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Faragó Gábor 
 

A nemzetiszocialista sajtótermékek felemelkedése Németországban 
 
 
Mint Európa oly sok országában, eleinte az egyesített Németországban is egy 

szűkebb réteg kiváltsága volt a sajtótermékek fogyasztása, és az még inkább véle-
ményközvetítőnek számított, mint tömegízlést befolyásolónak. A 19. század hetve-
nes éveiben azonban a világot meghódító tömegsajtó egyre nagyobb népszerűségre 
tett szert Németországban is, megjelentek az olcsó, a társadalom szélesebb rétegei 
számára is elérhető, számukra is releváns tartalmat hordozó napi- és hetilapok, amik 
elsősorban a hírközlésre (egyre kevésbé a véleményformálásra) szakosodtak. Ez je-
lentős nyitás volt a közép, illetve a munkásréteg felé, akik többnyire nem is igényel-
ték a komplexebb tartalmakat, a kis színes hírekkel tökéletesen megelégedtek, ami 
azt jelentette, hogy a lapok méretét és ezáltal a kiadási költséget lehetett csökkente-
ni, a termelést növelni, hirdetések és reklámok eladásával extraprofithoz jutva. A fo-
lyamat nagyon gyorsan, pár év alatt lezajlott és ennek egy szűk kiadói réteg lett a 
nyertese, akik hamarabb éreztek rá a kínálkozó lehetőségekre, és versenytársaikat 
felvásárolva az addig eléggé diverzifikált sajtópalettát jelentősen csökkentették, sab-
lonosították. Mai kifejezéssel élve a médiamogulok korabeli megfelelői, s a felvásár-
lásaikkal nagy ellenérzést váltottak ki a fennmaradásukért küzdő szerkesztőségek-
ben. Az sem volt ritka, hogy az antiszemita hangulat1 is kiütközött az ellenük folyta-
tott hecckampányban. A Preußischen Zeitung egyik zsurnalisztája például azt fejte-
gette hogy az 1873-as bankválság is a zsidóknak volt köszönhető, akik olyan szinten 
épültek be a nyomtatott sajtóba, hogy az ilyen pánikkeltő írásokat és a velük járó cél-
zott hisztériát bármikor elő tudták idézni. Mindeközben felrója, hogy a legnagyobb 
példányszámú lapokban „a nemzeti érzékű írások meg sem jelenhettek olyan 
tyrannosok miatt, mint Hirsch vagy Strausberg, akik csak a maguk igazát hajlandóak 
olvasni”.2 A korábban virágzó német sajtót az ő megközelítésükben már csak ezek a 
felülről irányított részigazságok közlésére szakosodott napilapok jelentették, így 
mindenki az ő füttyüket követte, hiszen a lapkiadás gazdasági alapon működött, a 
szavak megvásárolható termékké degradálódtak, és nem az önkifejezés eszközei vol-
tak többé. Az üzletemberek szerkesztőségekkel üzleteltek, a régi tradicionális újság-
írói értékek íródtak át egyik napról a másikra, semmi sem volt szent, ahogy Bücher 
nevű közgazdász fogalmazott: „Az újság egy áru, aminek a hirdetési részét egy szer-
kesztőségi részen keresztül teszik eladhatóvá. a szenzáció és az olvasók megdöbben-
tése volt az elsődleges szempont, míg az újságok eredeti feladata, vagyis a tájékozta-
tás a háttérbe szorult, és másodlagos funkcióvá degradálódott.”

