre irányuló tevékenységé-
re is. A változások már 1939-ben jelentkeztek, amelyek egyelőre azonban csak az 
utak számának csökkenését, illetve egyes területek a háború miatti háttérbe szo-
rulását eredményezték. Ez annak ellenére következett be, hogy a Hitlerjugend 
szándékai szerint tovább kívánta fokozni a más országokkal és azok ifjúságaival 
fennálló kapcsolatait. Ezen az úton haladt volna tovább az új birodalmi ifjúság-
vezető, Artur Axmann is. Az 1939 előtt kialakult kapcsolatrendszerre támasz-
kodva a HJ külügyi tevékenységének új súlypontjai alakultak ki. Ezek közül a 
legszembetűnőbb a bilaterális kapcsolatok visszaszorulása volt, amelyek koráb-
ban meghatározták a külföldre irányuló tevékenységét. E változásnak kényszerű 
oka volt, hogy Németország fokozatos háborús terjeszkedése miatt az elfoglalt 
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országokkal megszűntek a korábbi kapcsolatok, illetve a Hitlerjugend más part-
nerek felé fordult a meghódított országokban. A német megszállás alatt állók 
mellett kiestek azok az országok is, amelyek a háború miatt szembe kerültek 
Németországgal, illetve ellenségévé váltak. Ebből következett, hogy Európában 
már csak azoknak az országoknak az ifjúságai ápoltak kapcsolatot a HJ-tal, ame-
lyek szövetségesi, de legalább baráti vagy semleges viszonyban álltak Német-
országgal. A békekörülmények közepette is nagyon szerény interkontinentális 
kapcsolatok egyetlen szemét már csak Japán jelentette.

Az új európai helyzetben egyre szembetűnőbbé vált – és ezt a HJ is nyíltan vál-
lalta –, hogy Európa vezető ifjúsága a Hitlerjugend. A kezdetben a HJ egyes ko-
rábbi rendezvényeinek (Garmisch–Partenkirchen, Breslau) internacionalizálása 
után partnerországok statisztálásával olyan nagyszabású eseményre került sor, 
mint a weimar-firenzei kulturális seregszemle, vagy az e próbálkozások csúcs-
pontját képező Európai Ifjúsági Szövetség megalakítása, amelyek révén a HJ 
már nem is leplezte, hogy Európa teljes ifjúságát a háborús célok szolgálatába 
akarja állítani. Az együttműködés szűkebb, de hatékonyabb, elsősorban a vidék-
szolgálatra és a védfelkészítésre kiterjedő formája volt, az ún. germán ifjúságok 
összefogása és Hitlerjugendhez láncolása.

A háborús években a Hitlerjugend két kulcsfontosságú akcióval adott új ár-
nyalatot külkapcsolatainak. Az egyik a háború kényszeréből következő, korábbi 
hagyományok alapján megkezdett és a Hitlerjugend által szinte tökélyre fejlesz-
tett vidékre küldési akció volt, amelynek keretében kb. két millió gyermek hagy-
ta el otthonát átmeneti jelleggel. A vidékre küldés során a HJ által meghonosí-
tott újdonság volt, hogy a birodalmi területeken kívül számos más országot is 
felvettek a célországok közé. A gyermekek elhelyezése mellett a népiségi munka 
szempontjából is adódtak új lehetőségek.

 

VI. 3. A kutatás eredményei 
és további lehetséges irányai

Az előzetes célkitűzéseinknek megfelelően e monográfia keretében sikerült ál-
talános képet festenünk a Hitlerjugend külföldi kapcsolatrendszeréről. Az egyes 
országokra lebontott viszonyrendszer alapos bemutatása és a mellékletben kö-
zölt további kapcsolódási pontok feltárása révén munkánk egy olyan terjedelmes 
kézikönyv lett, amely a jelenlegi legszélesebb tudást biztosítja ehhez a témához. 
A két- és többoldalú kapcsolatok minden lényeges aspektusát igyekeztünk gór-
cső alá venni, kezdve az előzmények és a hagyományok feltárásánál, a szervezeti 
keretek és formák felvázolásán át az egyes résztvevők bemutatásig. 

Kutatásunk úttörő jellegéből adódóan sok olyan mozzanat tárult elénk az elő-
ző oldalakon, amelyek még teljesebb feltárásához további kutatásokra van szük-
ség. A legelső és legfontosabb észrevétel mindenképpen az, hogy a Hitlerjugend 
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egyes országok vonatkozásában kialakult külkapcsolatait a kutatás szintjén is 
kétoldalúvá kell tenni. Vagyis minden vizsgált ország esetében szükséges a né-
metországi források feltárása mellett az érintett országokban rendelkezésre álló 
anyagok feltérképezése és kiértékelése. A német követségek több-száz dobozra 
tehető anyaga is számtalan részlettel szolgálhat még. E munka elvégzése lehető-
vé teszi majd, hogy szinte minden fontosabb partner esetén önálló monografikus 
jellegű munka készüljön. A Hitlerjugend és Délkelet-Európa címűkötetünkben 
a Magyarország esetében született kutatási eredmény rá is világít arra, hogy a 
két forrásbázisra épülő kutatás mennyivel több lehetőséget rejt magában, még 
akkor is, ha minden kérdésre így sem lehet megnyugtató választ adni.

Második észrevételünk szerint a külkapcsolatok pontos feltárásához további 
adalékokkal szolgálhat, ha a központi szinten keletkező források mellett a jövő-
ben feltárásra kerülnek a regionális szinten fennmaradt dokumentumok. En-
nek a Hitlerjugend tekintetében óriási jelentősége van. Saját korábbi kutatása-
ink alapján is állíthatjuk, hogy a HJ egyes területeinek anyagai sok esetben jól 
átvészelték a történelem viharait. Az egyes országok esetében a kutatás ilyesfajta 
regionalizálása persze eltérő eredményeket hozhat. S így az e munkában érzé-
kelhető mozaikosság is csökkeni tud majd.

E munkában több helyen próbáltuk érzékeltetni az ifjúsági kapcsolatok fon-
tosságát, s azt is jeleztük, hogy a Hitlerjugend 1933 után kapcsolatait nem lehet 
szeparáltan, csak az ifjúsági tevékenység oldaláról szemlélni. A HJ külkapcso-
latai egy olyan nagyhatalom külkapcsolati rendszerébe illeszkedtek, amely más 
nagyhatalmak érdeklődését is minden bizonnyal felkeltette. A nagyhatalmi gon-
dolkodásból és logikából következően ezeket az ifjúsági kapcsolatokat is nyil-
ván nyomon követték Párizsban, de főleg Londonban, és esetleg Moszkvában 
is. Ezeknek az anyagoknak a feltárása az eddigi eredmények pontosítása mellett 
ahhoz is hozzájárulhat, hogy megtudjuk, mennyire vették komolyan ezek az or-
szágok a HJ mindnagyobb térnyerését, miként próbálták ezt esetlegesen meg-
akadályozni, vagy saját törekvéseik révén ellensúlyozni.

Mindez viszont még évekre munkát ad a történészeknek, reméljük lesznek 
vállalkozó szellemű „kalandorok”.
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VII. 1. Források

VII. 1. 1. Külügyminisztérium Politikai Levéltára, 

Berlin (PAAA)

R – Reichsstellen

27134 – Dienststelle Ribbentrop: Reichsjugendführung, Nordarbeit Dr. Garben, 1938
27135 – Dienststelle Ribbentrop: Reichsjugendführung, Partei, 1938-1940
27145 – Dienststelle Ribbentrop: Reichsjugendführung, 1937-1940
27632 – Handakten Luther, Schriftverkehr A-D, 1942, Band 11
27634 – Handakten Luther, Schriftverkehr K-M, 1942, Band 13
27650 – Handakten Luther, Vortragsnotizen, 1942-1943, Band 29
27651 – Handakten Luther, Vortragsnotizen, 1942-1943, Band 30
27662 – Handakten Luther, Schriftverkehr Auswärtiges Amt; Hauspersonal Reichsaußen-

minister; Vorzimmerakte, 1936-1943, Band 41
60020 – Kult A.: Förderung des Deutschtums im Ausland, 1935-1936, Band 21
60332 – VI A: Verein für das Deutschtum im Ausland, 1933, Band 8
60449 – Kult A: Fahrten nach volksdeutschen Siedlungsgebieten, 1936-1937, Band 1
60450 – Kult A: Fahrten nach volksdeutschen Siedlungsgebieten, 1937-1938, Band 2
60451 – Kult A: Fahrten nach volksdeutschen Siedlungsgebieten, 1938-1940, Band 3
63602 – Jug 1 – Jugendbewegung (Pfadfinder, Wandervögel) 1930-1931
63603 – Kulturabteilung VI S – Jugendbewegung 1931-1932
63604 – Kulturabteilung VI S – Jugendbewegung 1932-1933
63605 – Kulturabteilung VI S – Jugendbewegung 1933 
63606 – Kulturabteilung VI S – Jugendbewegung 1933-1934
63607 – Kulturabteilung VI S – Jugendbewegung 1934
63608 – Kulturabteilung VI S – Jugendbewegung 1934
63609 – Kulturabteilung VI S – Jugendbewegung 1934-1935
63610 – Kulturabteilung VI S – Jugendbewegung 1935-1936
63612 – Kulturabteilung VI S – Jugend 5 – Ferienkinder, Band 2, 1932-1934
63613 – Kulturabteilung VI S – Jugend 5 – Ferienkinder, Band 3, 1934-1935
63615 – Kulturabteilung VI S – Jugend 8 – Auslandsfahrten Jugendlicher, Band 2, 1935
98859 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 1 (Europa I): Die Jugendbewegung in 

Belgien, Frankreich, Großbritannien und Iran, Italien, Luxemburg, Niederlanden, Portugal, 
Schweiz, Spanien, 1935-1937, Band 1
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98866 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 1 (Europa I): Die Jugendbewegung in 
der Schweiz, 1937-1938, Band 1

98867 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 1 (Europa I): Die Jugendbewegung in 
Spanien, 1937-1938, Band 1

98868 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 1: Die Jugendbewegung in Dänemark, 
Danzig, Island, Polen, in den Randstaaten, Russland, Skandinaivien, 1935-1936, Band 1

98882 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 1 (Amerika): Die Jugendbewegung in 
Südamerika, 1937-1938, Band 1

98885 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 2: Jugendbewegung, Beziehungen zu 
den Nord- und Randstaaten, 1939-1941, Band 1

98891 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 2 (Schul.-Sach.): Wanderungen, 1933, 
Band 5

98892 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 2 (Schul.-Sach.): Wanderungen, 1933-
1934, Band 6

98893 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 2 (Schul.-Sach.): Wanderungen, 1934-
1935, Band 7

98894 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 2 (Schul.-Sach.): Wanderungen, 1935-
1936, Band 8

98895 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 2 (Schul.-Sach.): Wanderungen, 1936, 
Band 9

98896 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 2 (Schul.-Sach.): Wanderungen, 1936-
1937, Band 10

98897 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 2/5 (Schul.-Sach.): Wanderungen, 
1937-1938, Band 11

98918 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 4: Jugendbewegung, Versand von 
Material über die deutsche Jugendbewegung, 1939-1940, Band 1

98919 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 5: Jugendwanderungen und Reisen, 
1939, Band 1

98920 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 5: Jugendwanderungen, 1939-1940, 
Band 2

98921 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 6: Jugendbewegung, Jugendkongresse 
und Jugendlager, 1938-1940, Band 1

98926 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 10: Jugendbewegung, Jugendaustausch, 
1939-1941, Band 1

98927 – Inland I Referat Partei: Jugendbewegung 10: Jugendaustausch 1941
98935 – Inland I Referat Partei: NSDAP 2: RAD Serbien, Reichsjugendführung, allg.; 

Portugal, Rumänien und Volkssturm, 1944-1945
98958 – Inland I Referat Partei: Pressewesen 2: Presseberichte deutscher Zeitungen und  

Zeitschriften, 1940-1941, Band 2
99008 – Inland I Referat Partei: Reisen 3: Reisen Prominenter (fremde Staatsangehörigkeit) 

nach Deutschland, 1939-1940, Band 1
99036 – Inland I Referat Partei: Sportwesen 1: Sportwesen in Deutschland, 1940, Band 6
99037 – Inland I Referat Partei: Sportwesen 1: Sportwesen in Deutschland, 1941, Band 7
99246 – Inland II A/B – SA, SS, HJ, Arbeitslager und andere Verbände, 1933-1934
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99266 – Inland II A/B – NS-Ortsgruppen im Ausland, 1935
100 346 – Inland II C: Deutschtum im Ausland. Allgemeines, 1944, Band 40
Gesandtschaft Budapest, 183

VII. 1. 2. Szövetségi Levéltár Berlin (BArch)

NS 5/VI – Deutsche Arbeitsfront – Arbeitswissenschaftliches Institut 410, 411, 427, 428, 
436, 437, 445, 451

NS 9 – Auslandsorganisation der NSDAP 20, 131, 179 
NS 19 – Persönlicher Stab des Reichsführer SS 31, 2429, 2693 
NS 22 – Reichsorganisationsleiter der NSDAP 420, 546, 547, 548
NS 26 – Hauptarchiv der NSDAP 333, 337, 338, 358, 364, 370, 371, 372
NS 28 – Hitlerjugend 31, 36, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 

65, 66, 72, 73, 75, 76, , 77, 78, 79, 81, 82, 85, 102, 104, 105, 111, 112, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 122, 123, 125

NS 43 – Außenpolitisches Amt der NSDAP 53, 54, 76, 207, 315, 384, 440
R 19 – Chef der Ordnungspolizei 66
R 43 II – Reichskanzlei 512, 515, 522a, 3506
R 64-IV – Deutsch-Japanische Gesellschaft 101
R 90 – Reichskommissar für das Ostland 184, 203, 204, 206
R 91 – Gebietskommissare im Geschäftsbereich des Reichskommisars für das Ostland 

305
R 8034-II Reichslandbund- Presseausschnittsammlung 9281

VII. 1. 3. Nemzeti Levéltár London (NArch)

KV 5 – Security Service 85, 87

VII. 1. 4. Magyar Országos Levéltár (MOL)

K 63 – Külügyminisztérium 204. cs., 21/7. t., 6956/1942. melléklete

VII. 2. Rendelkezések

Adolf-Hitler-Schulen. Mitteilungsblatt der Leitung der AO der NSDAP, 1938/8. sz., 6. 
August 1938, 5. o. (NSD, 8/6, 0152872. o.)

Anträge und Zustimmung zu Auslandsreisen. Reichsbefehl, 13/44 K, 20. April 1944
Arbeitstagung der GA-Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen. Reichs befehl, 28/II, 

30. Juli 1937, 755. o.
Aufruf zur Grenz- und Auslandsfahrt der HJ. NSDAP. Amtliches Verord nungsblatt der 

Reichsjugendführung, 1933/2., 24. o. (BArch, NSD 43/15)
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Auftreten bei Grenz- und Auslandsfahrten. Verordnungsblatt der Reichs jugendführung, 
III/39., 31. Oktober 1935, 1. o. (BArch, NSD 43/15-1935)

Ausführungsbestiummungen zur Verodnung des Reichsjugendführers vom 31. Januar 
1933 betr. Grenzlandpfennig der Hitler-Jugend. NSDAP Amtliches Verordnungsblatt der 
Reichsjugendführung, 1933/2. sz., 28. o. (BArch, NSD 43/15); 

Ausländer HJ. Reichsbefehl, 29/II, 6. August 1937
Ausländer in den Lagern der Hitler–Jugend 1941. Reichsbefehl, 9/41 K, 10. Februar 1941
Ausländer in Zeltlagern. Reichsbefehl, 27/II, 23. Juli 1937
Auslandsaufenthalt von Parteigenossen. Reichsbefehl, 30/II, 13. August 1937
Auslandsfahrten 1939. Reichsbefehl, 2/IV, 20. Januar 1939
Auslandsfahrten im Jahre 1941. Reichsbefehl, 9/41 K, 10. Februar 1941
Auslandsfahrten Nichtangehöriger der HJ. Reichsbefehl, 2/IV, 20. Januar 1939
Auslandsfahrten. Reichsbefehl, 29/K, 16. Februar 1940
Auslandsfahrten. Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, 1933/39. sz., 2. Oktober 

1933, 2. o.
Auslandsreisen Jugendlicher. Amtliches Nachrichtenblatt, Nr 4., 15. Mai 1943. (BArch, 

NSD 43/15)
Auslandsreisen von HJ-Angehörigen – Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, V/16, 

2. Juli 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 92. o.)
Befehlsblatt für die germanischen Jugendlichen. Reichsbefehl, 25/44 K, 31. Juli 1944
Befehlsstelle Adriatisches Küstenland. Reichsbefehl, 40/44 K, 14. Dezember 1944
Bekanntmachung. Mitteilungsblatt der Leitung der AO der NSDAP, 1934/3. sz., April 

1934, 2. o. (NSD, 8/6)
Bestimmungen für die Aufnahme in die Auslandsdeutsche Jugend. K.M.D., 3/42. 

Sonderdruck (BArch, NS 9/179)
Betreuung der volksdeutschen Jugend in den besetzten Ostgebieten durch Patenschaften 

der Hitler–Jugend. Reichsbefehl, 8/43 K, 25. Februar 1943
Beurlaubung von Jugendlichen von der Jugenddienstpflicht für Auslandsreisen. 

