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 Prológus: A kripta 13

Prológus: A kripta

A palota a hegy tetején, gyönyörűen gördülő bajor mezők 
felett emelkedett. A csodaszép tájat Gottesgarten – Isten 

kertje – néven ismerték.
A lent kanyargó folyó menti falvakból és tanyákból fel-

tekintve a Banz-kastély kikövetelte magának a figyelmet. 
Szélesen szétterülő kőszárnyai aranylón csillogtak a nap-
fényben, és két karcsú réztornya magasról nézett le a barokk 
templomra. A hely ezeréves történelemmel büszkélkedhetett, 
mint kereskedelmi csomópont, mint egész hadseregek ellen 
védelmet nyújtó erőd, és mint bencés apátság. A háború alatt 
kifosztották és lerombolták, ám fényűző módon újra felépült 
a Wittelsbach királyi család számára. Gazdag termeiben meg-
fordultak királyok és hercegek, sőt egyszer maga II. Vilmos, 
az utolsó német császár is. Most, 1945 tavaszán, a kolosszus 
egy hírhedt harci különítmény előretolt helyőrségeként szol-
gált, amely a háború egész ideje alatt a megszállt Európa ki-
fosztásával foglalkozott, a Harmadik Birodalom dicsőségére.
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14 AZ ÖRDÖG NAPLÓJA

Ahogy a háború hat kegyetlen éve után közeledett a ve-
reség, a nácik szerte Németországban nekiálltak elégetni a 
bizalmas kormányiratokat, nehogy a szövetségesek megkapa-
rintsák, és felhasználják ellenük ezeket a dokumentumokat. 
Ám a hivatalnokok képtelenek voltak rávenni magukat aktá-
ik megsemmisítésére, így hát inkább erdőkben, bányákban, 
kastélyokban és ehhez hasonló palotákban rejtették el őket. 
Az ország minden sarkában több könyvtárnyi titok lapult: 
részletes belső nyilvántartások, amelyek fényt derítettek az 
aberrált német bürokráciára, a katonák könyörtelen hábo-
rús stratégiájára és az Európát a „nemkívánatos elemektől” 
véglegesen megtisztító rögeszmés náci tervre.

Április második hetében a George S. Patton tábornok ve-
zette harmadik és az Alexander Patch táborok által irányított 
hetedik amerikai hadsereg lerohanta a környéket. Miután 
pár héttel korábban átkeltek a Rajnán, a katonák végigszá-
guldottak a meggyötört ország nyugati részén, amiben csak 
a lerombolt hidak, a rögtönzött úttorlaszok és néhány elszi-
getelt, konokul ellenálló egység lassította őket. Elhaladtak a 
szövetséges bombázások által a földdel egyenlővé tett városok 
mellett. Elhaladtak az üreges tekintetű falusiak mellett, akik 
házaikra már nem a náci jelképeket, hanem fehér lepedőket 
és párnahuzatokat tűztek ki. A német hadsereg gyakorlatilag 
szétesett. Három és fél hét múlva Hitler halott lesz.

Nem sokkal megérkezésük után az amerikaiak találkoztak 
egy elegáns, monoklit és fényesen csillogó magas csizmát vi-
selő arisztokratával. Kurt von Behr a háború alatt Párizsban 
tartózkodott, ahol művészeti magángyűjteményeket dézs-
mált meg, és több tízezer francia, belga és holland tulajdonú 
lakásból rabolt el műtárgyakat. Nem sokkal Párizs felszaba-
dítása előtt feleségével együtt Banzba szökött, egy tizenegy 
autóból és négy költöztető teherautóból álló konvojjal me-
nekítette ki zsákmányát.
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 Prológus: A kripta 15

És von Behr most üzletet akart kötni.
A közeli Lichtenfels városka katonai kormányzóságán fel-

keresett egy Samuel Haber nevű tisztet. Von Behr megked-
velte ugyanis a fejedelmi életet, élvezettel nézegette a palota 
díszesen festett plafonját. Ha Haber békén hagyja, megmu-
tat neki egy titkos rejtekhelyet, amely tele van fontos náci 
aktákkal.