3
 

                                         
1
 BARKAI, Avraham: A Német Volksgemeinschaft a zsidóüldözéstől a „végső megoldásig” IN:Michael 

BURLEIGH (szerk): Szembesülve a náci-múlttal, Hajja és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 1997. 131. 
2 Barch NS/26/, Archivsignatur 2307,  Standort 51, Magazin  M 1 06, 196. 
3 Barch NS/26/, Archivsignatur 2307, Standort 51, Magazin M 1 06. 201. 
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A német nemzeti érzelmű periodikákat viszonylag könnyű volt elsorvasztani, 
nem nagyon pozícionálhatták magukat előre, hiszen tőkeerős kiadó hiányában fo-
lyamatosan a pengeélen táncolt a költségvetésük. Éppen ezért volt általános, hogy 
az antiszemita/nemzeti sajtónak a századforduló előtt alapított korai előfutárai 
nem voltak hosszú életűek, pedig a társadalom egy rétege számára kurrens tartal-
mat közvetített. Már az 1882-es antiszemita kongresszus felveti, hogy hiányzik egy 
német-nemzeti érzelmű sajtótermék a piacról, mert bár ugyan kisebb lapocskák 
dacoltak a túlélésért, de nem volt egy olyan meghatározó sajtóorgánum, ami ki-
emelkedett volna a tömegből, valós konkurenciát jelentve mind a polgári, mind a 
nagyobb tömegek számára elérhető napilapoknak. A Reichsherold, a Deutsche 
Landeszeitung, később Henrici Deutsches Tageblattja jelent meg ezen szellemiség 
első termékeiként, de nem tudtak maradandót alkotni, hamar eltűntek a piacról. 
Ez persze létrehozott egy olyan vákuumot, amibe mindig érkezett egy nemzeti ér-
zelmű mecénás, aki egy rövid ideig életben tartott egy-egy kiadványt. Így vált 
1885-ben a német sajtópiac tagjává rövid időre Fritsch Antisemitische 
Correspodenz címen kiadott lapja, amit a Deutschsozialen Blätter követett a követ-
kező évben, de mind a kettő 1894-re megszűnt. 1896-ban hívta életre Lange a 
Deutsche Zeitungot, hogy kitöltse a nemzeti oldal támasztotta űrt, de mégsem ez 
az újság, hanem Kunze párttárs Deutsche Wochenschauja élte túl a századfordulót. 

Ebben a korszakban ha a német sajtóról beszélünk, nem állhatunk meg a hatá-
roknál, a másik többségében német nyelvű államban, a Monarchiában is szinte 
ugyanazok a változások mentek végbe, ráadásul a huszadik század első dekádjának 
a végén Bécsben az antiszemita Deutsche Volksblattban, illetve az Ostara című 
lapban feltűnik egy Adolf Hitler nevű publicista.4 Meglehetősen pesszimista írásai-
ban Hitler folyamatosan korholja a kettészakítást eltűrő német nemzetet, majd 
megállapítja, hogy az úgynevezett polgári lapok komoly értékválságban szenved-
nek és csak az a céljuk, hogy a németség morális válságát mélyítsék.5  

Az első világháborút követő zűrzavaros időkben még kuszább volt a nyom-
tatott sajtó piaca Németországban, gombamód nőttek ki a földből a kis pé l-
dányszámban előállított újságok, hogy aztán pár megjelenés után az enyészeté 
legyenek. Minden tartományban, nagyobb városban igyekeztek a különböző 
szerveződések, csoportosulások a zavarosban halászni, és a káosz szélén álló 
társadalomban támogatókat találni. Bajorországban, azon belül Münchenben a 
helyi antiszemiták már a háború alatt is megjelentettek egy kiadványt, az Auf 
gut Deutsch címűt, majd Dietrich Eckart megvásárolta a Thule-társaságtól az 
egyébként teljesen jellegtelen, viszont több mint harminc éves múltra vissz a-
tekintő az eladást megelőző évben Münchener Beobachterről Völkischer 
Beobachter6-re keresztelt lapot.7  

                                         
4 KERSHAW, Ian: Hitler. 1889-1936 Hybris, Szukits könyvkiadó, Szeged, 2003. 71. 
5
 Barch NS/26/, Archivsignatur 2307,  Standort 51, Magazin  M 1 06, 206. 