Reichsbefehl, 14/42 K, 30. Juni 1942
Bewerbung für einen späteren Kolonialeinsatz. Reichsbefehl, 26/41 K, 12. Juni 1941
Briefwechsel mit Ausländern. Reichsbefehl, 53/K, 15. Juli 1940
Briefwechsel mit volksdeutschen Jugendlichen. Reichsbefehl, 7/IV, 24. Februar 1939
Der Stabsführer. Auslandsreisen von HJ-Angehörigen. Verordnungsblatt der Riechs-

jugendführung V/16, 2. Juli 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 88. o.)
Deutsche Jugend in Peru. Mitteilungsblatt der Leitung der AO der NSDAP, 1935/30. sz., 

Anfang September 1935, 1. o. (NSD, 8/6)
Devisen-Genehmigungen für Auslandsfahrten der Hitler–Jugend. Reichsbefehl, 22/41 

K, 14. Mai 1941
Einreise von HJ-Einheiten ins Generalgouvernement. Reichsbefehl, 66/K, 18. Novem-

ber 1940
Einstellung in die Adolf-Hitler-Schulen. Mitteilungsblatt der Leitung der AO der NSDAP, 

1937/52. sz., Oktober 1937, 4. o. (NSD, 8/6)
Fahrten in das Protektorat Böhmen und Mähren. Reichsbefehl, 50/K, 1. Juli 1940.
Germanische Jugendarbeit. Reichsbefehl, 39/43 K, 4. November 1943
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Grenz- und Auslandarbeit. Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, 1934, II/17., 6. 
Oktober 1934, 4-7. o.

Grenz- und Auslandsarbeit. Schulungsbriefe der Hiterljugend und des Bundes deutscher 
Mädel. Hrsg. Im Einvernehmen mit der Abt. SP vom Schulungsreferat der Abt. Ausland der 
RJF, 1–8. Folge, 1934–1935

Grenz- und Auslandsfahrten 1934. Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, 1934/97. 
sz., 5. Februar 1934, 1. o.

Grenzlandfahrten. Reichsbefehl, 9/41 K, 10. Februar 1941
Grenzlandfürsorge. Reichsbefehl, 14/III, 14. April 1938
Hitler–Jugend im Elsaß. Amtliches Nachrichtenblatt des Jugendführers des Deutschen 

Reiches, Nr. 3., 5. März 1942 (BArch, NS 28/123, 107. o.; BArch, NSD 43/15)
HJ-Angehörige mit polnischen oder russischen Sprachkenntnissen. Reichsbefehl, 7/K, 

27. Oktober 1939
Jugendarbeit in den besetzten Ostgebieten. Reichsbefehl, 18/42 K, 2. September 1942
Jugendorgansiationen in Dänemark und Flandern. Reichsbefehl, 1/44 K, 7. Januar 1944
Kolonialarbeit. Reichsbefehl, 11/III, 25. März 1938
Kolonialarbeit. Reichsbefehl, 35/II, 15. Oktober 1937
Koloniale Jugendarbeit. Reichsbefehl, II/28, 22. Dezember 1934, 5. o.
Kolonialjugend. Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, 1933/39. sz., 2. Oktober 

1933, 1. o.
Kolonialpolitische Aufklärung. Reichsbefehl, 1/K, 19. Janaur 1940
Landesjugendführung Transnistrien. Reichsbefehl, 10/43 K, 13. März 1943
Meldepflicht für Angehörige der HJ im Ausland. Reichbefehl, 6/III, 18. Februar 1938
Meldepflicht von Hitler–Jugend-Führern und BDM-Führerinnen im Ausland bei den 

auslandsdeutschen Landesjugendführungen. Reichsbefehl, 14/42 K, 30. Juni 1942
Meldung von Tagungen. Reichsbefehl, 35/II, 15. Oktober 1937
Nennung von ausländischen Anschriften. Reichsbefehl, 7/K, 27. Oktober 1939
Nr. 180. Betr. Kolonialjugend. Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, 1933/39. sz., 

2. Oktober 1933, 1. o.
Organisation der HJ in den ehemals polnischen Gebieten. Reichsbefehl, 11/K, 10. No-

vember 1939
Ostpreußenwettbewerb. Reichsbefehl, 35/II, 15. Oktober 1937
Regelung der Mitgliedschaft volksdeutscher Jugendlicher zur Hitler–Jugend. 

Reichsbefehl, 16/43 K, 29. April 1943
Reichsjugendpressedienst. Mitteilungsblatt der Leitung der AO der NSDAP, 1935/31. 

sz., Anfang Oktober 1935, 3. o. (NSD, 8/6)
Reisen von Führerinnen in die Ostgebiete. Reichsbefehl, 18/42 K, 2. September 1942
Schulsammlung des Volksbundes für das Deutschtum im Ausland. Reichsbefehl, 43/41 

K, 29. November 1941
Schulungslehrgang für die Referenten und Referentinnen für koloniale Jugendarbeit. 

Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, III/10, 14. März 1935, 7. o.
Soldatenbetreuung „Germanische Jugend”. Reichsbefehl, 39/44 K, 12. Dezember 1944
Sonderdruck 5/39. Amtliches Nachrichtenblatt, 11. August 1939.
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Teilung des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung. Verordnungsblatt der 
Reichsjugendführung, VI/19., 7. Oktober 1938, 344. o.

Trennung zwischen volkspolitischen und außenpolitischen Auslandsfahrten. Reichsbefehl 
6/III, 18. Februar 1938

Umbenennung des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung in „Auslands- 
und Volkstumsamt”. Reichsbefehl, 46/41 K, 15. Dezember 1941

Umsiedlerjugend und Dienst in der HJ. Amtliches Nachrichtenblatt des Jugendführers 
des Deutschen Reiches, Nr. 3., 5. März 1942 (BArch, NS 28/123, 107. o.; BArch, NSD 
43/15)

Uniformverleihung für germanische Jugend. Reichsbefehl, 39/44 K, 12. Dezember 1944
Verhandlungen mit germansich–völkischen Gruppen. Anordnung A 54/42. 

Reichsverfügungsblatt der NSDAP, der Parteikanzlei, Ausgabe A, 18. August 1942
Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, II/5, 7. Juli 1934
Volks- und außenpolitische Aufklärung in den Gebieten und Obergauen. Reichsbefehl 6/

III, 18. Februar 1938, 169. o.
Vorträge der GA-Abteilungsleiter(innen) an den Gebietsführer- und Obergauführerin-

nenschulen. Reichsbefehl 35/II, 15. Oktober 1937
Zusammenstellung offizieller Auslandsreisen der Hitler–Jugend. Reichsbefehl, 9/41 K, 

10. Februar 1941

VII. 3. Korabeli irodalom

VII. 3. 1. Monográfiák

Bély Miklós, A Hitler-Jugend V. nyári viadala, Budapest 1941.
Blum, Volksdeutsche Jugend im Generalgouvernement, h. n., é. n.
Hartmann, Hans, Die junge Generation in Europa. Berlin 1933.
Hitler-Jugend 1933-1943. Die Chronik eines Jahrzehnts, Zentralverlag der NSDAP, Ber-

lin 1943.
Kaufmann, Günter, Das kommende Deutschland. Junker und Dünnhaupt Verlag, Ber-

lin 1940.
Möller, Albrecht, Wir werden das Volk. Wesen und Forderung der Hitlerjugend. F. Hirt, 

Breslau 1935. 
Oertzen, Adolf Friedrich von: Koloniales Wollen einst und jetzt. Saarbrücker Druckerei 

und Verlag, Saarbrücken 1939. 
Schirach, Baldur von, Die Hitler-Jugend. Idee und Gestalt. Zeitgeschichte Verlag und 

Vetrieb, Berlin 1934.
Schirach, Baldur von, Revolution der Erziehung, Zentralverlag der NSDAP, München 

1938.
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VII. 3. 2. Könyvfejezetek, tanulmányok, cikkek

 „Arbeitsgemeinschaft für Frankreich”. RJP, 1936/122. sz., 3. o.
„Auf Wiedersehen next year”. Niedersächsische Tageszeitung, 15. Januar 1937 (BArch, 

NS 5/VI/427, 81. o.).
„Aus dem Bericht einer dänischen Jugendversammlung in Tondern” (BArch, NS 43/207, 

52. o.)
 „Auslandsbericht”. RJP, 1936/39. sz., 1. o.
 „DAZ”-Unterredung mit der japanischen Jugendgruppe. DAZ, [Anfang September] 

1938 (PAAA, R 98884)
„Germanische” Jugendgemeinschaft, März 1943. In: Mädel – eure Welt! Das Jahrbuch 

der Deutschen Mädel 1944
„Grenzland-Jugendherberge” in Sulau. RJP, 1934/160. sz., 3. o.
 „Jahr der Verständigung”, VB, 26. Januar 1938 (BArch, NS 5/VI/427, 150. o.)
„Junger Norden” ein grosser Erfolg für schwedische Kultur. Sydsvenska Dagbladet 

Snällposten, 3. Juli 1938 (német fordításban: PAAA, R 98885)
„Kommt recht bald wieder!“, Kauener Zeitung, 30. Juli 1943 (Barch, R 90/203)
„Mocidade Portuguesa” – die nationale Organsiation der portugiesischen Jugend. RJP, 

1937/227. sz., 1-2. o.
„Opera nazionale Balilla”. RJP, 1936/11. sz., 5. o. 
„Opera Nazionale Balilla”. RJP, 1936/17. sz., 4. o. 
„Opera Nazionale Balilla”. RJP, 1936/19. sz, 4. o. 
„Svenska” und „Tyska” wurden Kameradinnen! Das Deutsche Mädel, August 1938
„Verstehenlernen – jenseits der Streitfragen”. Frankfurter Zeitung, 13. Februar 1938 

(BArch, NS 5/VI/427, 160. o.)
„Weißruthenische Jugend“ im Sender, Minsker Zeitung, 2. September 1943 (BArch, R 

90/204)
 „Wir grüßen die Jugend der Achse”. RJP, 1939/189. sz., 1-2. o. 
„Wir sehen uns in Deutschland wieder!”. RJP, 1937/212. sz., 1-2. o. 
„Wir wollen Kameraden bleiben!”. Die Innere Front. NSK, 28. August 1941 (BArch, NS 

5/VI/427, 191. o.)
100 junge Engländer in Hannover. RJP, 1936/84. sz., 2. o.
114 nationalspanische Jugendführer kommen nach Deutschland. RJP, 1937/194. sz., 1. o.
114 spanische Jugendführer besuchen Deutschland. Berliner Tageblatt, 27. August 1937 

(BArch, NS 5/VI/427, 101. o.)
1300 Führer-Anwärter der Balilla in Deutschland. RJP, 1937/139. sz., 1. o.
1300, die Deutschland nicht vergessen wollen. Berliner Börsen–Zeitung, 1. August 1935 

(BArch, NS 5/VI/427, 16. o.)
140 reichsdeutsche Mädel aus Italien in Deutschland. RJP, 1938/158. sz., 4. o.
17 dänische Jugendherbergen in Nordschleswig. RJP, 1936/26. sz., 2. o.
1941 – Aufbau in den neuen Gebieten. In: Hitler-Jugend 1933-1943. Die Chronik eines 

Jahrzehnts. Zentralverlag der NSDAP, Berlin 1943, 52-53. o.
1942 – Osteinsatz und Landdienst. In: Hitler-Jugend 1933-1943. Die Chronik eines 

Jahrzehnts. Zentralverlag der NSDAP, Berlin 1943, 53-54. o.
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200 finnische Schüler in Deutschland. RJP, 1936/128. sz., 3. o.
2100 Saarkinder kommen in die bayerische Ostmark. RJP, 1934/50. sz., 1. o.
30 BDM-Führerinnen auf Italienreise. RJP, 27. Mai 1939, 5. o. 
30 bolivianische Gäste der HJ kommen nach Deutschland. Ibero-Amerikanische 

Korrespondenz, 1938/38. sz., 20. September 1938 (PAAA, R 98882, 253715. o.)
30 HJ-Führer auf Japanreise. DAZ, 17. Februar 1938 (BArch, NS 22/546)
30 HJ-Führer auf Japanreise. RJP, 1938/158. sz., 4. o.
30 junge Engländer bei der niedersächsischen Hitler-Jugend. RJP, 1935/173. sz., 3. o.
400 junge Schottländer in der Westmark. RJP, 1936/148. sz., 2. o.
45 HJ-Führer im Campo Mussolini. RJP, 1938/199. sz., 3. o.
450 Avant-Guardisten im Gebietslager Mittelrhein. RJP, 1937/159. sz., 2. o. 
450 Hitlerjungen fahren nach Italien – 450 Avant-Guardisten kommen nach Deutschland. 

RJP, 1937/156. sz., 1. o. 
450 Hitlerjungen in Italien. VB, 19. September 1936 (BArch, NS 5/VI/427, 45. o.)
450 Jungvolkführer im „Villaggio Paradiso”. RJP, 1937/205. sz., 1-2. o. 
5 Jahre deutsch-französische Austauschlager. RJP, 1939, 1. sz., 2. o.
50 Jungfaschisten im Adolf-Hitler-Marsch. RJP, 1939/179. sz., 1. o. 
50 000 Ausländer Gäste der HJ. Die HJ, 1937/8. sz., 20. Februar 1937 (BArch, NSD 

43/256).
500 Hitlerjungen in Italien, VB, 26. September 1936 (BArch, NS 28/104, 139. o.)
500 schwedische Schüler besuchten Danzig. RJP, 1936/135. sz., 3. o.
70 Hitlerjungen fahren nach Finnland. RJP, 1935/145. sz., 2. o.
75 einheimische Sportlehrerinnen, Minsker Zeitung, 2. September 1943 (BArch, R 

90/204)
75 Grenzlandfahrten des Jungvolks im Gebiet Mittellland. RJP, 1936/ 45. sz., 2. o.
90 junge Dänen Gäste der HJ. RJP, 1936/153. sz., 3. o.
988 000 Eisatztage 1943. Hitler-Jugend im Aufbauwerk des Ostens, DAZ, 17. September 

1944 (BArch, R 8034-II/9281, 95. o.)
A Mocidade Portuguesa. RJP, 1936/184. sz., 1. o.
Abetz, Otto, Der Sohlbergkreis. In: uő, ’Das offene Problem’. Ein Rückblick auf zwei 

Jahrzehnte deutscher Frankreichpolitik. Greven Verlag, Köln 1951.
Abfahrt der HJ-Rundfunkspielschar nach Finnland. RJP, 1936/136. sz., 3. o.
Abordnung der RJF zu den 2600-Jahrfeierlichkeiten nach drei Monaten zurück. 

Kölnische Zeitung, 7. Januar 1941 (BArch, NS 5/VI/427, 190. o.)
Abschied der spanischen Jugendführer von Deutschland. RJP, 1937/219. sz., 1. o.
Abschiedsfeier für die 450 Jungvolkführer.VB, 29. August 1937 (BArch, NS 5/VI/427, 

104. o.)
Abschluss der Austauschlager der HJ. RJP, 1938/9. sz., 2. o.
Acht Tage deutsch-spanisches Gemeinschaftslager. RJP, 1937/217. sz., 2. o.
Alfred Kurella, Deutsche Volksgemeinschaft. In: Werner Kindt (Hg.), Grundschriften 

der deutschen Jugendbewegung. Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf–Köln 1963, 163-
179. o.

Amerikanische Sportlehrer bei der HJ. RJP, 1936/159. sz., 2. o.
Ankunft deutscher Jugendführer aus dem Ausland. RJP, 1936/151. sz., 2. o.
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Anmeldeplicht für Auslandsfahrten. RJP, 1937/52. sz., 2. o.
Anordnung 8 vom 23. Juli 1933. Das Junge Deutschland, 1933/8. sz., 224-225. o.
Antideutsche Rede eines Lektors in Tondern. „Heimdal”, Apenrade, 13. August 1940. 