Az arisztokrata felkeltette az amerikai kíváncsiságát. A szö-
vetséges erőket utasították, hogy a műveleti hírszerzés és a 
már kilátásba helyezett háborús bűnös perek előkészítésének 
céljából keressenek meg és helyezzenek biztonságba minden 
hivatalos német okiratot. Patton hadseregénél egy különleges, 
G-2-es katonai hírszerző egység foglalkozott ezzel a feladat-
tal. Csak áprilisban a csapatok harminc tonnányi náci iratra 
tették rá a kezüket.

Von Behr tippjét követve az amerikaiak felmásztak a hegy-
re. A német a palota kapujánál fogadta őket, majd lekísérte 
a csapatot az öt szinttel az épület alatt, egy álcázott betonfal 
mögött elrejtett valóságos aranybányához. A náci dokumen-
tumok egy hatalmas kriptát töltöttek meg. Ami nem fért be, 
szétszórva feküdt a földön.

Miután elárulta a titkot, von Behr – aki ekkorra már fel-
tehetően ráébredt, hogy az alku nem menti meg a Németor-
szág szégyenletes vereségével járó pusztulástól – felkészült a 
stílusos távozásra. Felvette egyik túldíszített egyenruháját, 
és feleségével együtt bement a hálószobába. Ciánnal kevert 
pezsgős pohárral koccintottak világuk végére.

„Ebben az epizódban benne volt a náci vezetők által any-
nyira imádott melodráma valamennyi eleme” – írta egy ame-
rikai haditudósító.

A katonák luxuskörnyezetben találták a földre rogyott von 
Behrt és feleségét. A holttestek vizsgálása közben pillantották 
meg a még mindig az asztalon álló, félig üres üveget. 
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16 AZ ÖRDÖG NAPLÓJA

Von Behrék egy terhesnő-jelképet hordozó évjáratot vá-
lasztottak. 1918-asat. Azt az évet, amelyben hőn szeretett 
hazájuk elveszített egy másik világháborút.

A kriptában talált iratok tulajdonosa Alfred Rosenberg, Hit-
ler főideológusa és a náci párt egyik első tagja volt. Rosenberg 
jelen volt a párt kibontakozásánál 1919-ben, amikor a meg-
keseredett, dühös német nacionalisták felfedezték maguknak 
vezetőjüket, Adolf Hitlert, az első világháború nagyhan-
gú, kóborló veteránját. Azon az estén, 1923 novem berében, 
amikor Hitler megpróbálta megdönteni a bajor kormányt, 
Rosenberg egy lépéssel hőse mögött sétált be a müncheni 
sörcsarnokba. Ott volt Berlinben is, egy évtizeddel később, 
amikor a párt hatalomra került, és hozzálátott ellenségeinek 
eltiprásához. Ott volt az arénában, ott harcolt, amikor a ná-
cik egész Németországot a saját képükre formálták. Ott volt 
egészen a végéig, amikor a háború menete megfordult, és a 
torz vízió darabokra esett.

1945 tavaszán, ahogy a nyomozók elkezdték átlapozni a 
hatalmas irattömeget – 250 kötetnyi hivatalos és személyes 
levelezést –, valami egészen különlegeset találtak benne: Ro-
senberg személyes naplóját.

Ötszáz oldalnyi kézzel írt anyag. Egy része egy bekötött 
noteszben, a többi külön papírlapokon. 1934-ben kezdődött, 
amikor Hitler már egy éve uralmon volt, az utolsó bejegy-
zése pedig egy évtizeddel később, pár nappal a háború vége 
előtt készült. A Harmadik Birodalom legmagasabb rangú 
vezetői közül csak Rosenberg, Joseph Goebbels propaganda-
miniszter és Hans Frank, a megszállt Lengyelország brutális 
főkormányzója hagyott maga után ilyen naplót. A többiek 

– köztük Hitler is – magukkal vitték titkaikat a sírba. Ro-
senberg naplójából kiderülhetett, hogyan látta a Reich mű-
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ködését egy olyan ember, aki negyed évszázadon át a náci 
párt legfőbb köreiben mozgott. 