6 A lap teljes címe Völkischer Beobachter - „freie Wirtschatfszeitung, Deutschvölkischer Beobachter, 
Sportblatt mit der Wochenschrift Wegsucher und Deutsche Warte” volt 

7 KERSHAW (2003): 165. 
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A Völkischer Beobachter 
 
A lapot Eckart kifejezetten az akkor formálódó NSDAP szócsövének vásárolta 

meg, hisz mint ahogy az első általuk kiadott számban meg is fogalmazták: „Die 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei hat den Völkischer Beobachter unter 
schwersten Opfern übernommen, um ihn zur rückscihtlosesten Waffe für das 
Deutschtum auszubauen gegen jede feindliche undeutsche Bestrebung. München, 
18.Dez.1920.”8 vagyis a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt a Völkischer 
Beobachtert a legnagyobb áldozatokat vállalva is átvették, hogy a németellenes 
összeesküvések elleni kíméletlen fegyverként használják. Eckartnak elég hamar be-
jött a számítása, hiszen az addig hetente kétszer megjelenő lap egyre fejlődött, az 
1920-as átadás után hamar nőtt a példányszám és a megjelenés gyakorisága is, így 
1921-re már egy prosperáló lapot szerkeszthettek Rosenbergék. Nagyon hamar 
sikerült identifikálniuk magukat, jó érzékkel fordultak a célközönség irányába, sike-
resen alkalmaztak olyan jó tollú publicistákat, akik múltjukból fakadóan hitelesen 
tudták a mozgalom eszmeiségét képviselni, így a tartalmat hozzájuk szerkesztve 
rendkívül ügyesen ki tudták szolgálni a keresletet. Ezzel sikerült kialakítani egy sta-
bil olvasóbázisú lapot, ahol az államot szolgáló sajtótermékekkel szemben nem ér-
vényesült az öncenzúra és még csak díszes csomagolásba sem kellett bújtatni a 
propagandájukat.9 Azonban amennyire egyedinek és különlegesnek számított ez a 
nyelvezet és stílus, annyira kártékonynak is volt nevezhető, mivel pont ez a radiká-
lis hangulat korlátozta a hirdetőik számát, így a lap cseppet sem volt rentábilis. A 
konkurens lapok szintén arra törekedtek, hogy a lap hitelességét aláássák, és han-
gulatkeltéssel továbbra is elijesszék a tőkeerősebb hirdetőket a lap közeléből. 

A helyzet akkor változott meg, amikor a lap gazdasági vezető posztjára Hitler 
egy régi frontszolgálatos ismerősét, Max Ammant10 kérte fel, aki egy kis gondolko-
dás után rábólintott az ajánlatra. Az új vezető viszonylagos szabad kezet kapva ké-
pes volt olyan megállapodásokat tető alá hozni, hogy Franz Eher kiadó által a 
nagyközönség elé bocsájtott periodika ha nem is lett egyből nyereséges, de gazda-
ságilag mindenképpen képes volt stabilabban állni a saját lábán, három év alatt si-
került a lap összes tartozását felszámolni, és teljes egészében a párt tulajdonába 
helyezni. Mindez már csak azért is figyelemre méltó, hiszen a lap a hatalom meg-
szerzéséig összesen 34 alkalommal volt kénytelen hosszabb-rövidebb betiltásokat 
elszenvedni és hát ez a kiszámíthatatlanság alaposan megtépázhatta a lap hiteles-
ségét a laikusok között. Emellett képes volt összefogni a nemzeti oldal kisebb saj-
tótermékeit is, így egységesebb arculatot, stratégiát tudott kialakítani, így növelve 
a náci médiabirodalom sajtón nyugvó potenciálját. 

                                         
8 Barch NS/26/, Archivsignatur 2307, Standort 51, Magazin M 1 06. 210. 
9
 Barch NS/26/, Archivsignatur 2307, Standort 51, Magazin M 1 06. 206-207. 