(BArch, NS 43/207, 52. o.)
Antwort aus Frankreich. RJP, 1937/243. sz., 1-2. o.
Arabische Jugend am Ehrenmal in Berlin. RJP, 1937/168. sz., 2. o.
Arbeit der Reichsjugendführung. VB, 15. August 1934 (BArch, NS 5/VI/427, 8. o.)
Arbeitsblätter. Herausgegeben von der Grenz- und Auslandsabteilung des Gebietes 

Westfalen, Folge 1, Münster, 20. November 1937 (DB, ZB 37328)
Arbeitsblätter. Herausgegeben von der Grenz- und Auslandsabteilung des Gebiets 

Westfalen, Folge 2, Münster, 2. Dezember 1937 (DB, ZB 37328)
Arbeitsprogramm 1942 der Achsen-Jugend. Völkischer Beobachter, 13. November 1941 

(BArch, R 8034-II/9280, 177. o.)
Arbeitstagung auslandsdeutscher Jugendführer. RJP, 1936/203. sz., 2. o.
Auf Wiedersehen in Deutschland! Oldenburgische Staatszeitung, 7. Oktober 1937 

(BArch, NS 5/VI/427, 105., 113-114. o.)
Aufgaben der Mittelstelle deutscher Jugend in Europa. In: Sonderdruck. Das junge 

Deutschland és Das junge Deutschland, März 1932.
Aufmarsch einer Generation. NSK, 28. Mai 1928, 3–4. o. (BArch, NS 5/VI/427, 16. o.)
Aus dem volksdeutschen Kampf der jungen Generation. Das Junge Deutschland, 1934/1. 

sz., 29. o.
Aus dem volksdeutschen Kampf der jungen Generation. Estland. Das Junge Deutschland, 

1934/1. sz., 26. o.
Aus der Auslandsarbeit der Abteilung Ausland der Reichsjugendführung, 9. Januar 1935, 1. o.
Aus der Heimat. Der Landbote (Malmedy), 17. August 1935 (PAAA, R 98859)
Ausbau der estnischen Jugendorganisationen. RJP, 1937/222. sz., 2. o.
Ausbildung statt Ausbeutung! RJP, 1938/50. sz., 2. o.
Ausländer besuchen Deutschland. RJP, 1934/89. sz., 2. o.
Ausländerinnen erleben den BDM. Das Deutsche Mädel, 1937. September
Ausländische Gäste bei Baldur von Schirach. RJP, 22. April 1939, 3. o.
Ausländische Gäste bei der HJ. RJP, 1938/227. sz., 2. o.
Ausländische Jugendführer auf dem Parteitag. RJP, 1938/204. sz. 1. o.
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XI. TÁBLÁZATOK

A következő táblázatok összesítik mindazokat, a HJ 1933-1939 közötti külföldi útjait, ame-
lyekről eddig információval rendelkezünk. Mivel nem rekonstruálható minden út, ez az ösz-
szegzés csak részben reprezentatív. Egyéni utakat nem tartalmaz, mivel azok száma nagyon 
magas volt, és rendszeresen sor került rájuk. Több országba vezető utak esetében általában 
nem állapítható meg, hogy egy országban mennyi ideig tartózkodtak a HJ tagjai. A csoportok 
létszámába a vezetőket gyakran nem számolták bele. A DJ  esetében csak a vezetők mentek 
külföldre.

Olaszország 1

honnan mikor hány fő útvonal egyúttal 
felkeresett 
ország/
megjegyzés

113. járás (HJ) 1934.03 4+2 hallgató Szlovénia, 
Jugoszlávia, 
Magyarország, 
Ausztria

Kassel (HJ) 1935.04.03.-
06.30.

2 Milano, Firenze, 
Róma, Nápoly

lemondva

Mannheim (HJ) 1935.04.06-22. 4 Brenner, Bozen  lemondva

München (HJ) 1936.04.05-17. 44 Genova, Tigullio-öböl Olaszország HJ 
húsvéti tábora

Wiesbaden (HJ) 1936.05.29-
06.14.

12 Észak-Olaszország, 
Észak-Jugoszlávia, 
Északkelet-
Magyarország

Jugoszlávia, 
Magyarország

Wiesbaden (HJ) 1936.06.20-
07.04.

12 Dolomitok, Velence, 
Ancona, Róma, 
Nápoly, Genova, 
Milánó

Berlin (HJ) 1936.06.21-
07.19.

15 Brenner, Bozen, Riva, 
Velence, Trient, Bozen

Berlin (HJ) 1936.06.21-
07.19.

15 Brenner, Bozen, Riva, 
Velence, Trient, Bozen

Königsberg (HJ) 1936.07.24. 12 Brenner, Brixen

1 Freiburger Hitlerjugend von Auslandsfahrt zurück. RJP, 1934/42. sz., 1. o.; PAAA, R 27145, 98895, 98896, 98919, 
98920, 98898, 98897, 98893, 60449; Wir erlebten das faschistische Italien. Das Deutsche Mädel, November 1937; 
Bozen = Bolzano, Trient = Trento, Brixen = Bressanone, Sterzing = Vipiteno, Tarent = Taranto, Toblach = Dobbiaco, 
Meran = Merano, Wolkenstein = Selva in Val Gordena, Bruneck = Brunico, St. Lorenzen = S. Lorenzo die Sebato, 
Rosengarten = Catinaccio, Nauders = San Benedetto, Mauls = Mules, Syrakus = Siracusa, Görz = Gorizia, Tarvis 
= Tarvisio.



München (HJ) 1936.07.10-31. 6 Brenner, Brixen, Dél-
tiroli kirándulások

Hannover (HJ) 1936.07.10-
08.08.

3 Milano, Genova, 
Firenze, Bologna

Liegnitz (HJ) 1936.07.16-
08.17.

14 Sterzing, Brixen

München (HJ) 1936.07.20-
08.20.

4 Nápoly, Róma, Firenze

Mannheim 1936.07.22-
08.28.

5 Bozen, Brixen, 
Toblach, Verona, 
Garda-tó, Trient, 
Meran

Düren (HJ) 1936.07.23-
08.02.

4 Sterzig, Brixen, Meran, 
Tramin, Salurn, Bozen, 
Bordoijoch

München (HJ) 1936.07.24-
08.16.

4 Miláno, Genova, Róma

München (HJ) 1936.08.02-16. 4 Miláno, Firenze, 
Velence, Verona

München (HJ) 1936.08.08-30. 18 Verona, Firenze, 
Róma, Nápoly, Tarent, 
Brindisi, Velence, 
Toblach

Berlin (HJ) 1937.06.25-
07.24.

21 Brenner, Wolkenstein, 
Cortina, Wittorio, 
Velence, Verona, 
Desenzano, Riva, 
Bozen

1937.07.20-
08.10.

11 Bruneck, St. Lorenzen, 
Bozen, Sterzing

München (HJ)  1937.07.15-
08.06.

3 Brenner, Brixen, 
Bozen, Rosengarten, 
Marmolata, Col di 
Lano

Karlsruhe (HJ) 1937.07.21-
08.16.

15 Nauders, Mauls, 
Bozen, Verona, 
Velence, Padova, 
Bologna, Firenze, 
Róma, Nápoly, 
Livorno, La Spezia, 
Genova, Milano, 
Trient, Bozen, Brenner
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Karlsruhe (HJ) 1937.07.21-
08.16.

15 Nauders, Mauls, 
Bozen, Verona, 
Velence, Padova, 
Bologna, Firenze, 
Róma, Nápoly, 
Livorno, La Spezia, 
Genova, Milánó, 
Trient, Bozen, Brenner

Pfronten,-
Steinach (HJ)

1938.04.14-30. 4 Trient, Velence, 
Mantova, Genova, 
Milánó, Verona

Ruhr-Alsó-Rajna 
(HJ), Mühlheim

1938.09.28-
10.17.

50 Bozen, Róma, Bari, 
Dubrovnik, Belgrád, 
Szófia, Budapest

Jugoszlávia, 
Bulgária, 
Magyarország

Wiesbaden (HJ) 1938.12.26-
1939.01.15.

50 Milánó, Firenze, 
Nápoly, Messina, 
Syrakus, Catania, 
Messina, Palermo, 
Nápoly, Róma, Milánó

Líbia

Halle/Saale (HJ) 1939.03.14-
04.06.

17 Brenner, Milánó, 
Genova, Firenze, 
Róma, Nápoly, 
Tripolisz, Ancona, 
Ravenna, Velence

Líbia

Düsseldorf (HJ) 1939.04.01-12. 8 Milánó, Genova, 
Firenze, Velence, 
Garda-tó

Berlin (HJ) 1938.07.03-13. 28 Cortina, Velence, 
Susak, Split

Jugoszlávia

Felföld (HJ), 
München

1939.07.11-27. 17 Tarvis, Brenner, 
München, Tarvis, 
Görz, Triest, Velence, 
Róma, Nápoly, 
Genova, Milánó

Hessen-Nassau 1937.07.24-
08.02.

19 Brenner, Velence, 
Róma, Nápoly, Milánó

Alsó-Szászország 
(HJ)

1939.08.01-18. 50 Milánó, Velence, 
Róma, Nápoly

Saarpfalz (HJ) 1939.08.16-
08.31.

35 Milano, Genova, 
Firenze, Bologna, 
Velence

Dresden (HJ) 1939

Pirna (HJ) 1939

Lipcse (HJ) 1939

1939

DJ 1939
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Honnan Mikor Hány fő Útvonal Egyúttal felke-
resett ország/
megjegyzés

BDM 1936. Tavasz 
(3 hét)

Velence, Róma, Capri

Berlin (BDM) 1936.06.20-
07.12.

8 Brenner, Sterzing, Salurn, 
Bogen, Brixen

Berlin (BDM) 1936.06.20-
07.28.

12 Brenner, Bozen, Trient, 
Velence, Róma, Firenze, 
Bologna, Milano

Berlin (BDM) 1936.06.22-
07.10.

11 Brenner, Sterzing, St. 
Leonhard, Meran, Trient, 
Bozen

Oberursel/Taunus 
(BDM)

1936.07.13-
08.02.

15 Brenner, Klausen, Bozen, 
Meran, Trient, Garda-tó, 
Velence, Belluno, Pieve 
de Cadore, Bruneck, 
Mühlbach, Sterzing

Bayreuth (BDM) 1936.07.16-
08.01.

6 Brenner, Sterzing, Meran, 
Bozen, Brixen

Burghaig/
Kulmbach

1936.07.16-
08.01.

5 Brenner, Brixen, Bozen, 
Meran, Sterzing

Hessen-Nassau 
(BDM)

1938.09.19-
10.03.

19 Brenner, Verona, Velence, 
Bologna, Firenze, Róma, 
Genova, Milano

Duna (BDM) 1939.04.27-
05.10.

16 Velence, Firenze, Genova, 
Milano, Verona

Alsó-Szászország 
(BDM)

1939.07.28-
08.16.

17 Como, St Gotthard, Basel, 
Velence, Firenze, Róma, 
Nápoly, Genova, Milánó, 
Como, St. Gotthard

Mecklenburg 
(BDM)

1939.08.02-09. 20 Tarvis, Triest, Velence, 
Verona (Milánó ceruzával 
fölé írva), Garda-tó, 
Brenzone, Navene, Riva

Düsseldorf (BDM) 
Mönchengladbach-
Rheydt

1939.08.03-16. 22 Bozen (ceruzával 
áthúzva), Trient, Garda-
tó, Bologna, Firenze, 
Velence

Középföld (BDM) 1939 8 Firenze, Róma, Pireus, 
Athén, Pireus, Brindisi, 
Nápoly, Róma, Luino

Görögország mű-
vészettörténeti 
tanulmányút

Seestadt Rostock 
(BDM)

1939

Hamburg (JM) 1939
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1938: 26 út, 4 tábor2

1939: 32 út3

Nagy-Britannia 4

Honnan Mikor Hány fő Útvonal Egyúttal fel-
keresett or-
szág/megjegy-
zés

Berlin (DJ) 1935.03.28-04.26. 30 Blandford, Bryanston 
School

4. Német-an-
gol tábor

Mittweid/Szásto. 
(HJ)

1935.07.20-08.10. 14 Grimsby, York, Lkae 
District

Frontharcosok 
meglátogatása

Plön/Holstein 
(HJ)

1935.07.20-08.10. 12 Grunsby, York, Lake 
District

Frontharcosok 
meglátogatása

Münster (HJ) 1935.07.2308.16. 13 Southampton, Wight-
sziget, Winchester, 
Dorchester, Exeter

Münster (HJ) 1935.07.23-08.16. 12 Southampton, Wight-
sziget, Winchester, 
Dorchester, Exeter

Hannover (HJ) 1935.07.25-08.10. 10 Southampton, Winches-
ter, Goldfield, Odiham, 
Buclebury, Chilton, Lon-
don

Ruhr-vidék (HJ) 1935.07.26-08.28. 15 Southampton, 
Portsmouth, Brighton, 
Eastbourne, Hastings, 
Cover, London, Harwich

Hamburg (HJ) 1935.07.25-08.15. 12 Southampton, Csatorna-
part, Bristol, Dél-Wales, 
Oxford, London

Wuppertal (HJ) 1935.07.28-09.22. - Dover, London

Wandbeck (HJ) 1935.07.31-08.16. 4 London

Kelet-Poroszor-
szág (DJ)

1935. Augusztus 
(3hét)

Közép-Anglia, Észak-
Wales

Iserlohn (HJ) 1936.05.2906.19. 20 Dover, London, Man-
chester, Lake District

2 Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur für den 
Dienst. 
3 PAAA, R 98919.
4 PAAA, R 27145, 98895, 98896, 98919, 98907, 98898, 98894, 98893 Abschrift. Ausführungen des Pg. Hinnerks 
auf der 1. Arbeitsringtagung am 9. Dezember 1938 – PAAA, R 27134. NArch, KV 5/85, KV/5/87; RJF Fahrtenamt 
an das AA, 29. Juni 1935 – PAAA, R 63615; Hitler -Jugend auf Englandfahrt. RJP, 1935/ 194. sz., 2. o., Deutsches 
Jungvolk in England. RJP, 1936/157. sz., 3. o. NArch, KV 5/85, 87.
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Bremen (HJ) 1936.06.02-27. 24 Hull, York, London, 
Cambridge

Wittenberge 
(HJ)

1936.06.22-07.30. 10 Yarmouth (Wight-sz.), 
Cambridge, Oxford, 
Windsor, London, Dover, 
Folkestone

Hamburg (HJ) 1936.07.04-25. 22 Grimsby, Doncaster, 
Sheffield, Dale, Derby, 
Nothingam, Leicester

Halle/Saale (HJ) 1936.07.04-07.29. 15 Southampton, London

Marburg/Lahn 
(HJ)

1936.07.09-27. 11 Southampton, 
Portsmouth, Bedales 
College (Petersfield), 
Wellington College 
(Crowethorne)

Hamburg (HJ) 1936.07.11-08.01. 10 London, Dorchester

Hannover (HJ) 1936.07.11-08.05. 12

Erfurt (HJ) 1936.07.14-08.05. 21 London, Liverpool, Bris-
tol

Solingen (HJ) 1936.07.14-08.21. 33 Ostende, Dover, 
Canterbury (Kent)

Hamburg (HJ) 1936.07.17.-08.03. 14 London, Clacton on Sea

Hamburg (HJ) 1936.07.18-08.03. 3 Grimsby, Cambrege, 
London, Oxford, Bir-
mingham, Manchester, 
Sheffield

Königsberg (HJ) 1936.07.20-08.14. 27 London

Drezda (HJ) 1936.07.21-08.17. 31 Grimsby, Birmingham, 
Cheltenham, Oxford, 
London

Vesztfália (HJ, 
DJ)

1936. Nyár (július) - Southampton, Wight-
sziget, Portsmouth, Win-
chester, Oxford, London

Ratingen (HJ) 1936.07.22-08.04. 38 Dover, Hove, Brighton, 
Kent

Bad Münster am 
Stein (HJ)

1936.07.22-08.15. 28 Dover, London, 
Hitchin, London, Hull, 
Windermere, Patterdale 
(Lake District)

Heidelberg (HJ) 1936.07.22-08.26. 20 Harwich, Southampton, 
Eastner, Bremsgreva, 
Oxford, Stafford, Lon-
don, Dover

Solingen (HJ) 1936.07.24-08.21. 17 Dover, Canterbury, 
Chantham (Kent)

Hannover (HJ) 1936.07.24-09.01. 20 Grimsby, Mabchester, 
Lake District
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Köln (HJ) 1936.08.01-31. 3 Parton végig Londonig

Nürnberg (HJ) 1936.08.02-24. 10 Dover, london, Chester, 
nevin, Stafford on Avon, 
Salisbury

Trier (HJ) 1936.08.04-16. 11 Dover, London

Berlin (HJ) 1936.08.11-09.05. 20 Southampton, Bristol, 
liverpool, manchester, 
Birmingham, Cambrid-
ge, London

Bonn (HJ) 1936.08.21-09.06. 15 Dover, London, Man-
chester

Potsdam (HJ) 1937.06.25-07.22. 15 Windsor, Rochester

374. járás 1937.06.26-07.23. Southampton, Winches-
ter, london, Southampton

biciklisek

Bréma (HJ) 1937.06.29-07.11. 25 Southampton,  london

Halle/Saale (Ha-
ditengerészeti 
HJ)

1937.08.08-08.05. 23 London, Oxford, 
Chester, Colwin 
Bay (Rydal School), 
Caernarvon, Liverpool, 
Cardiff, Portsmouth

Oldenburg (HJ) 1937.07.12-08.09. 60 Hull, York, Windermere, 
Grotna, Green, Alston, 
Whitby, Grimsby

Hamburg (HJ) 1937.07.15-08.15. 13 Grimsby, Leicester

Hambrug (HJ)? 1937. Július 12. 
(2-3 hét)

27 London, New Holland, 
Cambridge, Grimsby, 
York, Peterborough, 
Caister, Hull

biciklisek

Nürnberg (HJ) 1937.08.01-24. 12 Dover, London, Hester, 
Trevor, Edinburgh, Lon-
don

Skócia

Köln 1937.08.04. (16-20 
nap)

London, Wight-sziget

Heidelberg (HJ) 1937.08.07-31. 15 Edinburgh, Manches-
ter, Cambruge, London, 
Folkstone

Skócia

Heidelberg (HJ) 1937.08.08-30. 22 Harwich, London, Liver-
pool, Wales

Franciaország

Oldenburg (HJ) 1937.08.10-27. 13 Grimsby, Little, London, 
Ahower, Rudyardlake, 
Schrowsbury, Clent, 
Warwick, Stafford, 
Nothleach, Watlington, 
Hempstaedt, Cambridge, 
Eastwell, Earforth, Hull
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Berlin (HJ) 1937.08.10-09.06. 15 Southampton, Oxford, 
Cardiff, Birmingham, 
Liverpool, Glasgow, 
Edinburgh, London

