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HTTLER, BIRODALMA
A pariskiirnyeki b6keben a gem5,n
6ri:ist alaposan megkdtciztek. Nyugati rssz6n eh'ettek tcile Elzi,r;zt es a bdnvdkban gazd.ag Saar-r'ideket, keleten foly-os6t
esindltak Lengyelorszrig'nak a tengerhez
6s ezzel Kelet-Poroszorszdg l<tjzel 5 milli6is n6metsdgel e szakitottdk az drryaorszdgt6l, Hatalmas hadiearcot vetettek
ki rri,juk 6e minden gyarmatrit elvet-

tek a

Hohenzollerne,k

egykor

hat,almas

vil6gbirodalm:inak. Ezzel tulajdonk6pen

tiiriiit6k a

nagyhata m,ak sordib,6l.

A

le-

gy6zott ne,mzet sorsa jutott a n6meteknek i,s, akdr csak nekiink.
A kiils6 bajoka,t, tetdzt6k a bels6k is.
N6metorsz6got kezdte elcinteni a bolsevista dradat. Poroszorsz6g val6srigors viirris birodalomrmd

lett

a szocialist6k, kom-

munistdk uralma alatt. A katholikus nemet tartomzinyolrat pedig a Vatik6nb6l
kezdt6k igazgatni. A bibor"nokok, piispdktik, pleb6nosok azon voltak, hogy Bajor-

a Rajnla-ta'rtomrinyo'ftat elszakitsdk N6metorszdgt6l 6s Ausztri6val
orisar6g'ot',

egye'sitve, fcltdmasszdli halottaib6I

egyl<ori N6met-r6mai birodalmal,.

tijrekvesirliet a franci:il<

I{a

is

Ezt

a?)

a

tdmogattd,li.
megval6sul, alikor N6metors'zdg sz6-

zadol<ra liies'ik az eur6pai politika vez6rliar:ib6l. Hogy nem lett bel6le semmi, az

tisztdn Hitlernek es az ifjusdg szivos
Mert a mai N6metorsz6got a n6met ifjirsdg v6gs6 er5feszit6se hozta l6tre a pAng'ermdn eszkiizdelm6nel< l<d'sziinhet6.

m6nv hatd'sa alatt.
Itrur6pa rdgi lris6rtet,e a pdrngerrninizmus. 50 m.il1i6 n6met 6l a birodalom ha-

t6rain kiviil vil6,g,szerte, de ,f61eg Eul6pdban. Ezt a fajisdgot rneg6rz6, megem6szthetetlen tcimeget aliarja a pdngerm6n esz'm6ny politikailag i,s egl'e6ges
frildrajzi hatiroh koz6 szoritani. Egy sereg apr:6 nemzet ondll<isrriig6n, nemzeti
{iiggetlens6g6n 6s halilin tit. visz az rit
a germ6n 6ri6s 6lma fe16. M6,gis szrimol-

ni keli azzal a val6sd,ggal, hogy a n6.met
f a j sziv6ssriga, feg''€lmezetts,6ge 6s er6szakossriga a tdrt6nelem utjain eg)'re
jobban l<isz6ie,siti a ggrmdn akol korl6tait. Azok a vdrbdor didkok 6,s b6rnadr6goe 1egenyk6,k, akik nyarank6nt, orsz6gunkban barangolnak: egy-egy kcivetei,

el66rsei a p6'ngernldniz.mu,snak s az a fel-

adatuk, irogy fel6bressz6k a szu:ry6kj.).o
ndm:et ijntudatot sv6bj4ink, hienceint €s
ponszihtereink kcizcjtt.

Amikor a politikai os erktjl.csi pu6ztu-

lris huliimai dsszecsaptak a nemetek
feje fciidtt 6s a kiilpolitikai canossajdr6.sban elfriradt,ak, akkor sz;iilt ie festG
rillvdnyrir6l a fanatikus g:ermtd.n 6lmod6:

Hitler. B*s1 helyett horogkeresztq zfsz16t ragadott a kez|be 6s a nemet ifju..rig ezreiben magaera szitobta a pd,ngerm6n ontudat pisllkol6 tiizdt 6s 1933.
mrciusban, fegyeilmrezett o$apati forradalmdval, zftszlajht Potsda"m, diadalkapujira trizte. Megsziiletett az eszaki fasizmus: a llarmadik Birodalo,m. Egy 6v dta
Eur6pdnak, a politikai helyzet ellen6re,
itt a kulcsa. Ilitler magatart6sa jelent"
heti a b6k6t, de kan6o is lehe,t a pus,kaporos hord6ban. Ila a n,agy n6met 6tv6gy
kiszelesiti torkd,t a hat6rain tul 616 n6metekre i,s, mert akkor feltetleniil kihir-ja maga ellen a tcibbi nagyhat.alom
feltekenys6g6t.

Iiiilpolitikai

szernpontb6l az6rL vesz6a n6met helyzet, mer| az uj birodalom bels6 berendez6se m,6g moet megy
lesbe s nincs ideje m6sra. A n6met
n1'erser6 r'asabroncsai most kov6csoljdk
o-.-.ze az eddig tinLd1l6 6letet 616 tartom6l1-es

nyoliat. Hitler e'gy germ:in Sp6rt6t
csindl a biroda1omb6l, amelynek feje Beriin. Gondolat 6s parancs csak itt sziile-

tik, innen dirigd nak 616ke,t es holtakat.
A germdn faji cintudat revizi6ja sor6n:
a nemzeti, faji, gazdasdgi, valldsi 61et
eg6sz teriilete kis6rleti la orat6rium lett,
ahoi a tiszta germdn v6r 6,s jellem kutati-.a folyik. A bels6 dtalaliLrl6s sull-pontja az ifjrisdgra esik. Ez a nemzeti
szocializmus sejtje, a Harmadili Birodalom igazi n6pe. Mdr 12-18 er- licizcitt
katonai jellegii osapatokba sorozzik a

Ilitlerjugend sz.it zezt:eit. Ha munlian6ikiil'
csavarognak, munlrat:irborokba r-iszik
6ket. Orszigutakat 6pitenek, moc:qf'akat,
idpokat csapolnak le, hrizaliat epitenek.
Szabail idejiihben nyelveket tanulnak ds
vall6sos nevel6sben r6szesiilnek. -\ t6borol<ban nics rangkiildnbs6g. ,\ diplom:is
munkan6lkiili abban hliinbiizik a ttibbi--

t61. hogy szellemi nunk6t

vdgez-