Németország határain kívül Rosenberg sosem volt annyira 
közismert, mint Goebbels, Heinrich Himmler, az SS bizton-
sági erőinek mesterelméje vagy Hermann Göring, Hitler fő 
gazdasági embere és a légierő parancsnoka. Rosenbergnek 
keményen meg kellett küzdenie a náci bürokrácia ezen óriá-
saival, hogy megszerezze azt a hatalmat, amelyre jogosultnak 
tartotta magát. Ám a Führer támogatására a kezdetektől a 
legvégsőkig számíthatott. A legalapvetőbb kérdésekben telje-
sen egyetértettek, és Rosenberg lojalitása sosem rendült meg. 
Hitler újabb és újabb vezető pozíciókra nevezte ki a párton és 
a kormányon belül, amivel növelte Rosenberg elismertségét, 
és biztosította erős befolyását. Berlini riválisai gyűlölték, ám 
az átlagos párttag szemében Rosenberg Németország egyik 
legfontosabb alakja volt: jelentős gondolkodó, akire maga a 
Führer is hallgatott.

Rosenberg ujjlenyomata fellelhető számos, a náci Német-
ország által elkövetett hírhedt bűntetten.

Ő irányította a műtárgyak, levéltári és könyvtári anyagok 
elrablását Párizstól Krakkón át Kijevig. A zsákmányt aztán 
a szövetségesek műkincsvadászai német kastélyokban és só-
bányákban fedezték fel.

1920-ban ő ültette el Hitler elméjében az ármányos gon-
dolatot, miszerint a szovjet kommunista forradalom mögött 
egy világméretű zsidó összeesküvés áll, és ezt az állítását újra 
meg újra megismételte. Rosenberg kiemelkedő szószólója volt 
annak az elméletnek, amellyel Hitler két évtizeddel később 
igazolta Németország pusztító háborúját a szovjetek ellen. 
Ahogy a nácik felkészültek a Szovjetunió megszállására, Ro-
senberg azt ígérte, hogy a háború „egy tisztító biológiai világ-
forradalom lesz”, amely véglegesen kiirtja „a zsidóságnak és 
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18 AZ ÖRDÖG NAPLÓJA

fattyainak minden fajilag fertőző csíráját”. A keleti fronton 
folyó harcok első éveiben, amikor a németek Moszkvának 
szorították a Vörös Hadsereget, Rosenberg vezette azt a meg-
szálló hatóságot, amely rettegésben tartotta a Baltikumot, 
Fehéroroszországot és Ukrajnát. Minisztériuma együttműkö-
dött Himmler népirtó keresztes hadjáratával a kelet-európai 
zsidóság lemészárlásában.

Nem utolsósorban pedig Rosenberg fektette le a holokauszt 
alapjait. A zsidókkal kapcsolatos mérgező gondolatatait már 
1919-ben kezdte publikálni a náci párt lapjának szerkesztője-
ként, és számos cikkben, pamfletben és könyvben terjesztette 
a párt gyűlölködő üzenetét. Később Rosenberg lett a Führer 
megbízottja ideológiai ügyekben. Birodalom-szerte minden 
városban és faluban díszes fogadtatásban részesítették a lelkes 
tömegek. Fő művéből, A 20. század mítoszából több mint 
egymillió példányt adtak el, ezt a könyvet tekintették Hitler 
Mein Kampf ja mellett a náci ideológia központi alapvetésé-
nek. Nehézkes szövegeiben Rosenberg avítt gondolatokat vett 
át más álértelmiségiektől a fajokról és a világ történetéről, és 
mindezeket egy idioszinkratikus politikai hitrendszerben ol-
vasztotta össze. A párt helyi vezetőinek állításai szerint az ő 
szavait idézve több ezer beszédet tartottak. „Ezekben találták 
meg a harchoz az iránymutatást és a muníciót” – büszkél-
kedett Rosenberg a naplójában. Rudolf Höss, az auschwitzi 
haláltábor – ahol több mint egymillió embert semmisítettek 
meg – parancsnoka azt mondta, elsősorban három ember sza-
vai készítették fel lélektanilag feladatának a végrehajtására: 
Hitler, Goebbels és Rosenberg szavai.