Skócia

Közép-Rajna 
(HJ)

1937.08.11-25. London és környéke

1937. november Dalston Church

Naumburg (HJ) 1938.07.27- 20 Liverpool, Chester

Területvezetők 
és BIV hivatal-
vezetők (HJ)

1938.08.01-06. Ca. 40 London

Területvezetők 
és BIV Hiva-
talvezetők (HJ, 
Lautenbracher)

1938.09.20-25. 45 London, Eton, Oxford

Odera-Frankfurt 
(HJ)

1938.11.18-30. 3 Harwich, London

Baden (HJ) 1939.03.01-12. 14 Derby, Rotherham, 
Pontefract, York, Repton, 
Ackworth, Bootham

jégkorong-já-
tékosok

Thüringen (HJ) 1939.03.01-30. 15 Wellington Berks, 
Bushey-Royal Masonic, 
Hitchin, Haileybury-
Herts

jégkorong-já-
tékosok

Düsseldorf (HJ) 1939.03.02-13. 14 London jégkorong-já-
tékosok

Düsseldorf (HJ) 1939.03.03-13. 10 Uppingham, 
Leys-Cambridge, 
Framlingham-Suffolk

jégkorong-já-
tékosok

Hamburg-
Altona (HJ)

1939.03.25-04.08. 20 Hull, Zork, Castleton, 
Durham, Allendale, 
Bernard, Castle, Askrigg, 
Illkley, Doncaster, 
Caister, Grimsby

lemondva

Wittemberge 
(HJ)

1939.06.22-07.30. 10 Harmouth, Cambridge, 
Oxford, Windsor, Lon-
don, Dover, Folkstone

valószínűleg 
lemondva

Duisburg (HJ) 1939.07.27-08.12. 12 Dover, London, 
Wondsor, Oxford, 
Shrewsbury, Birmin-
gham, walesi táboroyás, 
Cardiff

valósíínűleg 
lemondva

Stuttgart (HJ) 1939.07.27-08.13. 15 Plissingen, London valószínűleg 
lemondva

Delitzsch 1939.09.12-31. 12 Grimsby, Cambrige, 
London, Birmingham, 
Nottinham, Liverpool, 
Manchester, Sheffield, 
Grimsby
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Soest (HJ) 1939

Hamm (HJ) 1939 Közös angliai táborozás 
cserkészekkel

Hannover (BDM) 1936.07.09-30. 35 Southampton, Stonehenge, Oxford, 
Windsor, Eton, London, Brighton

Köln (BDM) 1936.08.02-18. 4 London

Hamburg (BDM) 1938.09.17-10.01. 15 Hull, London, Grindey

Leipzig (BDM) 1937.07.22-08.13. London, Oxford, Statford
 

1938: 27 út, 11 tábor5

1939: 28 út6

Írország 7

Honnan Mikor Hány fő Útvonal Egyúttal felkere-
sett ország

Szászország (HJ) 1939.08.03-18. 9 Cobh.

1939 Dél-és Nyugat-Írország

Franciaország 8

Honnan Mikor Hány fő Útvonal Egyúttal 
felkeresett 
ország/meg-
jegyzés

Mannheim (HJ) 1935.04.05-
05.01.

3 Metz, Párizs

Reisenburg 
(HJ)

1935.06.27-
08.06.

3 Verdun, Reims, Párizs, Cambrai, 
Arras, Canterbury, London, 
Potsmouth

Anglia

Esslingen (HJ) 1935.07.27-
08.06.

4 Strassbourg, Nancy, Toul, 
Verdun, Metz

Stuttgart (HJ) 1936.03.14-19. 44 Colmar, Sennheim (Cernay), 
Hartmannswillerkopf 
(Hermannsviller), Strassburg, 
Nancy, Verun

Freiburg (HJ) 1936.04.14-20. 8 Colmar, Münster, Rappoltsweier 
(Ribeauville), Schlettstadt 
(Sélestat), Strassburg

5 Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur für den 
Dienst. 
6 PAAA, R 98919.
7   PAAA, R 98920, 27145.
8   PAAA, R 27145, 98895, 98896, 98919, 98897, 98894, 60450.
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Georgsmarien -
hütte (HJ)

1936.07.08-10. 21 Wasserbillig, Verdun Luxemburg

Rastatt (HJ) 1936.12.15-
1937.01.05.

8 Strassburg, Schlettstadt 
(Sélestat), Kolmar (Colmar), 
Metzeral

Stuttgart (HJ) 1937.03.25-29. 68 Verdun, Nancy, Strassburg, 
Hartmannswillerkopf 
(Hermannsviller), Kolmar (Col-
mar)

Pirmasens (HJ) 1937.05.19-29. 11 Metz, Párizs

Twistringen 
(HJ)

1937.07.12-31. Metz, Verdun, Chalons, Párizs

Hamburg (HJ) 1937.07.12-31. 25 Elzász, Marne, Párizs, Flandria Belgium

Pirmasens (HJ) 1937.08.04-
09.03.

15 Weissenburg (Wissenbourg), 
Strassburg, Kolmar (Colmar), 
Belfort, Lyon, Avignon, Mar-
seille, Tours, Párizs, Reims, 
Verun, Metz, Forbach

Wiesbaden (HJ) 1937.08.16-20. 39 Metz, Verdun, Chalons, Reims

Münster (HJ) 1937.09. (4-5 
nap)

26 Jeumont, Párizs világkiállítás

Remscheid (HJ) 1937.09.25-30. 84 Párizs világkiállítás

Drezda (HJ) 1937.09.28-
10.04.

30 Párizs világkiállítás

Wiesbaden (HJ) 1937.10.11-15. 18

Stuttgart (HJ) 1937.10.10-17. 50 Strassburg, Nancy, Verdun

Berlin (HJ, 
Cerff)

1937.11.05-19. 24 Strassburg, Párizs

Stuttgart (HJ) 1939.03.25-31. 15 Saarburg (Sarrenbourg), Metz, 
Verdun, Paris, Reims

A német-
francia 
sítábor vi-
szonzása

Köln-Aachen 
(HJ)

1939.08.06-11. 32 Könnyű at-
létika városi 
verseny

Charlottenburg 
(HJ)

1939.08. 58 Bretagne, Touraine, Párizs, St, 
Quentin, Meissemy

Köln (HJ) 1939

1938: 0 út, 14 tábor9

1939: 16 út, főleg a csataterekre10

9 Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur für den 
Dienst. 
10   PAAA, R 98919.
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Freiburg (BDM) 1936.08.03-07. 4 Breisach (Neuf-Brisach), 
Kolmar (Colmar), Münster 
(Munster), Rappoltsweier 
(Ribeauville), Schlettstadt 
(Sélestat), Oberenheim, 
Strasbourg

Biendorf (BDM) 1937.07.18-
08.13.

3 Strassbourg, Oberenheim lányképző iskola 
tanulói

Lambach/Würt 
(BDM)

1937.07.31-
08.05.

7 Stelz, Botschdorf, Neunwieler, 
Hünenburg, Lützelstein (La 
Petite-Peirre), Hünenburg, 
Hochfelden, Strassburg

Koblenz (BDM) 1937.08.04-22. 15 Kehl am Rhein, Strassburg

Karlsruhe 
(BDM)

1937.08.13-20. 20 Párizs, Reims, Verdun, Metz, 
Saarburg, Metz Saarburg 
(Sarrebourg)

München 
(BDM)

1937.08.22-
09.02.

36 Párizs

Hannover 
(BDM)

1937.08.23-29. 35 Charleroy, Párizs

Krlsruhe (BDM) 1937.08.30-
09.06.

20 Párizs, Reims, Verdun, Metz, 
Saarburg (Sarrebourg), 
Strassburg

Koblenz (BDM) 1937.10.01-31. 16 Strassburg, Kolmar (Colmar), 
Svájc

Svájc

Spanyolország11 
1938: 0 út12

1939: 3 út13

Portugália14

Honnan Mikor Hány fő Útvonal Egyúttal felkeresett ország/
megjegyzés

Altona (HJ) 1936.06.12-07.06. Lisszabon

Hamburg (HJ) 1936.07.07-08.12. 12 Madeira

Hamburg (HJ) 1936. nyár 25 Lisszabon

Északi vidék (HJ) 1936. nyár 10 Madeira

Hamburg (HJ) 1937.07.09-08.20. 13 Madeira, 
Funchal

 

11   PAAA, R 98895.
12  Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur für den 
Dienst. 
13   PAAA, R 98919.
14   PAAA, R 98895, 98896.

XI. Táblázatok 517



1938: 7 út15

1939: 2 út16

Dánia 17

Honnan Mikor Hány fő Útvonal Egyúttal felkere-
sett ország

Bergstadt 
(Alsertal) (HJ)

1935.04.09-18. 10 Koppenhága

Hamburg (HJ) 1935.04.19-23. Kruså (Krusau), 
Aabenraa (Apenrade), 
Skovby (Schauby), 
Knivsberg

Braunschweig 
(HJ)

1935.06.08-19 13 Sønderborg 
(Sonderburg), Aabenraa 
(Apenrade), Knivsberg, 
Lunding, Haderslev 
(Hadersleben), 
Oksenvad (Oxenwalt), 
Rødding (Rödding), 
Toftlund, Nørre Løgum 
(Norderlügum), 
Løgumkloster 
(Lügumkloster), Højer 
(Hoyer), Tønder 
(Tondern)

Berlin (HJ) 1935.07.10-30. 5 Koppenhága, Seeland, 
Fünen, Jütland

Braunschweig 
(HJ)

1935.07.20-
08.09.

16 Sønderborg 
(Sonderburg), Aabenraa 
(Apenrade), Haderslev 
(Hadersleben), Rødding 
(Rödding), Ribe 
(Ripen), Løgumkloster 
(Lügumkloster), Højer 
(Hoyer), Tønder 
(Tondern)

München (HJ) 1935.07.20-
08.17.

12 Dybbøl (Düppel), 
Sønderborg 
(Sonderburg), Aabenraa 
(Apenrade), Tønder 
(Tondern)

15 Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur für den 
Dienst. 
16 PAAA, R 98919.
17 PAAA, R 98898, 98897, 98893, 60450, 60449, 27145, 98896, 98919, 98920; RJF. Abteilung Ausland, Fahrtenamt, 
8. Juli 1935 – PAAA, R 63615; Dänemarkfahrt des Gebietes Hamburg . RJP, 1937/103. sz., 2. o.; RJF Auslandsamt 
an die Dienststelle, 12. Juni 1939 – PAAA, R 27135; Abschrift. Ausführungen des Pg. Hinnerks auf der 1. 
Arbeitsringtagung am 9. Dezember 1938 – PAAA, R 27134.
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Bitterfeld (HJ) 1935.07.23-
08.03.

13 Koppenhága, 
Landskrona, Malmö, 
Trelleborg

Svédország

Husum (HJ) 1935.08.01-13. 13 Észak-Schleswig

Ribnitz (HJ) 1935.08.01-16. 24 Sønderborg 
(Sonderburg), Aabenraa 
(Apenrade), Haderslev 
(Hadersleben), 
Løgumkloster 
(Lügumkloster), Tønder 
(Tondern), Padborg 
(Pattburg)

Berlin (HJ) 1935 10 Nyborg (Nieburg), 
Haderslev (Hadersleben), 
Észak-Fríz-szigetek

Plön (HJ) 1936.04.03-15. 9 Tønder (Tondern), Stibe, 
Rødding (Rödding), 
Haderslev (Hadersleben), 
Sønderborg 
(Sonderburg), Gråsten 
(Gravenstein)

Plön (HJ) 1936.04.04-21. 4 Tønder (Tondern)

Brauschweig 
(HJ)

1936.04.04-21. 10 Sønderborg 
(Sonderburg), Aabenraa 
(Apenrade), Haderslev 
(Hadersleben), 
Løgumkloster 
(Lügumkloster), Tønder 
(Tondern)

Itzehoe (HJ) 1936.04.06-13. 6 Tønder (Tondern), 
Løgumkloster 
(Lügumkloster), 
Aabenraa (Apenrade), 
Sønderborg (Sonderburg)

Plön (HJ) 1936.04.06-17. 6 Tinglev (Tingleff), 
Nørre Sejerslev (Norder 
Seiersleff), Haderslev 
(Hadersleben), Aabenraa 
(Apenrade)

Halle (HJ) 1936.04.07-14. 21 Haderslev (Hadersleben)

Flensburg (HJ) 1936.04.08-14. 14 Aabenraa (Apenrade), 
Haderslev (Hadersleben)

Kiel (HJ) 1936.04.09-13. 25 Kruså (Krusau), 
Sønderborg 
(Sonderburg), Sjellerup 
(Schellerup, Alsen-
sziget), Aabenraa 
(Apenrade), Haderslev 
(Hadersleben), Ultang, 
Padburg
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Schleswig (HJ) 1936.04.11-14. 27 Kruså (Krusau), 
Aabenraa (Apenrade), 
Haderslev (Hadersleben)

Schleswig (HJ) 1936.04.11-14. 14 Kruså (Krusau), 
Aabenraa (Apenrade), 
Haderslev (Hadersleben)

Berlin (H) 1936.06-07. 25 Norvégia, Svéd-
ország

Berlin (HJ) 1936.07.03-23. 4 Észak-Schleswig

Elsterwerda 
(HJ)

1936.07.08-
08.08.

14 Észak-Schleswig

Altona (HJ) 1936.07.08-18. 30 Észak-Schleswig , Burg-
Altona, Sønderborg 
(Sonderburg), Haderslev 
(Hadersleben), Tønder 
(Tondern)

Weimar 1936.07.09-
08.08.

3 Trelleborg, Jönköping, 
Stockholm, Göteborg, 
Helsingborg, Helsingør 
(Helsingör), Koppenhá-
ga, Nyborg (Nieburg), 
Egernsund

Svédország

Meissen (HJ) 1936.07.12-25. 16 Gråsten (Gravenstein), 
Haderslev (Hadersle-
ben), Tønder (Tondern)

Meissen (HJ) 1936.07.12-26. 10 Gråsten (Gravenstein), 
Broager  (Broacker), 
Egernsund

Meissen (HJ) 1936.07.12-26. 16 Sønderborg (Sonder-
burg), Aabenraa (Apenra-
de), Løgumkloster (Lü-
gumkloster)

Volksdorf (Ham-
burg) (HJ)

1936.07.18-
08.02.

4 Koppenhága, Helsingør 
(Helsingör), Helsingborg, 
Mölle, (Kullen), Göte-
borg

Svédország

Rostock (HJ) 1936.07.31-
08.14.

20 Göteborg, Északi 
Társaság gazdasága 
Skärshultban 
(Friedhemsberg)

Svédország

Kiel (HJ) 1936.08.01-13. 16 Kruså (Krusau), Søn-
derborg (Sonderburg), 
Nordborg (Norburg), 
Aabenraa (Apenrade), 
Hejsager (Heisagger), 
Haderslev (Hadersleben)
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Altene i. W. 
(HJ)

1936.08.08-29. 6 Kolding, Odense, Korør 
(Korsör), Kalundborg, 
Holbæk (Holbek), Kop-
penhága, Helsingør 
(Helsingör), Helsingborg, 
Malmö, Trelleborg

Kiel (HJ) 1937.01.28-31. 38 Padborg (Pattburg), Kop-
penhága

Hamburg (HJ) 1937.05.08-12. Koppenhága, Lyngby, 
Birkerod, Hillerod, 
Helsingör, Kronborg, 
Frederikshavn, Skagen, 
Århus

Jütlandi csata 
német sírjainak 
felkeresése

Braunschweig 
(HJ)

1937.07.10-
08.08.

12 Koppenhága, Fredericia

Ostkilver 
(Herford) (HJ)

1937.07.23-
08.11.

23 Sønderhav (Süderhaff), 
Sønderborg (Sonder-
burg), Alsen-sziget, 
Aabenraa (Apenrade), 
Haderslev (Hadersle-
ben), Tønder (Tondern)

Pommern (DJ) 1938.08.16-20. 40 Bornholm

Északi-vidék 
(HJ)

1938.08.22-
09.05.

6 Ollerup, Grenå (Grenaa), 
Göterborg (Gotenburg), 
Koppenhága

Svédország

Északi-vidék 
(HJ), külügyi ve-
zetők

1938.10.04-14. 1 Svédország, 
Norvégia

Alsó-Szászország 
(HJ)

1938.10.06-19. 15 Tønder (Tondern), 
Løgumkloster 
(Lügumkloster), Norre 
Løgum (Norderlügum), 
Toftlund, Haderslev 
(Hadersleben), Hejsager 
(Heisagger), Knivsberg, 
Aabenraa (Apenrade), 
Kruså (Krusau)

biciklis út

Északi-Vidék 
(HJ)

1939.06.22-28. Észak-Schleswig

Hamburg (HJ) 1939.06.24-
07.09.

7 Søby, Svendborg, Lohals, 
Korsør, Vejle, Sønderborg 
(Sonderburg)

Haditengerészeti 
HJ vitorlás ki-
képző útja

Alsó-Szászország 1939.07.08-21. 17

Kelet-vidék (DJ) 1939.07.11-21. 14 Gjedser, Koppenhága, 
Helsingør (Helsingör), 
Odense, Fredericia, 
Horsens, Silkeborg, 
Tønder (Tondern), 
Aabenraa (Apenrade)
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Keleti-vidék 
(HJ)

1939.07.19-22. 13 Dybbøl (Düppel), Aaben-
raa (Apenrade), Haders-
lev (Hadersleben), Tøn-
der (Tondern)

Pomeránia (HJ) 1939.07.29-
08.01.