10 BLASCHKE, Peter H.: Journalist unter Goebbels – Eine Vaterstudie nach Aktenlage, Wallstein 
Verlag, Göttingen, 2008. 33. vö.: BRACHER, Karl Dietrich - SAUER, Wolfgang - SCHULZ, Gerhard: Die 
nationalsozialistische Machtergreifung, Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen, 1960. 555-556.  
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Eckart betegsége miatt 1923-től a baltikumi csapatoknál harcolt11 Alfred Rosen-
berget nevezték ki a Beobachter főszerkesztőjévé, aki gyorsan átalakította, és mo-
dernizálta az újságot. 1923. február 8-tól napilapként jelentették meg, míg ugyan-
ezen év augusztus 28-tól a hat oldalpáros nagyméretű formátumra álltak át, ezzel 
alakítva ki az újság végleges formáját. A müncheni sörpuccs előtti utolsó számot 
30.000 példányban adták ki a november 8-ról 9-re virradó éjjel Jozef Stolzing-Cerny 
párttárs feljegyzései szerint,

12
 viszont hosszú időre ez volt az utolsó megjelenésük, 

mert ahogy a pártot betiltották a sikertelen puccsot követően, úgy a lapot is felszá-
molták. Szokatlan módon, még a lapot előállító nyomdát és kiadóvállalatot is el akar-
ták lehetetleníteni, de a puccsban részt nem vállaló Amman némi ügyeskedéssel si-
keresen megtartotta a Franz Eher nyomdát, és sikerült talpon maradniuk, amíg Hitler 
kiszabadult a landsbergi börtönből. A megtépázott tekintélyű párt és a szinte teljesen 
kivéreztetett periodikája olyannyira ártalmatlannak tűnt a tartományi vezetés sze-
mében, hogy újra engedélyezték, bízva abban hogy a forradalmi hangulattal kevéssé 
szimpatizáló közvélemény majd bevégzi a sorsukat. Ám a szabadlábon maradottak 
megtartották a szervezet gerincét, így szinte az engedélyezés másnapján képesek 
voltak újra megjelenni, igaz, a korábbi 100 dolgozóhoz képest, csak három publicis-
tával és nyomdásszal tudták megindítani a munkát. 

A lap 1925. február 26-án jelenthetett meg újra, hetilapként, és egyből 

négyezer példányt dobtak piacra.13 Igaz, a remittendán példányokról nincs hírünk, 

de nem lehetett nagy bukás, hiszen folytatták a kiadást. Az első időkben elképesz-

tően fontos feladat hárult az újságra, a Hitler elleni beszédtilalom14 idején ez volt 

az egyetlen lehetősége a Landsbergből szabadult Führernek, amin keresztül elér-

hette a híveit. Itt tudta egyrészt a börtönben megszerzett tapasztalatát megosztani 

az érdeklődőkkel, másrészt folyamatosan reklámozhatta az élete fő művének be-

harangozott Mein Kampfot15, s itt tudta kibontakoztatni a gyűlöletét a nyilvános 

szónoklatok helyett. Ismerve habitusát16, ez nem elégíthette ki a becsvágyát, vi-

szont nemsokára a véletlen, illetve az DNVP és az SPD közötti marakodásból kinövő 

                                         
11 KERSHAW (2003): 162. 
12 Barch NS/26/, Archivsignatur 2307, Standort 51, Magazin M 1 06. 212.  
13

 Barch NS/26/, Archivsignatur 2307, Standort 51, Magazin M 1 06. 212. 
14 EBERLE, Henrik (szerk): Levelek Hitlerhez – egy nép ír a Führeréhez. Szó Kiadó, Budapest, 2009. 

28., Fritz Vogel levele Hitlerhez. 
15 Márpedig a Mein Kampf kiadása igazán jó befektetés volt a Führernek. Hasonlóan a sajt ó-

termékekhez, ez is folyamatos növekedési rátát mutatott, és eljutott oda, hogy a hatalom megr a-
gadásának idejére csak a kiadvány értékesítéséből származó bevétele révén milliomosnak vallha s-
sa magát – mindezt a világgazdasági válság idején sikerült elérnie! Lásd: EBERLE, Henrik - UHL, 
Matthias (közreadók): A Hitler dosszié. Az NKVD titkos iratanyaga J. V. Sztálin részére. Készült Hi t-
ler személyi adjuntánsának, Otto Günschének és inasának, Heinz Lingének 1948 -49-es moszkvai 
kihallgatási jegyzőkönyvei alapján. Park könyvkiadó, Budapest, 2009. 41. vö.: EBERLE (2008): 89. 
Amman levele Hitlerhez. 