A Harmadik Birodalom ideológusai számára lehetővé tette, 
hogy átültessék a gyakorlatba filozófiájukat, márpedig Ro-
senberg gondolatai halálos következményekkel jártak. „Újra 
meg újra elönt a düh, amikor belegondolok, hogy mit tettek 
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Németországgal ezek a parazita zsidók – jegyezte fel napló-
jába 1936-ban. – De az a tény legalább elégtételt nyújt szá-
momra, hogy részt vehettem ennek az árulásnak a felfedé-
sében.” Rosenberg gondolatai legitimálták és racionalizálták 
több millió ember meggyilkolását.

1945 novemberében Nürnbergben összeült egy rendkívü-
li Nemzetközi Katonai Törvényszék, amely a leghírhedtebb 
náci túlélők, köztük Rosenberg háborús bűneinek ügyében 
járt el.

A vádiratot a szövetségesek által a háború végén megszer-
zett német akták tömegére építették.

Hans Fritzsche, akit a propagandaminisztérium hírosz-
tályának vezetőjeként helyeztek vád alá háborús bűnösként, 
a per ideje alatt elmondta a börtön egyik pszichológusának, 
hogy az 1920-as években, még a náci hatalomátvétel előtt, 
Rosenberg meghatározó szerepet játszott Hitler világnézeté-
nek alakításában. „Véleményem szerint óriási befolyást gya-
korolt Hitlerre abban az időszakban, amikor Hitler még 
gondolkodott – mondta Fritzsche, akit Nürnbergben fel-
mentettek, ám később egy német nácitlanító bíróság kilenc 
év börtönre ítélt. – Rosenberg fontossága abban állt, hogy 
a gondolatai, amelyek korábban csak elméletként léteztek, 
Hitler kezében valósággá váltak… Tragikus, hogy Rosenberg 
elméleteit ténylegesen átültették a gyakorlatba.”

Fritzsche szerint bizonyos értelemben Rosenberget terheli 
„a legnagyobb felelősség mindazok közül, akik most a vád-
lottak padján ülnek”.

Nürnbergben Robert H. Jackson, aki amerikai részről a 
főügyész szerepét töltötte be, Rosenberget „az »uralkodó faj« 
intellektuális főpapjának” nevezte. A bíróság bűnösnek ta-
lálta Rosenberget háborús bűnök elkövetésében. A náci élete 
1946. október 16-án, az éjszaka közepén, akasztófán ért véget.
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A következő évtizedek során a század legnagyobb világégé-
sének miértjét és hogyanját kutató történészek több millió, a 
szövetségesek által a háború végén megszerzett iratot vizsgál-
tak át. A megmaradt dokumentumok széles körre terjedtek 
ki – titkos katonai nyilvántartások, a fosztogatás részletes 
leltárjegyzékei, személyes naplók, diplomáciai levelek, tele-
fonbeszélgetések leiratai, hátborzongató, a tömeggyilkossá-
got szenvtelenül taglaló hivatalnoki feljegyzések. Miután a 
perek sora 1949-ben véget ért, az amerikai ügyészek lezárták 
az irodájukat, és a lefoglalt német iratokat egy régi torpedó-
gyárba szállították a Virginia állambeli Alexandriába, a Po-
tomac folyó partjára. Ott előkészítették az anyagot az ame-
rikai nemzeti levéltár számára, mikrofilmre másolták, majd 
az eredetik túlnyomó részét visszaküldték Németországba.

Ám időközben történt valami Rosenberg titkos naplójának 
a nagy részével. Meg sem érkezett Washingtonba. A Reich 
történetének a szakértői nem másolták le, nem fordították 
le, nem tanulmányozták egészében.

Négy évvel azután, hogy rátaláltak a bajor palota kriptá-
jában, a naplónak nyoma veszett.
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