37 Kolobrzeg (Kolberg), 
Bornholm

Lengyelország

Hamburg (HJ) 1939.07.30-
08.20.

14 Kolding, Åalborg, Kap 
Skagen, Hanstholm, 
Struer, Ringkøbing 
(Ringköbing), Esbjerg, 
Tønder (Tondern)

Északi-vidék 
(HJ)

1939.08.01-15. 29 Fredericia, Århus, Grenå 
(Grenaa)

Északi-vidék 
(HJ)

1939.08.05-20. 20 Kruså (Krusau) 
Haderslev (Hadersleben), 
Århus, Skagen, Koppen-
hága, Helsingborg, Fynen

Svédország

Schleswig (HJ) 1939

Lüdenscheid 
(HJ)

1939 Dánia, Svédország

1939

1939

1939

1939

1939

1939
   

LüdenScheid 
(BDM)

1935.06.17-
07.09.

2 Sønderborg (Sonderburg), 
Nordborg (Norburg), 
Aabenraa (Apenrade), 
Haderslev (Hadersleben), 
Løgumkloster (Lügumkloster), 
Tønder (Tondern)

Kassel (BDM) 1935.07.08-28. 18 Sønderborg (Sonderburg), 
Haderslev (Hadersleben), 
Kidsbach, Tønder (Tondern)

Göttingen 
(BDM)

1935.07.09-28. 5 Tønder (Tondern), Aabenraa 
(Apenrade), Haderslev 
(Hadersleben), Løgumkloster 
(Lügumkloster)

Wensenbalken 
(BDM)

1935.08.01-15. 21 Tønder (Tondern)

Flensburg 
(BDM)

1935.08.02-13. 4 Kruså (Krusau), Sønderborg 
(Sonderburg), Koppenhá-
ga, Helsingør (Helsingör), 
Helnsinborg

Svédország

A Hitlerjugend és a nagyvilág522



Husum (BDM) 1935.08.04-13. 11 Tønder (Tondern), 
Løgumkloster (Lügumkloster), 
Tinglev (Tingleff), Sønderborg 
(Sonderburg), Aabenraa 
(Apenrade), Kinvsberg, 
Gråsten (Gravenstein), Kruså 
(Krusau)

Stuttgart (BDM) 1935.08.18-
09.07.

12 Tønder (Tondern), Bylderup 
(Bülderup), Tinglev (Tingleff), 
Ravsted (Rapstadt), Klovtoft 
(Klautoft), Hjordkær 
(Jordkich), Rødekro 
(Rothenkrug), Aabenraa 
(Apenrade)

Hannover 
(BDM)

1935.08.28-
09.08.

17 Tønder (Tondern)

Vidéki tábor 
(Landjahrlager) 
Bockolmwick 
(BDM)

1935.08.18-20. 22 Sønderborg (Sonderburg) Alapvetően biro-
dalmi határokon 
belül

Vidéki tábor 
Bockolmwick 
(BDM)

1935.09.03-06. 22 Sønderborg (Sonderburg) Alapvetően biro-
dalmi határokon 
belül

Hamburg 
(BDM)

1936.04.09-15. 12 Tinglev (Tingleff), Tønder 
(Tondern), Løgumkloster 
(Lügumkloster)

Berlin (BDM) 1936.07.01-23. 10 Tønder (Tondern), Højer 
(Hoyer), Løgumkloster 
(Lügumkloster), Haderslev 
(Hadersleben), Aabenraa 
(Apenrade), Sønderborg 
(Sonderburg)

Zweenfurt 
(Leipzig) (BDM)

1937.07.05-20. 16 Koppenhága, Észak-Seeland

Berlin (BDM) 1937.07.10-31. 15 Koppenhága

Hamburg 
(BDM)

1937.07.29-
08.08.

4 Aabenraa (Apenrade), 
Haderslev (Hadersleben), 
Knivsberg, Tønder (Tondern)

Bad Kleinen 
(BDM )

1937.08.21-
09.01.

13 Koppenhága, Helsingborg, 
Göteborg Stockholm

Svédország

Mühlheim/Ruhr 
(BDM)

1938.01.13-16. 58 Sønderborg (Sonderburg)

Wandsbeck 
(BDM)

1938.04.14-18. 21 Sønderborg (Sonderburg)

Hamburg 
(BDM)

1938.04.11-16. 13 Tønder (Tondern), 
Løgumkloster (Lügumkloster)
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Hessen-Nassau 
(BDM)

1939.07.13-
08.02.

20 Tinglev (Tingleff), Bylderup 
(Bülderup), Saed (Seth), 
Højer (Hoyer), Sejerslev 
(Seiersleff), Løgumkloster 
(Lügumkloster), Hellevad 
(Hellewatt), Aabenraa 
(Apenrade)

Középföld 
(BDM)

1939.07.22-
08.07.

10 Ribe, Esbjerg, Skern, 
Herning, Viborg, Randers, 
Åalborg, Årchus, Fredericia, 
Odense, Nyborg (Nieburg), 
Korsør (Korsör), Kalundberg, 
Roskilde, Koppenhága, 
Ringstedt, Nykjöping

Hamburg 
(BDM)

1939.07.31-
08.05.

14 Aabenraa (Apenrade)

Közép-Rajna 
(BDM)

1939.07.31-
08.13.

7 Koppenhága, Helsingør (Hels-
ingör), Fredericia, Kolding

Keleti-vidék 
(BDM)

1939.08.02-13. 15 Sønderborg (Sonderburg), Få-
borg (Faaburg), Odense, Kop-
penhága, Helsinborg, Malmö

Svédország

Közép-Rajna 
(BDM)

1939.08.04-11. 14 Tønder (Tondern), Haderslev 
(Hadersleben), Koppenhága

Északi-vidék 
(BDM)

1939.08.06-20. 12 Aalborg, Frederikshavn 
(Frederikshaven), Göterborg, 
Helsingborg, Koppenhága

Svédország

Észai-vidék 
(BDM)

1939.08.12-22. 1 Årchus, Vejle, Haderslev (Ha-
dersleben)

Özép-Rajna 
(BDM)

1939.08.30-
09.12.

8 Koppenhága, Helsingør 
(Helsingör), Korsør (Korsör), 
Padborg (Pattburg)

Husum (BDM) 1939 Svédország

Köln-Aachen 
(BDM)

1939

 

1938: 22 út, 1 tábor18

1939: 10 út19

18 Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur für den 
Dienst. 
19 PAAA, R 98919.
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Svédország 20

Honnan Mikor Hány fő Útvonal Egyúttal 
felkere-
sett ország/
megjegyzés

Schleswig-
Holstein-
Hamburg (HJ)

1933. nyár 100-150 Göteborg

Kurhessen (HJ) 1934 60 Svédország

Bünde in W. 
(HJ)

1935.06.01-
07.15.

2 Malmö, Stockholm, Trond-
heim, Bergen, Oslo

Norvégia

Hamburg (HJ) 1935.07.20-
08.18.

16 Stockholm, Eskilstuna, Trosa

Osterburg (HJ) 1935.07.23-
08.12.

5 Trelleborg, Jönköping, 
Karlsborg, Göteborg, Malmö

Köln (HJ) 1935.07.25-
09.01.

5 Trelleborg, Malmö, 
Kristianstad, Kalmar, Öland-
sziget, Stockholm, Upsala, 
Göteborg

Dánia

Stuttgart (HJ) 1935.08.01-31. 13 Trelleborg, Stockholm, Göte-
borg

Bréma (HJ) 1935 5-15 Svédország

Odera-Frankfurt 
(HJ)

1935 5-15 Svédország

Pomeránia  
Haditengerésze-
ti HJ

1935 Svédország

Diepholz i. Han-
nover (HJ)

1936.07.09-
08.16.

3 Koppenhága, Helsingborg, 
svéd nyugati partvidék, Oslo, 
Djovik (Mjosa-tó), Bergen

Dánia, 
Norvégia

Kollmar i. 
Hannover (HJ)

1936.07.10-
08.01.

5 Odense, Koppenhága, Halm-
stad, Göteborg, Motala, Jon-
köping, Malmö

Dánia

Wilster (HJ) 1936.07.10-
08.01.

20 Koppenhága, Malmö, 
Helsingborg, Halmstad, 
Göteborg, Ullared, 
Falkenberg, Helsingborg

Dánia

Lübeck (HJ) 1936.07.10-30. 12 Malmö, Lund, Ullared

Kellinghausen 
(HJ)

1936.07.10-
08.01.

20 Koppenhága, Malmö, 
Helsingborg, Halmstad, 
Göteborg, Ullared, 
Falkenberg, Helsingborg

Dánia

20 PAAA, R 98897, 98893, 27145, 98920; Abschrift. Ausführungen des Pg. Hinnerks auf der 1. Arbeitsringtagung am 
9. Dezember 1938 – PAAA, R 27134.
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Berlin (HJ) 1936.07.11-31. 5 Koppenhága, Helsingborg, Gö-
teborg, Motala, Norköpping, 
Stockholm, Upsala, Visby, 
Kalmar, 
Malmö

Dánia

Königsberg (HJ) 1936.07.11-
08.04.

12 Stockholm, Upsala, 
Danemorra, Falun, Orsa, 
Filipstad, Karlstad, Oerebro, 
Eskilstuna

Leuna (HJ) 1936.07.12-
08.11.

15 Trelleborg, Malmö, 
Vänersborg

Hamburg (HJ) 1936.07.18-
08.18.

15 Malmö, Göteborg, 
Karlstad, Stockholm, 
Linköping, Malmö

Hamburg (HJ) 1936.07.18-
08.18.

15 Malmö, Göteborg

Berlin (HJ) 1936.08.03-16. 30 Gomburg, Götakanal, 
Stockholm

Ulm (HJ) 1936.08.07-
09.02.

18 Stockholm, Mälarsee, Upsala

Pomeránia 
Haditengerésze-
ti HJ

1937. augusztus 
8 nap

20

Hagen HJ) 1938

Vesztfália (HJ) 1938

Lübeck (DJ, HJ) 1939.07.18-
08.01.

19 Stockholm, Göteborg, 
Halmstad

Frankföld (HJ) 1939.08.11-15. 200 Malmö

Neubranden-
burg (HJ)

1939

Bochum (HJ) 1939

1939

Aachen (BDM) 1935.07.27-08.28. 16 Göteborg, Trollhätten, Sunne, 
Vadstena, Norrköping, Stock-
holm

Középföld (BDM) 1939.07.30-08.14. 10 Göteborg, Karlstad, Stockholm, 
Motala, Malmö

Középföld (BDM) 1939.08.05-18. 11 Göteborg, Karlsstadt, Stock-
holm, Motala

 
1938: 39 út, 3 tábor21

1939: 8 út22

21 Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur für den 
Dienst. 
22 PAAA, R 98919.

A Hitlerjugend és a nagyvilág526



Norvégia 23

Honnan Mikor Hány fő Útvonal Egyúttal felke-
resett ország/
megjegyzés

Felföld (HJ) 1934. július 25 Bergen, Ask-sziget, Voss , 
Stalheim, Gudvangen, 
Flaam, Myrdal, Oslo

Gross-Umstadt 
(HJ)

1935.07.20-
08.10.

8 Bergen és északra

Düsseldorf (HJ) 1935.08.01-25. 14 Haderslevn, Skagen, 
Kristiansand, Bergen, Oslo

Dánia

München (HJ) 1935

Hamburg (HJ) 1935

Bréma (HJ) 1935

Drezda (HJ) 1935

Schleswig (HJ) 1936.05.28-
06.11.

10 Kruså (Krusau), Fredericia, 
Koppenhága, Oslo

Dánia

Weimar (HJ) 1936.07.07-
08.01.

15 Oslo

Hannover (HJ) 1936.07.10-
08.01.

5 Oslo, onnan a norvég 
csereifjakkal Norvégián ke-
resztül

Hamburg (HJ) 1936.07.17-
08.16.

11 Bergen, Myrdal, Sognef-
jord, Luster Ringebu, Ha-
mar, Eidsvoll, Oslo

München (HJ) 1936.07.19-
08.26.

3 Oslo, Drammen, Bergen, 
Trondheim

Berlin (HJ) 1936.06.22-
07.30.

22 Oslo, Loen, Tyrtegö, Lei-
ersvassbu, Eidsbujaren, 
Bergen

Nemzetpoliti-
kai Nevelőin-
tézet Potsdam-
Neuzelle

1936 6

Közép-Elba (HJ) 1937 Közös tábor cserkészekkel

Stettin (HJ) 1937.07.24-
08.06.

21 Koppenhága, Haugesund, 
Bergen, Trondheim, Kri-
stanssund

Dánia

Mannheim (HJ) 1937.07.25-
09.04.

10 Trelleborg, Göteborg, Fre-
derikstadt

Északi-vidék 
(BDM)

1939.07.22-
08.08.

12 Oslo-Bergen

23 PAAA, R 98897, 98895, 98896; Konzept. Zu Partei 5553, 17. August 1939 – PAAA, R 98921.
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Hamburg (HJ) 1939.07.10-29. 28 Oslo, Lillehammer, 
Drontheim

Marine-HJ is 
van az utazók 
között

HJ 1939.08.20-
09.02.

10 Mjölfell

1938: 17 út, 2 tábor24

1939: 9 út25

Finnország 26

Honnan Mikor Hány 
fő

Útvonal Egyúttal 
felkeresett 
ország/meg-
jegyzés

Frankfurt/Main (HJ) 1934 Baltikum

Frankfurt (HJ) 1935.07.07-
08.13.

17 Riga, Hirschenhof, 
Dorpat, Tallin, Helsin-
ki, Vipuri (Wiborg), Koli, 
Savonlinna

Baltkum

Königsberg (HJ) 1935.07.10-
08.03.

15 Helsinki, Vipuri, Imatra, 
Lappeenranta, Kuopio, 
Vaala, Rovaniemi, 
Petsamo

Thüringia (HJ) 1935.07.10-
08.15.

10 Wiborg, Kajaani

Kurmark (HJ) 1935.07. Helsinki, sarkkör, Tóvi-
dék, Ladoga-tó, Valamo, 
Imatra-vízesés, Viborg

Marienburg 
(WEtspr.) (HJ)

1936.07.04-26. 25 Helsinki, Turku (Abo), 
Tampere (Tammerfors), 
Vaasa, Kokkola, 
Oulu, Kemi, Tornio, 
Oulu, Vaala, Kajaani, 
Kuopio,Heinävesi, 
Joensuu, Valamo, Viborg

Drezda (HJ) 1935.07.05-27. 19 Helsinki, Imatra, Wiborg, 
Ladoga-tó, Sovonlinna

Drezda (HJ) 1935.07.05-27. 16 Helsinki, Imatra, Wiborg, 
Ladoga-tó, Sovonlinna

24 Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur für den 
Dienst. 
25 PAAA, R 98919.
26 PAAA, R 98897, 98893, 27145, 98895, 98896, 98919, 98920; Deutsch-polnischer Jugendaustausch. RJP, 11. 
Juli 1936; RJF Abteilung Ausland Fahrtenamt an das AA, 3. Juli 1935 – PAAA, R 63615; RJF Abteilung Ausland 
Fahrtenamt an das AA, 19. Juni 1935 – PAAA, R 63615; Kurmärkische HJ-Führer  in Finnland. RJP, 1935/182. sz., 
3. o.; Junge Norweger in Niedersachsen. RJP, 1936/145. sz., 2. o.; Jungarbeiter auf Auslandsfahrt. RJP, 1936/163. 
sz., 2. o.; Frankfurter HJ fährt nach Ostpreußen und Finnland. RJP, 1937/172. sz., 2. o.; Abschrift. Ausführungen 
des Pg. Hinnerks auf der 1. Arbeitsringtagung am 9. Dezember 1938 – PAAA, R 27134.
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Drezda (HJ) 1935.07.05-27. 16 Helsinki, Imatra, Wiborg, 
Ladoga-tó, Sovonlinna

Drezda (HJ) 1935.07.05-27. 20 Helsinki, Imatra, Wiborg, 
Ladoga-tó, Sovonlinna

Gera (HJ) 1935.07.08-
08.25.

9 Helsinki, Lahti, Jyväskylä, 
Savonlinna, Punkaharju, 
Imatra, Viipuri

Düsseldorf (HJ) 1936.04.31-
05.30.

7 Helsinki, Lahti, Heinola, 
Mikkeli, Imatra, Wiborg, 
Kotkanach

Hannover (HJ) 1936.06.11-
07.05.

11 Helsinki, Vipuri, Imatra, 
Savonlinna, Sortavala, 
Valamo, Koli, Vaala, 
Muhos, Tampere, 
Hämeenlinna

BIV I. rádiós szín-
játszó társulata 
Rundfunkspielschar 
Wolfgang Stumme 
vezetésével

1936.06.20-29. 54 Helsinki

Berlin (HJ) 1936.06.27-
07.24.

11 Helsinki, Oulu, Vaala, 
Kajaani, Savonlinna, 
(Nyslott), Imatra, Wiborg

Frankfurt/O. (HJ) 1936.07.03-
08.03.

15 Helsinki, Lahti, Kuopio, 
Vaala, Oulu, Kolihöhn, 
Valamo, Punkaharju, 
Imatra, Viipuri

Sondershausen (HJ) 1936.07.06-
08.11.