16
 Még a landsbergi börtönben így fejtette ki erről a véleményét: „Tudom, hogy az emberekre in-

kább a kimondott szóval, mint sem a leírttal lehet hatni. A földön minden nagy mozgalom a szónokai-
nak és nem az íróinak köszönhette a támogatóit” 16 Barch NS/26/, Archivsignatur 2307, Standort 51, 
Magazin M 1 06. 1. 
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Dolchstoßprozeß a malmukra hajtotta a vizet. Egy eszkalálódó sajtóper hullámait 

meglovagolva alig fél évvel az újraindulásuk után újra napilapként jelentek meg, és 

extrém rövid idő alatt sikerült a korábbi alaposan megcsappant támogatói 

bázisukat újra aktivizálni. Emellett sikerült egy olyan szélesebb körben 

bemutatkozniuk, megismertetniük az NSDAP ideológiai elképzeléseit, amire a 

későbbiekben építkezve tudtak egy olyan a biztos bázist kiépíteni a polgári 

rétegekben17, akikből a legfőbb támogatóik kerültek ki a húszas évek végére18, 

megsokszorozva az addig sem csekély párttagsági létszámot.19 Az akció abszolút 

nem az ő kezdeményezésük volt, viszont aktívan csatlakoztak hozzájuk a 

médiakampányukkal, így gyakorlatilag az első és legfontosabb sajtótermékké 

váltak ezekben a hetekben a délnémet városokban, míg a weimari köztársaság 

többi nagyvárosában is megismerték a napilapot. A gyors siker kulcsa az a 

szenzációhajhász kommunikáció volt, amihez a kor embere egyáltalánt nem volt 

hozzászokva, viszont emiatt úgy érezték, hogy ez az újság, ez a párt sokkal aktívabb 

munkát folytat a többieknél, így a többség aktívabb figyelemmel követte az NSDAP 

munkáját, s ez hamarosan meghozta az eredményt a párt számára. 
A szerkesztőség egyre nagyobb lett, és a húszas évek közepére már nem volt 

igaz az az anekdota sem, amit Gunter d’Alquen jegyzett le az újraalakulást köve-
tően, hogy a főszerkesztő vitt annyit haza, amennyiből egy segédszerkesztőt sem 
tudnának manapság megfizetni.20 1927-től már országos kiadásban is megjelenik 
az újság, s ez még a Dolchstoßprozeß körüli felhajtásnak köszönhető, hiszen a 
szerkesztőséget naponta bombázták levelekkel az északi területeken élők, hogy 
nyissanak feléjük is, és ott is legyen egy ilyen tematikájú lap. Az északi nyitáshoz 
körülbelül egy év kellett, de ez idő alatt teljes mértékben kiépítették a terjesztői 
rendszerüket, s így két évvel az újraengedélyeztetésük után egy helyi lapból or-
szágossá váltak. 1930. március 1. és 1931. március 15.-e között megjelenik egy 
harmadik, speciális kiadás Berlinben21, majd ahogy felállítanak ott is a szerkesz-
tőséget, két részre oszlik a munka: a régi tradicionális mintát követve délen két 
kiadással (München, Dél-Németország) jelentek meg, s az északi területeken 
újabb két kiadással (Berlin, Észak-Németország). Összesen tehát napi négy ki-
adással jelent meg az újság. A lap olvasóközönsége folyamatosan növekedett, és 
1932-től példányszámát tekintve a legjelentősebb lappá nőtte ki magát egész 
Németországban, s ez a tendencia folytatódott a hatalom megragadása után is.22 
A lap kiadásán kb. 1.100 ember dolgozott naponta, így elsőrangú kampányt tud-

                                         
17 BRACHER, Karl Dietrich: Die Auflösung der Weimarer Republik. Eine Studie zum Problem des 

Machtverfalls in der Demokratie, Második kiadás, Ring Verlag, Stuttgart-Düsseldorf, 1957, 117. 
 