10 Helsinki

Königsberg (HJ) 1936.07.08-16. 15 Helsinki, Viipuri, Imatra, 
Nyslott, Koli, Vaala, 
Oulujoki-folyó, Oulu, 
Tampere

Halle/Saale (HJ) 1936.07.08-
08.08.

14 Helsinki, Lahti, Villman-
strand, Imatra, Sor-
tavala, Valamo, Wiborg, 
Lahti,Helsinki

Königsberg (HJ) 1936.07.08-
08.15.

10 Helsinki, Lahti, Knopio, 
Rovaniemi, Petsamo, Tar-
nec, Tammerfors

Wohlau (HJ) 1936.07.09-
08.10.

15 Viipuri, Sortavala, 
Valamo, Kajaana, 
Uleåborg
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Mühlhausen (HJ) 1936.07.09-
08.17.

17 Tallin, Wiborg, 
Imatra, Oulu, Tornio, 
Rovaniemi, Petsamo, 
Hammerfest, Petsamo, 
Rovaniemi, Tornio, Oulu, 
Tammerfors, Helsinki, 
Wiborg

Észtország, 
Norvégia

Ratibor (HJ) 1936.07.10-
08.14.

18 Helsinki, Tóvidék

Königsberg (HJ) 1936.07.10-31. 15 Helsinki, Imatra, Savolin-
na, Vaala, Tampere, Abo, 
(Turku), Helsinki,Tallin, 
Helsinki

Észtország

Hannover (HJ) 1936.07.11-
08.19.

15 Helsinki, Viipuri, Imatra, 
Sortavala, Kuopio, Mu-
hos, Oulu, Kemi

Angerburg (Kelet-
Pr.) (HJ)

1936.07.14-
08.09.

16 Helsinki, Lahti, Viipuri, 
Sortavala, Valamo, 
Joensuu, Kuopio, 
Savonlinna, Vuoksinniska

Weilburg (HJ) 1936.07.18-
08.25.

3 Helsinki

Frankfurt (HJ) 1936.07.19-
08.11.

13 Helsinki, Imatra, 
Savonlinna, Jyväskylä, 
Mathi, Helsinki

Kiel (HJ) 1936.07.19-
08.14.

16 Helsinki, Wiborg, 
Nyslott, Kuopio, Mikkeli

Breslau (HJ) 1936.07.20-
08.12.

15 Helsinki, Poorvo (Borga), 
Kotka,Wiborg,Tóvidék, 
Kuopio, Tammersfors, 
Pori (Björneborg), Abo, 
Hanko (Hangö)

Mannheim (HJ) 1936.07.21-
08.30.

10 Rotterdam, 
Amsterdam,Helsinki 
(finn körutazás), Stock-
holm, Koppenhága

Hollandia, 
Svédország, 
Dána

Bomlitz über 
Walsrode (HJ)

1936.07.24-
08.12.

12 Helsinki, Wiborg, 
Kuopio, Oulu, 
Tammersfors, 
Hämeenlinna

Hameln (HJ) 1936.07.24-
08.07.

10 Helsinki, Sortavala, Vala-
mo, Savonlinna

Wilhelmshaven (HJ) 1937.06.16-
07.09.

15 Helsinki, Kotka, Viborg, 
Sortavala, Valamo, 
Sortavala, Savonlinna, 
Jyváskyla, Lahti

Berlin (HJ) 1937.07.13-
08.03.

16 Danzig, Helsinki Danzig

Frankfurt (HJ) 1937.07.29. Helsinki
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Helmstedt (HJ) 1937.11.07-
08.01.

12 Helsinki, Lahti, Jyväskyla, 
Savonlinna, Punkaharju, 
Sortavala, Viipuri

Danzig

Danzig (HJ) 1938 Baltikum

Kurmark (BDM) 1938.06. Helsinki, Booro

Kurmark (DJ) 1938.07. Helsinki

Haditengerészeti HJ 
területi felügyelői 
Stellrecht vezeté-
sével

1939.03.20-25. Helsinki

Közép-Elba (H) 1939.05.29-
06.20.

25 Helsinki, Viipuri, 
Sortavala, Nurmes, 
Rovaniemi, Ivalo, 
Liinahamari, Petsamo, 
Helsinki

Az 1938-ban 

Északi-tenger (HJ) 1939.07.25-
08.05.

14 Helsinki, Savonlinna, 
Kuopio, Yyväskylä, Lahti, 
Helsinki

Északi-vidék (HJ) 1939.08.02-17. 14 Helsinki – Kuolio – Kotka

Szászország (HJ) 1939.08.06-28. 16 Helsinki HämeenLinna 
Viipuri Imatra Savonlinna 
Mikkeli

Ruhr-Alsó-Rajna 
(HJ)

1939.08.10-12. 12 Helsnki

Königsberg (HJ) 1939.07.13-26. 10 Finnország

Kiel (HJ) vitorlások 1939.07.04-08. Helsinki

Iserlohn (HJ) 1939 Finnország

1939

1939

1939

DJ 1939

Halle/Saale 
(BDM)

1936.06.08-30. 10 Helsinki, finn körütazás

Wannsee (BDM) 1936.06.22-07.15. 25 Helsinki, Tammerfors, Mickeli, 
Savolinna, Wiborg

Münster (BDM) 1936.07.17-08.11. 20 Helsinki,Lahti, Savonlin-
na, Punkaharju, Sortavala, 
Viborg,Helsinki,Tallin, Tartu, 
Narwa, Tallin

Észtország

Marienwerder 
(BDM)

1937.08.11-22. 11 Helsinki, Vipuri, Sortawala, 
Savoninna, Lahti

Brandenburg 
(BDM)

1939.07.21-31. 15 Helsinki, Lahti, Vierumäki, 
Viipuri, Imatra, Savonlinna, 
Rauvale
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Középföld 
(BDM)

1939.07.21-08.03. 10 Helsinki-Laathi, Soravala, 
Joensu, Ouli, Tampere

Keleti vidék 
(BDM)

1939.07.30-08.15. 14 Helsinki, Viepuri, Valamo, 
Savonlinne, Lahti

Középföld 
(BDM)

1939.07.31-08.17. 10 Helsinki, Lahti, Sortavala, 
Joensuu, Ouli, Tampere

1938: 44 út, 5 tábor27

1939: 14 út28

Izland29

Honnan Mikor Hány fő Útvonal Egyúttal felkeresett ország/
megjegyzés

Düsseldorf (HJ) 1935.07.26-08.11. 7 Gudwangen, 
Bergen

Norvégia

Lengyelország 30

Honnan Mikor Hány fő Útvonal Egyúttal felke-
resett ország/
megjegyzés

Berlin, Északi vi-
dék, Szászország 
(HJ)

1934. július

Rádiós színjátszó 
csoport

1935.03.22-26. 60 Varsó

Wuppertal (HJ) 1935.07.26-
08.25.

10 Sopot (Zoppot), Puck 
(Putzig), Menstadt, 
Kartuzy (Karthaus), 
Powiat Kościerski 
(Berent), Starogard 
Gdanski (Stargard), 
Bydgoszcz (Bromberg)

Trier (HJ) 1935.07.29-
08.18.

6 Zbąszynek (Neu Bent-
schen), Poznan , Varsó, Ko-
wel, Luck (Volhínia)

Erfurt (HJ) 1935.12.28-
1936.01.05.

40 Łódz,Varsó Thrüringiai 
Éneklő Fiúk 
koncertútja

Halle/Saale (HJ) 1936.07.08-
08.08.

12 Lemberg, Kelet-Galícia , 
Stabislawow (Stanislau)

27 Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur für den 
Dienst. 
28 PAAA, R 98919.
29 PAAA, R 98897.
30 PAAA, R 98898, 98894, 98893, 60450, 98895.
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Frankfurt (HJ) 1936.07.12-
08.01.

14 Łódz, Vilnius Varsó, 
Lemberg  Krakkó vagy 
Katovice, Neu Bentschen

Odera-Frankfurt 
(HJ)

1937.06.22-
07.15.

15 Gr. Dammer bei Neu 
Bentschen,Poznan, Łódz, 
Varsó

Beuthen (HJ) 1937.12.25-
1938.01.06.

8 Kattovitz

Pomeránia (HJ) 1938.09.17-
10.09.

27 Lebork (Lauenburg ), 
Gdingen, Bromberg, Var-
só, Lemberg , Czernowitz , 
Bukarest, Budapest

Románia, 
Magyarország, 
Egykori had-
színterek és ka-
tonatemetők

Északi-tenger 
(HJ)

1939.07.08-22. 15 - biciklisek

1938: 10 út, 2 tábor31

1939: 5 csoportos út32

Baltikum 33

Honnan Mikor Hány fő Útvonal Egyúttal 
felkeresett 
ország/meg-
jegyzés

Majna-Frankfurt 1934 Baltikum

Halle/Saale (HJ) 1935.07.10-
08.15.

9 Tallin, Peipussee, Dorpat 
(Tartu), Werro (Vöru), 
Heimthal (Heimtali), 
Iaborsk, Hirschenhof (Irši), 
Riga, Kap Domesnäs (Kolka), 
Goldingen (Kuldīga), Libau 
(Liepāja), Memel, Nidden 
(Nida), Rossitten (Rybatschi)

Münster (HJ) 1935.07.19-
08.17.

25 Tallin, Hapsal, (Haapsalu), 
Oesel-sziget (Saaremaa), 
Pernau (Pärnu), Fellin 
(Viljandi), Walk (Valga), 
Dorpat, Narwa (Narva)

Kiel (HJ) 1936.07.07-
08.10.

3 Tallin

Münster (HJ) 1936.07.10-
08.20.

32 Tallin, Helsinki Finnország

31 Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur 
für den Dienst. 
32 PAAA, R 98919.
33 PAAA, 98907, 98897, 98893, 27145, 98895, 98896; Deutsch-polnischer Jugendaustausch. RJP, 11. 
Juli 1936; Hauptreferat GA 6 an den Amtschef, 24. Juni 1938 – PAAA, R 27134.
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Königsberg 1937.08.18-29. 11 Libau, Goldingen, Kandau 
(Kandava), Riga, Wenden 
(Cēsis), Walk,  Petschur 
(Petseri), Dorpat, 
Hengerburg, Narva, Tallin, 
Helsinki

Finnország

Königsberg 1938.01.10-20. 4 Riga

Preußisch Eylau 
(HJ)

1938. nyár 13 Riga Helsinki

1939

1938: Észtország: 10 út, Lettország: 3 út, egy észt-lett-német tábor34

1939: Lettország. 3 út, Litvánia: 2 út, Észtország: 2 út35

Belgium36

Honnan Mikor Hány fő Útvonal Egyúttal felke-
resett ország/
megjegyzés

Ruhr-Alsó-Rajna 1934 8-10 Brüsszel, Antwerpen

Dortmund (HJ) 1935.08.09-13. 6 világkiállítás Brüsszel Nem HJ

Düsseldorf (HJ) 1935.08.10-21. 10 Kortemark, Brugge, Ant-
werpen

Aachen (HJ) 1935.08.10-21. 10 St. Vith, Ulfingen, Clerf, 
Diekrich, Mersch, Luxem-
burg , Connsdorf, Echternach

Luxemburg

Augsburg (HJ) 1935.04.01-
05.01.

10 Mechelen, Gent, Zelzate

Düren (HJ) 1935.04.18-
21.

4 Eupen, Malmedy, St. Vith

Ruhr-Alsó-Rajna 1935 Belgium, Malmedy Hollandia

Düsseldorf (HJ) 1936.03.15-
29.

11 Namur, Brüsszel, Kortrijk, 
Ypern (Leper), Dixmuide, 
Brugge, Gent, Antwerpen, 
Heerlen (Dél-Hollandia )

Hollandia

Bochum (HJ) 1936.05.26-
06.02.

6 Eupen,  Löwen, (Leuven) 
Brüsszel, Antwerpen, Genf,  
Brugge, Ypern, Langemark

34 Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur 
für den Dienst. 
35 PAAA, R 98919.
36 PAAA, R, 98895, 98896, 98919, 98920, 98898, 98897, 98894, 98893, 27145; Abschrift. Ausführungen 
des Pg. Hinnerks auf der 1. Arbeitsringtagung am 9. Dezember 1938 – PAAA, R 27134.
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Hamburg (HJ) 1936.08.17-
09.02.

16 Antwerpen, Gent, Roeselare, 
Ypern, Langemark, Menin, 
Kortrijk/Courtrai, Renaix, 
Nederbrakel, Brüssel, Lö-
wen, Lüttich

Münster (HJ) 1936.06.10-
15.

43 Lüttich, Brüsszel, Gent, 
Ostende, Dixmuide, Ypern, 
Brüsszel

Delmenhorst 
(HJ)

1936.06.19-
22.

4 Lürrich, Brüsszel, Antwer-
pen

Luckenwalde 
(HJ)

1936.07.11-
26.

14 Lontzen/Herbestah, Eu-
pen,  Löwen,Brugge, Gent, 
Ostende, Dixmuiden, 
Ypern,Kortrijk

Bergedorf (HJ) 1936.07.29-
08.09.

16 Antwerpen, Gent,Brugge, 
ZeeBrugge, Dixmuiden, 
Ypern, Langemarck, Me-
chelen, Brüsszel Löwen, 
Meerdalbosch, Löwen, Lüt-
tich

Köln (H) 1936.06.27-
07.05.

3 Eupen

Hamburg (HJ) 1936.07.17-
08.02.

16 Antwerpen, Gent, Rouselare, 
Ypern, Langemarck, 
Menin, Courtrai, Renaix, 
Nederbrakel, Brüsszel, 
Löwen, Lüttich

Köln (BDM) 1936.07.21-
30.

10 Brüsszel, Antwerpen, Gent, 
Brugge, Blankenberge, Ra-
schendahle, Zillebecke 
(Ypern), Kortrijk

Honnef területi 
vezetőképző iso-
la (BDM)

1936.07.21-
30.

10 Brüssel, Kortrijk, Zillebecke, 
Raschendahle, Blankenber-
ghe, Brugge, Gent, Antwer-
pen, Brüsszel

Karlsruhe (HJ) 1936.08.16-
09.04.

12 Nymwegen, Dordrecht, Ber-
gen op Zoom, Antwerpen, 
Ostende, Ypern, Brüsszel, 
Namur, Lüttich

Hollandia

Potsdam Bi-
rodalmi 
Vezetőképző 
Iskola

1937. április 33 Groningen, Bekteveen, 
Leeuwarden, Harlingen, 
Zuiderseedamm, Petten, 
Haarlem, Amsterdam, 
Utrecht, Leiden, Delft, Rot-
terdam, Breda, Antwerpen, 
Mechelen, Dendermonde, 
Aalst, Gent, Brugge, 
Dixmuiden, Westende, 
Ypern, Langemarck, Kortryk, 
Audenarde, Brüssel, Löwen, 
Hausst (Eupen -Malmedy )

Hollandia
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Oberhausen 
(HJ)

1937.05.13-
17.

12 Brüsszel, Ypern, Dixmuiden, 
Brugge, Antwerpen

Straelen (HJ) 1937.05.15-
17.

28 Venlo, Roermond, Brüsszel, 
Gent, Langemarck, Ypern

Krefeld (HJ) 1937.05.15-
17.

5 Ypern, Antwerpen

Essen (BDM) 1937.05.14-
18.

13 Brüsszel, Antwerpen

Güstrow (HJ) 1937.07.09-
25.

14 Lüttich, Gebt, Ypern

Köln (HJ) 1937.09.17-
27.

22 -

Solingen (HJ) 1937.09.18-
30.

20 Brüsszel, Ypern, Antwerpen

Közép-Rajna 
(HJ)

1937. szep-
tember (8)

Flandria

Háztartási Iskola 
Geldern (BDM)

1937.10.07-
12.

48 Brüsszel, Flandria, Ostende, 
Brugge, Gent, Antwerpen, 
Rotterdam, den Haag, Ams-
terdam

Hollandia

Münster (DJ) 1937.12.13-
23.

41 Antwerpen, Brugge, Ypern, 
Brüsszel, Lüttich, …
Ollmühle

Essen (HJ) 1938. augusz-
tus (14 nap)

Brüsszel, Ypern, csataterek, 
Winterslag (Genk), Eisden

Szászországi HJ-
csoportok

1938. szep-
tember

Csataterek, Brüsszel, Brug-
ge, Gent, Ostende, Ypern, 
Langemarck

Ruhr (BDM) 1938.01.02-
03.

20 Lüttich, Löwen, Brüsszel, 
Coutrai, Ypern, Langemacrk, 
Dixmuiden

Essen (BDM) 1938.04.09-
15.

63 Antwerpen, Gent, Ostende, 
Ypern, Poelkapelle, 
Langemacrk, Brüsszel

Krefeld (BDM) 1938.04.16-
18.

40 Brüsszel, Ypern, Gent, Ant-
werpen, Herbestahl

Ruhr-Alsó-Rajna 
(Essen) (HJ)

1938.08.16-
28.

43 Eupen , Lüttich, Brüsszel, 
Antwerpen, Ostende

Zenész csoport 
a német kolónia 
meghívására

Északi vidék 
(BDM)

1938.08.15-
30.

7 Hollandia

Saarpfalz (HJ) 1938.08.15-
28.

12 Nennich, Luxemburg , 
Echternach, Wiltz, Dinant, 
Namur, Brüsszel, Ypern, 
Brugge, Gent, Antwerpen, 
Lüttich, Monschau

Luxemburg
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Saarpfalz (HJ) 1938.08.18-
29.

12 Lüttich, Brüsszel, Gent, 
Brugge

Csatamezők és 
katonatemetők 
(Lamgemarck)

Wesztfália (HJ) 1938.10.08-
20.

Lüttich, Ypern, Brüsszel, 
Brugge, Gent, Antwerpen

Közép-Rajna 
(HJ)

1938.09.24-
10.02.

20 Brugge, Ostende, Westende, 
Ypern, Brüsszel

Közép-Rajna 
(DJ)

1938.10.06-
11.

10 Hasuet, Eupen , Malmedy , 
Moresnet, Battice (Herve)

Ruhr-Alsó-Rajna 
(HJ)

1938 60 Jenri, Chapelle, Herve, 
Lüttich, Löwen, Brüsszel, 
Dranoutre, Kemmel, Ypern, 
Langemarck, Dixmunde, 
Steendtrate, ZeeBrugge, 
Gent, Alost, Brüsszel

csatamezők

Hamburg (HJ) 1939.03.18-
28.

26 Liege, Löwen, Brüsszel, 
Gent, Brugge, Ostende, 
Nieuport, Ypern

lemondva

1939

Kaiserslauten 
(HJ)

1939

Münster (BDM) 1939 Flandria

Bochum (HJ) 1939.04.06-
04.11.

28 Lüttich, Brüsszel, Ypern, 
Langemarck, Ostende, Brug-
ge, Gent, Brüssel

Hamburg (HJ) 1939.03.18-
28.

26 Lüttich, Löwen, Brüsszel, 
Gent, Brugge, Ostende, Ni-
euport, Ypern

Hamburg (HJ) 1939.07.25-
08.10.

11 Antwerpen,Brugge, Westen-
de, Ypern, Löwen, Brüssel, 
Eupen

Szászország (HJ) 1939.07.13-
20.

19 Brüsszel, Antwerpen, Gent, 
Brugge, Ostende, Dixmuide, 
Langemarck, Ypern, Brüsszel

Hessen-Nassau 
(BDM)

1939.08.01-
10.

14 Lüttich, Löwen, Brüssel, 
Tournai, Courtrai, Ypern, 
Ostende, Brugge, Gent, 
Antwerpen, Lier, Hasselt, 
Maastricht

Hollandia

Alsó-Szászország 
(BDM)

1939.08.07-
12.

12 Lüttich, Antwerpen, Gent, 
Ypern, Brüssel, Lüttich

Saarpfalz (HJ) 1939.08.19-
29.

20 Luxemburg , Namur, Brüs-
szel, Ypern, Westende, Eu-
pen,  Brugge, Antwerpen, 
Lüttich, Eupen

Luxemburg

Wiesbaden (HJ-
BDM)

1939.08.18-
22.

31 Lüttich, Brüsszel, Lange-
marck, Gent, Malmedy
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Vesztfália 
(BDM)

1939.08.14-
19.

32 Lüttich, Antwerpen, Gent, 
Brugge, Ostende, Lange-
marck, Ypern, Brüsszel

Vesztfália 
(BDM)

1939.08.15-
28.

32 Lüttich, Antwerpen, Gent, 
Ypern, Brüssel, Hausel

Dortmund 
(1939)

1939 Flandria

1938: 39 út, 2 tábor37

1939-re 44 belgiumi utat terveztek, főleg a flandriai csateterkre38

Hollandia 39

Honnan Mikor Hány fő Útvonal Egyúttal 
felkeresett 
ország/
megjegy-
zés

Frankfurt/Oder 
(HJ)

1935.08.01-
09.30.

3 Oldenzaal, Amsterdam Anglia

Würzburg HJ) 1935.08.03-19. 7 Arnheim (Arnhem), 
Amsterdam, Haarlem, Leiden, 
Haag, Rotterdam

Oldenburg 
(BDM)

1935.04.18-23. 13 Oldenzaal, Utrecht, 
Rotterdam, den Haag, Leiden, 
Haarlem, Amsterdam, Apledorn 
(Apendoorn), Hengelo

Delmenhorst 
(HJ)

1935.11.06-
12.11.

52 Oldenzaal, Hengolch 
(Hengelo), Deventer, 
Apendorrn, Amsterdam

Köln (HJ) 1935.04.19-22. 10 Waldniel, Elmpt, Maaniel, 
Roermond, Weert, Eindhoven

Karlsruhe (HJ) 1935. július 
özepe (3 hét)

12 Rotterdam, Scheveningen, 
Haarlem, Amsterdam, Marhen, 
Utrecht, Nymwegen, Lobberich

Berlin (HJ) 1935.07.16-30. 4 Arnheim, Deventer, Zwolle, 
Meppel, Groningen

Alvensleben 
(HJ)

1935. július kö-
zepe, (8nap)

12 Oldenaal, Utrecht, Amsterdam, 
den Haag, Rotterdam

Kassel (HJ) 1936.03.28-
04.11.

Arnheim, Utrecht, 
Amsterdam, Haarlem, Helder, 
Leiden, Rotterdam

37 Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur 
für den Dienst. 
38 PAAA, R 98919.
39 PAAA, R 98898, 98897, 98894, 98893, 27145, 98895, 98896, 98919, 98920;  Reichsjugendführung 
an das AA, 8. Juli 1935 – PAAA, R 63615; RJF Abteilung Ausland an das AA, 8. Juli 1935 – PAAA, R 
63615; RJF Abteilung Ausland an das AA, 11. Juli 1935 – PAAA, R 63615, Abschrift. Ausführungen des 
Pg. Hinnerks auf der 1. Arbeitsringtagung am 9. Dezember 1938 – PAAA, R 27134.
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W.-Eberfeld 
(HJ)

1936.03.28-
04.08.

58 Utrecht, Amsterdam, 
Oosterbeck, Arnheim, 
Rotterdam

Wupertal (HJ) 1936.07.23-
08.16.

3 Utrecht, Amsterdam, Rotter-
dam, Antwerpen, Gent, Brugge, 
Ypern, Brüsszel, Lüttich

Belgium

Köln (BDM) 1936.07.21-30. 10 Nymwegen, Groningen, 
Leuwarden, Amsterdam, 
Den Haag, Rotterdam, 
Nymwegen, Venlo

Aachen 1936.07.21-30. 10 Nymwegen, Rotterdam, 
Den Haag, Amsterdam, 
Leuwarden, Groningen, 
Nymwegen, Venlo

Jülich (HJ) 1936.08.15-22. 10 Sittard, Eidhoven, Utrecht, 
Amterdam, Haarlem, 
Rotterdam, Bergen op Zoom, 
Eindhoven, Roermond

Hannover (HJ) 1937.03.26-
04.05.

18 Delden, (Hof  van Twente), 
Arnheim, Bunnik, Amsterdam, 
Muiden, Scheveningen, Den 
Haag, Bunnik, 
Apelboorn, Delden

Gronau/Veszt-
fália (BDM)

1937.07.15-17. 3 Zwelle, Kampen, Amterdam, 
Allversum,Utrecht, 
Apeldoorn, Goor

Északi vidék 
(HJ)

1938.08.15-26. 10 Rotterdam, Gorinchem, 
Utrecht, Amersfoort, 
Amsterdam, Alkmaar, 
Leuverden, Groningen

Holland határ-
vidékről egy 
BDM-alkörzet

1939.04.07-12. 20 Apeldorn, Ammersfoort, 
Amstredam

Északi-tenger 
(HJ)

1939.07.08-22. 15 - biciklisek

Vesztfália 
(BDM)

1939.05.30-
06.11.

15 Bocholt-Winterswyk, Zuth-
phen-Zwolle, Sneek, Harlin-
gen, Amsterdam, Haarlem, Den 
Haag, Scheveningen, Delft, 
Rotterdam, Breda, Hertogen-
bosch, Nymwegen, Beek

Hamburg (HJ) 1939.07.18-24. 24 Rotterdam, Amsterdam, Leeu-
warden

Vesztfália (HJ) 1939.08.01-05. 9 Arnheim, Utrecht, Amsterdam, 
Leiden, Haag, Haarlem, Mui-
den, Amsterdam, Alkmar, Hel-
der, Harlingen, Leeuwarden, 
Groningen, Delfzijl
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Brandenburg 
(HJ)

1939.08.02-16. 10 Groningen, Vielingen, 
Amsterdam, Rotterdam, 
Dordrecht, Breda, 
Antwerpen, Gent, Brugge, Dix-
munden, Ypern, Brüsszel, Lüt-
tich, Namur

Belgium

Württemberg 
(HJ)

1939.08.03-13. 10 Nymwegen, Utrecht, Amster-
dam, Den Haag, Rotterdam, 
Antwerpen, Gent, Langemarck, 
Brüsszel, Lüttich

1939 Belgum

Siegen (HJ) 1939

Lüdenscheid 
(HJ)

1939 Belgum

JM 1939

1938: 35 út, 5 tábor40

1939-re 18 hollandiai útat terveztek41

Luxemburg 42

Honnan Mikor Hány fő Útvonal Egyúttal felkere-
sett ország/meg-
jegyzés

Düsseldorf (HJ) 1935.04.23-
27.

10 Diekirch, Vianden, Luxem-
burg

Düsseldorf (HJ) 1935.05.25-
06.02.

2 Ulfingen, Ettelbrück, Col-
mar

Köln (HJ) 1936.05.28-
06.03.

12 Echternach, Luxemburg,  
Mersch Diekirch

Aachen (BDM) 1936.07.21-
30.

10 Ernzen (Larochette), Ech-
ternach, Wasserbillig, (Men-
tert), Luxemburg,  Steinfort, 
Mersch, Ettelbrück, Berdorf

Köln (BDM) 1936.07.21-
30.

10 Ernzen, Echternach, 
Berdorf, Ettelbrück, Mersch, 
Steinfort, Luxemburg,  Was-
serbillig, Echternach

Koblenz (BDM) 1937.06.19-
21.

15 Luxemburg

40 Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur 
für den Dienst. 
41 PAAA, R 98919.
42 PAAA, R 98895, 98896, 98919, 98920, 98898, 98894, 98893, 27145.
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Nyugati vidék 
(HJ)

1938.0821-
29.

20 Wasserbilligerbrück, 
Echternach, Vianden, 
Diekrich, Mersch, Steinfort, 
Luxemburg , Mondorf, 
Remisch

néppolitikai ta-
nulmányút

Nyugati vidék 
(BDM)

1939 15 Wasserbillig, Luxemburg Birodalmi né-
metek megláto-
gatása

Nyugati vidék 
(BDM)

1939.08.01-
06.

22 Wasserbillig, Luxembrug, 
Lüttich, Brüsszel, Kortryk, 
Ypern, Langemarck, Osten-
de, Brugge, Antwerpen

Belgium

Mainz (HJ) 1936.05.28-
06.03.

6 Echternach, Diekirch, Math, 
Luxemburg

Gießen (HJ) 1937.03.31-
04.07.

12 Mont, Royal, Wasserbillig, 
Remisch, Mondorf, Esch/
Alz, Luxemburg,  Mersch, Et-
telbrück, Esch/Sauer, Wiltz, 
Klerf, Vianden, Beaufort, 
Echternach

1939-re 9 luxemburgi utat terveztek43

Svájc 44

Honnan Mikor Hány fő Útvonal Egyúttal felke-
resett ország/
megjegyzés

Köln (HJ) 1935.07.30-
08.31.

4 Basel, Luzern, St. Gotthard, 
Tessin, Chur, Liechtenstein, St. 
Gallen

Olaszország

Kassel (HJ) 1935.07.06-
08.10.

2

Erfurt (HJ) 1935.07.06-
08.08.

2 Basel, Luzern, Zürich, St. 
Gallen

Mannheim (HJ) 1935.05.01-
06.15.

2

Mannheim (HJ) 1935.04.18-
05.05.

1 Basel, Zürich, Mellingen, Otten, 
Solothurn, Hutwil, Luzern

Düsseldorf (HJ) 1935.08.03-
20.

5 Schaffhausen, Winthertur, Zü-
rich, St. Gotthard, Brig

Stuttgart (HJ) 1935.07.25-
08.06.

3 Winthertur, Zürich, 
Viwaldstättersee, Gotthard

Nürnberg (HJ) 1935.08.13-
09.09.

55 Rorschach, Zürich, Luzern, 
Sarnen a. Sarner See

43 PAAA, R 98919.
44 PAAA, R 27145, 98895, 98896, 98919, 98920, 98898, 98894, 98893.
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Johannisberg 
(HJ)

1936.07.19-
08.01.

20 Rorschach, Chur, Ilanz, Walz

Düsseldorf (HJ) 1936.08.01-
30.

3 Basel, Zürich

Stuttgart (HJ) 1936.08.02-
15.

13 Bodeni-tó, Schaffhausen

Essen (HJ) 1936.07.23-
08.31.

3 Basel Olaszország, 
Jugoszlávia

Berlin (HJ) 1937.03.20-
04.06.

7 Rohrschach, Chur, Versam

Neuffen/Württ. 1937.07.13-
27.

39 Schaffhausen, Eglisau, Stein, 
Bregenz, Hittisau, Sibratsgefäll, 
Obertsdorf

Ausztria

Karlsruhe (HJ) 1937.12.20-
30.

8 Basel, Zürich, Chur, Zernez, 
Davos, Maloja, Rheintal, 
Bernadinopass, Luzern

Karlsruhe (HJ) 1937.09.15-
30.

8 Basel, Zürich, Chur, Zernez, 
Davos, Maloja, Rheintal, 
Bernadinopass, Luzern

Berlin (BDM) 1938.08.18-
09.16.

12

Baden (HJ) 1939.12.26-
1940.01.07.

Vaduz, Feldkirch Svájci 
sítáboron való 
részvétel a 
svájci HJ meg-
hívására

Berln (BDM) 1938.08.20-
09.09.

11

Baden (HJ) 1938.08.20-
27.

40 Basel, Luzern, Engelberg, 
Stansstadt, Luzern, Küssnacht, 
Gersau, Tellsplatte

Szászország 
(BDM)

1939.06.16-
07.02.

16 Rorschach, Gallen, Zürich, 
Luzern, Sarnen, Meiringen, 
Große Schiedegg, Grindelwald, 
Interlaken, Bern, Lausanne

Baden (BDM) 1939.08.16-
26.

14 Basel, Neuchatel, Genf , Vevey, 
Bern

Hamburg (HJ) 1939.07.22-
08.14.

14 Basel, Solothurn, Neuchatel, 
Yverdon, Lausanne, Genf , Bern

Karlsruhe 
(BDM)

1939 Svájc

1938: 7 út, 1 tábor45

1939: 8 út46

45 Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung 1938. Vertraulich! Nur 
für den Dienst. 
46 PAAA, R 98919.
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Törökország 47

Honnan Mikor Hány fő Útvonal Egyúttal felkere-
sett ország/meg-
jegyzés

Berlin (HJ/DJ) 1935.07.08-
08.15.

6 Isztambul, Athén Görögország

Breslau (HJ/
DJ)

1936.07.07-
08.16.

15 Várna, Isztambul, Szófia Bulgária

Hessen-Nassau 
(HJ/DJ)

1936. szeptem-
ber 14 nap

kb. 30 Balkán, Isztambul Balkán

Közép-Rajna 
Köln (DJ)

1938.08.10-29. 8 Budapest , Belgrád, Turnu 
Severin, Bukarest, Várna, 
Isztambul, Szófia, Lom, 
Belgrád, Budapest

Magyarország, 
Jugoszlávia, Ro-
mánia, Bulgária

NPEA 
Rottweil

1939 32 Budapest , Giurgieu, 
Constanza, Isztambul, 
Szófia, Vidin, Belgrád, 
Budapest

Magyarország, 
Románia, Jugo-
szlávia, Bulgária

1939: 4 út48

47 PAAA, R 98894, 98895, 98898, 98919, Budapest  185.
48 PAAA, R 98919.
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415-417, 461, 483, 493
Kaul, Walter – BIV Külügyi Osztály sajtóre-
ferense 148
Kemal, Mustafa (Atatürk) – török államfő 
288, 291-292, 323
Kießling, Werner – BIV Külügyi és Népisé-
gi Hivatal Germán Ifjúság Főosztálya veze-
tője 368 
Klampen, zu – Baldur von Schirach megbí-
zottja 114
Klein, Emil – bajor HJ-területvezető 10, 
184
Kodály Zoltán – magyar zeneszerző 352
Kojima – Japán Császári Haditengerészeti 
Iroda vezetője 138
Kono(y)e, Fumimaro herceg – japán mi-
niszterelnök 141
Koshima kapitány – Császári Japán Hadi-
tengerészeti Iroda munkatársa 144
Krack, Götz – a HJ olaszországi vezetője 
381
Kroll, Karl – a HJ Határvidéki Hivatal mun-
katársa 34, 45-46, 48, 51
Krome, Fritz – a BIV magyarországi megbí-
zottja 344-346
Kroppenberg, Karl – Hazafias Front 
(Eupen-Malmedy) vezetője 399
Kursell, Otto von – a „Kursell-iroda” veze-
tője 98
Laerum, Erik – dán Nemzetiszocialista Ifjú-
ság vezetője 344, 384-387
Lamann, Werner – BIV Határ- és Néppoli-
tikai Hivatal osztályvezetője 205, 329, 347
Lammers, Hans Heinrich – a Birodalmi 
Kancellária vezetője 100, 103, 206
Landero – portugál, az ifjúsági egészségügy 
igazgatója, 204
Langanke, Gustav Adolf – HJ-területvezető 
122, 128
Lapins, Erich – Memel–vidéki német ifjú-
ság vezetője 255
Lapper, Karl – BIV-hivatalvezető 193

Laurson, Friedrich – lett államifjúsági meg-
bízott 258
Lauterbacher, Hans – BIV Külügyi Hivatal 
vezetője 66, 83, 90, 138, 140, 166, 185, 187-
188, 205, 218-219, 221, 264, 292, 319, 329, 
388, 394, 480-481, 488
Lauterbacher, Hartmann – a BIV törzsve-
zetője 120-123, 126-128, 130-134, 137, 139, 
142, 161-162, 165, 176, 193, 196-197, 203, 
206, 252, 342, 378
Lebrun, Albert – francia köztársasági elnök 
184
Lehembre, Edgard – Nemzetiszocialista 
Flamand Ifjúság vezetője 358, 368, 398-
401
Lehrbass – délnyugat–afrikai német ifjúság 
vezetője 304
Leitner – a törökországi HJ vezetője 290
Lemmer, Erich – a BIV Norvégiai Parancs-
nokságának vezetője 389
Leonini – olasz konzul 363, 380
Ley, Robert – a Német Munkafront vezető-
je 134, 178, 237, 328, 335, 484
Lindenburger, Dr. – majna-frankfurti HJ-
terület vezetője 198
Lindenburger, Hermann – BIV Hollandiai 
Parancsnoksága vezetője 396
Lorenz, Fritz – a HJ heusweileri helyi cso-
portjának vezetője 49
Lorenz, Ottokar – HJ-területvezető 156
Lorenz, Werner – a Népi Német Közvetítő-
szerv vezetője 
Lossnitzer, Erich von – a HJ délnyugat-afri-
kai vezetője 301-306
Louhivuori, Matti – finn ifjúsági vezető, az 
EISZ egyik munkabizottságának vezetője 
358
Luchaire, Jean – Francia Ifjúsági Bizottság 
a francia–német közeledésért vezetője 170, 
172
Lucht – brazíliai német ifjúság vezetője 281
Ludwig, Erika – a HJ spanyolországi lány-
vezetője 392
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Buchheit, Luitpold – BIV-osztályvezető 
329
Luraschi – GIL-vezető 131
Luther, Hans – német külügyi államtitkár 
108, 145, 166, 200, 326, 346, 351-352, 355-
356, 362, 379, 456
Lutze, Viktor – legfelsőbb SA-vezető 355
Maas – BIV Külügyi Osztályának referense 
244-245
Maass, Walter – az NSDAP helyettes danzigi 
körzetvezetője 44-45, 175
Macek, Alois – a szlovák Hlinka-Ifjúság ve-
zetője 344, 358
Mann, Thomas – német író 16, 357-358, 486
Marrek – HJ területi osztályvezető 263-265
Marrum, Hanns – BIV-referens 120, 198, 
329, 375, 484
Bormann, Martin – NSDAP Pártkancellária 
vezetője 182, 327, 331, 397, 439
Martin, Hubert S. – Cserkészek Nemzetkö-
zi Irodájának igazgatója 148
Massoun Abdin Bey – Szíriai Nemzeti Nép-
párt németországi kirendeltségének vezető-
je 293
Matheass, Alexander – lett ifjúsági vezető 
355
Matschuk – HJ- járásvezető 227
Maubach, Hans–Gustav – BIV Franciaor-
szág-referense 183-184, 189, 329
Medgyesy vitéz – magyar ezredes 363
Meßmacher, Hans – BIV Norvégiai Parancs-
noksága vezetője 389
Meßmacher, Ursula – BIV Norvégiai Pa-
rancsnokságának lányvezetője 389
Metaxas, Ioannis – görög miniszterelnök 167
Mezetta, Paul – a vallon Légiós Ifjúság ve-
zetője 398
Mezzasoma – olasz ifjúsági vezető 121
Michel, Luise – BDM-főkörzet-vezető 392
Minke, Paul – a potsdami Birodalmi Veze-
tőképző Iskola vezetője 267, 268
Misima gróf – japán ifjúsági vezető 144
Moka – BIV Langemarck–bizottság elnöke 
270

Moltke, Hans-Adolf von varsói német nagy-
követ 245 
Monje – bolíviai vezérkari tiszt 285-286
Moretti, Luigi – GIL törszvezetője 131
Morozov, Pavlik – szovjet „hős” 313, 328
Moscardo, José – spanyol tábornok 194-195
Mosley, Oswald – Fasiszták Brit Uniójának 
vezetője 146
Möckel, Helmut – BIV törzsvezetője, 
Axmann helyettese 327, 345-347, 351, 355, 
358, 378-379, 389, 402, 431
Mussolini, Benito (a Duce) – olasz minisz-
terelnök 51, 114, 117-119, 121-126, 128-
129, 131-132, 169, 258, 293, 342, 349, 350-
351, 355-356, 364, 375-376, 463, 468, 473, 
478-480, 484, 486, 488, 490
Mühlberg-Schäfer – HJ-területvezető 161
Müller, Heinz – HJ-vezető 165, 261
Myamoto, Morio – a HJ japán összekötője 
137, 144
Nabersberg, Carl – BIV törzsvezetője 35, 
64-65, 72, 89, 120, 147-149, 151, 173-175, 
177, 269, 281-282, 289-291, 318-319, 444, 
469, 484
Nanai – japán követ 137
Neurath, Konstantin von Neurath – német 
külügyminiszter 97-98, 125
Nickel, Siegfried – az olaszországi HJ ve-
zetője, BIV Keleti Parancsnokság vezetője 
381, 419, 430
Norkus, Herbert – a HJ berlini mártírja 
193, 227
Nosowicz, Olgierd – lengyel ifjúsági vezető 
246, 248
Nyírő József – magyar író 352
Oberlindober, Hanns – birodalmi háborús 
„áldozatvezető” (Reichskriegsopferführer) 
187 
Oertzen, Adolf Friedrich – BIV gyarmat-
ügyi referens 112, 461
Oever – Haditengerészeti HJ főreferense 
233
Orsanic, Ivan – a horvát Starčević Ifjúság 
vezetője 358 
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Oshima – japán követ 384
Østring, Bjørn – norvég Quisling-ifjúság ve-
zetője 389
Pacheco, Carneiro – portugál nevelésügyi 
miniszter 202
Paul–Boncour, Joseph – francia külügymi-
niszter 
Pereira, Marques – a portugál ifjúsági veze-
tőképző iskola helyettes vezetője 207
Peschke – a svábföldi HJ vezetője 377
Pétain, Henri – a francia Vichy-állam veze-
tője, tábornok 180
Peters, Arnold – a HJ északi vidéki körzet-
vezetője 51
Petter, Richard Kurt – berlini HJ-
területvezető 134, 166, 389
Pichot, Henry – francia frontharcos-vezető 
179
Pilsudski, Józef – lengyel államfő 
Proksch, Walter – HJ karintiai vezetője 32
Quisling, Vidkun – norvég miniszterelnök 
224, 390, 494
Radeck – BIV Kulturális Hivatalának he-
lyettes vezetője 376
Ramallo, Mariano – Badajoz területi ifjúság 
vezetője 193
Ramos Gustavo Cordeiro – portugál neve-
lésügyi miniszter 202
Recep Bey –Török Néppárt főtitkárával 
289-290
Redeker, Rolf – brémai DJ-vezető 194, 381
Redonnet, Adolfo Perdo – Falange német-
országi országos csoportvezetője 196
Renteln, Adrian von – HJ birodalmi veze-
tő 35, 38
Reuber, Rudolf – frankfurti HJ Külügyi 
Részlegének vezetője 227, 247-251
Reventlow, grófnő –a dániai cserkészek ve-
zetője 148
Reynaud, Paul – francia miniszterelnök 328
Ribbentrop, Joachim von – német külügy-
miniszter 171, 174, 183, 188, 252, 326, 340-
341, 351, 366, 456

Ricci, Renato – olasz Ifjúságnevelési Mi-
nisztérium helyettes államtitkára, korporá-
ciós miniszter 114, 116, 121-122, 125-126, 
128, 351, 358-359, 468, 484, 486
Riecke – BIV Külügyi Hivatal Külföldi Szol-
gálatának főreferense 246
Rivera, Miguel Primo de – spanyol minisz-
terelnök 192
Rivera, Pilar Primo de – spanyol országos 
lányvezető 197-198, 319, 358, 392-393, 438, 
485
Rochelle, Brieu la – francia költő 180
Romains, Jules – frania író 174-175
Roosevelt, Franklin Delano – USA elnöke 
352, 354, 356-357, 362, 365
Rosenberg, Alfred – megszállt keleti terü-
letek birodalmi minisztere 47, 57, 64, 242, 
295, 390, 418-419, 494
Ross, Colin – német felfedező, újságíró 352
Ross, Arnold – a HJ hannover-braunschweigi 
körzetvezető 51
Rullis – Lett Ifjúság vezetője 428
Rust, Bernhard – birodalmi nevelésügyi mi-
niszter 97-98, 176
Rüdiger, Jutta – BDM birodalmi vezetője 
17, 67, 72, 78, 83, 85, 87, 89-93, 95, 101, 
112, 127-128, 130-131, 146, 149, 152, 170, 
188, 197-199, 245, 308, 319, 340, 343, 
347348, 355, 358, 370-371, 378-379, 390, 
392, 394, 398, 407-408, 413, 417, 421-422, 
438, 487, 494
Salazar, António de Oliveira – portugál mi-
niszterelnök 202
Scapini, Georges – Francia Ifjúsági Bizott-
ság a francia–német közeledésért vezetője 
187, 465 
Schalburg, Christian Frederik von – a dán 
Nemzetiszocialista Ifjúság vezetője 384, 
388
Schellenberg, Walter – Biztonsági Szolgálat 
(SD) vezetője 327
Schirach, Baldur von – birodalmi ifjúságve-
zető 14, 16, 35-36, 40, 46, 53-54, 56-62, 64-
65, 68-70, 72, 77-79, 83-86, 90-91, 93-94, 
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98-100, 102-103, 107, 112, 114, 120-125, 
128 -132, 134, 136-140, 144, 148, 151, 157, 
160, 162-163, 171, 176, 178, 182-188, 193-
196, 205-207, 214, 218, 236-237, 240-241, 
244, 268, 273, 277, 281-282, 285, 289-297, 
300, 319, 323-324, 327, 330, 344-346, 351-
359, 361, 364-365, 379, 393, 414, 418, 461, 
464-466, 476-477, 481, 487-488, 493-494, 
546 
Schlösser, Rainer – BIV főhivatal-vezetője 
379
Schlünder, Ernst – BIV Testi Felkészítés 
Hivatalának vezetője 156, 370, 388, 487
Schmidt, Heinz – BIV Külügyi és Népisé-
gi Hivatal vezetője 329, 331, 362-364, 380, 
393
Schmidt, Rudolf – HJ Határvidéki Hivatal 
vezetője 34-52, 444, 449-450
Schmolz – birodalmi propagandaügyi mi-
nisztérium referense 114
Schulte – HJ-területvezető 194, 205
Schulze, Reinhold – BIV Határvidéki és 
Külügyi Hivatal vezetője, BIV-megbízott Ja-
pánban 65-66, 137, 140, 142, 144-145, 156, 
182, 198, 203, 246, 248-249, 258, 384, 476
Schumacher, Fritz – BIV Külügyi Hivatal 
főosztályvezetője 164
Schwante, Herbert – danzigi HJ-vezető 45
Schwarzenberg, Aldo – német–chilei ifjúság 
vezetője 281
Schweizer, Jacques – az Új Európa Ifjai 
francia ifjúsági szervezet tagja 274, 355, 
393, 474, 492
Schweizer, Jacques – a francia Új Európa If-
jai Kollaborációs Csoportjának képviselője
Schwietering, Wilhelm – Délnyugat-afrikai 
Német Szövetség vezetője 303, 305-306
Sens – hamburgi HJ vezető 281
Serena, Adelchi – olasz Nemzeti Fasiszta 
Párt titkára 350
Siems – iráni német kolónia vezetője 296
Stadler, Theodor – BIV Külügyi Hivatal ve-
zetője 66, 178, 193, 218, 221, 329, 396, 416

Stang, Axel – norvég Quisling-ifjúság veze-
tője 344, 358, 372, 389-391
Starace, Achille – olasz Nemzeti Fasiszta 
Párt titkára 114, 118, 122, 131-132
Stellrecht, Helmut – BIV Testi Felkészítés 
Hivatalának vezetője 137, 221, 233, 531
Stoeckel, Thomas – HJ felföldi területének 
vezetője 194
Stöckl, Marta – HJ felföldi területének fő-
körzetvezetője 378
Streicher, Julius – NSDAP frankföldi 
pártkörzetvezetője 236
Stresemann, Gustav – német külügyminisz-
ter 30, 449 
Stroici, Manoli – Románia sportvezetője 
344
Stumme, Wolfgang – BIV rádiós színjátszó 
csapatának vezetője 84, 245, 529
Suetsugu – japán belügyminiszter 141
Szinyei-Merse Jenő – magyar nevelésügyi 
miniszter 352
Sztálin, Joszif Visszarionovics – a szovjet 
Össz-szövetségi Kommunista (bolsevik) 
Párt főtitkára 16, 365
Teichmann, Emil – a BIV dániai megbízott-
ja 347, 385
Terboven, Josef – Norvégia birodalmi bizto-
sa 387, 390, 494
Testa, Penelope – GIL leányvezetője 344, 
358, 363, 378
Thanner, Eduard – BIV Külügyi Hivatal 
munkatársa 329
Thaysen – dániai német ifjúság vezetője 
285
Thiele, Fritz – thüringiai HJ vezető 40-41, 
44
Tiso, Josef – Szlovák Köztársaság elnöke 
352
Tönder, Karl – Észak-Schleswig Német If-
júsági Köre vezetője 211
Trebst – BIV skandináv referense 389
Treiber – HJ országos ifjúsági vezetője Ke-
let-Afrikában 309
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Trotha, Adolf von – admirális, Nagynémet 
Szövetség vezetője 57
Tschammer und Osten, Hans – birodalmi 
sportvezető 125-126, 137, 187, 342, 358, 
360, 366
Tuka, Vojtech – szlovák miniszterelnök 352
Ugaki, Kazushige – japán külügyminiszter 
141, 144, 483
Uhse, Bodo – Schleswig-Holsteinsche Tages -
zeitung szerkesztője 50
Uiberreither, Siegfried, – NSDAP stájeror-
szági körzetvezető 355
Ulmanis, Kārlis – Lettország elnöke 256-
257
Vidussoni, Aldo – GIL vezetője, olasz Nem-
zeti Fasiszta Párt főtitkára 351, 358, 375
Vierkampfer – HJ főjárásvezető 132
von Arnim – a Német–Francia Társaság el-
nöke 187
Voß, Wilhelm – BIV Holland Parancsnoksá-
ga vezetője 396
Vuolasvirta, Lauri – a finn nemzeti cserké-
szek törzsvezetője 233
Wagner, Adolf – NSDAP bajor körzetveze-
tője 110, 125
Wedel, Elka von – BIV Külügyi Hivatal 
BDM-referense 198-199, 239, 363, 380
Weese, Eugen – a HJ szudéta-vidéki veze-
tője 32, 46
Weigel – a délnyugat-afrikai NSDAP veze-
tője 301
Weltzin – a BIV Sajtó- és Propaganda Hiva-
talának vezetője 389
Wendt, Gerda – a HJ dániai lányvezetője 
385
Wessely, Erhard – BIV Külügyi Hivatal 
fősosztályvezetője 103, 213, 222, 230-231, 
262-263, 329, 347, 354, 379-380
Wilke, Heinz – BIV Külügyi Hivatal osztály-
vezetője 329, 349, 377, 381
Wilson, Hugh Robert – az USA berlini 
nagykövete 277
Zantut, W. – szír cserkészvezető 292

Zeyen – Német –Argentín Cserkésztestület 
vezetője 281-282
Zoglmann, Siegrfried – a BIV Sajtó- és Pro-
pagandahivatala Külföldi Sajtó Főosztályá-
nak vezetője 251



Megjelenik a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány kiadásában, a Pannónia Könyvek 
Szerkesztőségének gondozásában.
Felelős kiadó: a kuratórium elnöke
Felelős sorozatszerkesztő: Szirtes Gábor
A korabeli fotó felhasználásával készült borító és a nyomdai előkészítés a Pannónia Könyvek 
Szerkesztőségének munkája. (Jakab Attila)

Készült a Molnár Nyomdában, Pécsett, 2013-ban.
Felelős vezető: Molnár Csaba
Terjedelem: 34.5 B/5 (49.335 A/5) ív

ISSN 0237 4277
ISBN 978 963 9893 75 7

A szerző tudományos tevékenysége megtekinthető: www.vitarizsolt.hu

A Pro Pannonia Kiadó kiadványai megvásárolhatóak: 
7621 Pécs, Király u. 33. (Szerkesztőség és bemutatóterem) H.-Cs.: 8.00-16.00, P.: 8.00-14.00
Megrendelés: T./F.: 72/ 516-866, 213-379, info@propannonia.hu
Tájékozódás a könyvekről: www.propannonia.hu

PANNÓNIA 
KÖNYVEK