18
 BRACHER, Karl Dietrich: Die Deutsche Diktatur, Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozia-

lismus, Studien Bibliothek, Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1972. 145. 
19 BRACHER (1957): 120. 
20

 Barch NS/26/, Archivsignatur 2307, Standort 51, Magazin M 1 06, 213. 
21 WUNDERLICH, Dieter: Göring und Goebels, Eine Doppelbiografie, Verlag Friedrich Pustet, Re-

gensburg, 2002. 62. 
22 Barch NS/26/, Archivsignatur 2307, Standort 51, Magazin M 1 06. 214. 
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tak lebonyolítani a világgazdasági válság során nagyon magas munkanélküliségi 
rátával bíró Németországban a folyamatos munkahelyteremtéssel. Ráadásul be 
tudták mutatni, hogy pártként képesek racionálisan átlátni a megszorításokat, 
hiszen létrehoztak egy saját kiadót.  

 
A sokszínű sajtó 
 
Nyilvánvalóan nem szabad egyedül a Völkischer Beobachtert vizsgálni, hiszen 

egészen 1927-ig csak Bajorországban lehetett hivatalosan hozzájutni, majd pedig 
folyamatosan került az ország többi részére terjesztéssel, így különböző régiókban 
addig is az ország többi részén értelemszerűen más lapokat használtak fel a párt 
ideológiájának terjesztésére. A párt 1925-ös újraengedélyeztetése után Amman, 
Hitler és Rosenberg minden tartományban kiválasztott egy-egy nemzeti érzelmű 
lapot, amivel együttműködést sikerült kialakítani, így a cikkeik egyre szélesebb ré-
tegek számára váltak elérhetővé. A Dolchstoßprozeßt követő időszakban a mozga-
lomra vetülő fény nem csak a párt taglétszámát duzzasztotta fel, a lelkes pártolók 
egyre-másra alapították pártlap lokális klónjait.23 Az újraengedélyezést követően 
1926-1935 közötti időszakról tett jelentést a Franz Hartmann a pártvezetés számá-
ra, és ebben kielemzi, hogy legyen szó bármilyen, NSDAP-hez köthető, különböző 
formátumú és megjelenési gyakorisággal bíró periodikáról, mindegyik lassú, de fo-
lyamatos növekedést mutatott ezekben az években, majd az 1933-as választási 
győzelem után robbantottak, és megsokszorozták az olvasóközönségüket. Ebben 
persze szerepet játszott az is, hogy Amman azonnal offenzívába kezdett24, és soro-
zatosan vásárolta fel a rivális kiadókat és újságjaikat25, néha nevetségesen alacsony 
áron, mert a kommunista és liberális lapok26 és kiadók viszonylag gyorsan bedőltek 
a nácik hatalomra jutását követően.

27
 

Statisztikai érdekesség, hogy a nehéz években, 1929-1931 között alapított újságok 
mutatták a legdinamikusabb fejlődést; egyrészt többnyire egy sajtó által addig üresen 
hagyott területre törtek be, másrészt az új lapokkal szemben kevesebb prekoncepció-
val rendelkeztek az olvasók28, így könnyebb volt őket így meggyőzni, mint ha egy már 
működő, ám korábbi sérelmek miatt egyszer már elutasított lapra akarták volna őket 
rászoktatni. A folyamatos építkezés hatására a Goebbels irányította propagandagépe-
zet29 szinte minden területen fölénybe került a vetélytársakkal szemben, így sokkal 
könnyebb volt az ellenzékben eltöltött utolsó két évben a sajtóval manőverezni.30 

                                         
23 REUTH, Ralf Georg: Goebbels, Eine Biographie, Piper Verlag, München, 2005. 112-113. illetve 

122-124. vö.: LONGERICH, Peter: Joseph Goebbels, Biographie, Siedler Verlag, München, 2010. 150. 
24 REUTH (2005): 275. 
25

 BLASCHKE (2008): 33. 
26 REUTH (2005): 273. 
27 BRACHER (1960): 558-559. 
28

 REUTH (2005): 125. 
29 FRAENKEL, Heinrich - MANVELL, Roger: Goebbels, Eine Biographie, Kiepenheuer & Witch, Köln-

Berlin, 1960. 154. 
30 Uo. 157. 
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A Hartmann által lefolytatott vizsgálat a napilapokat helyezi előtérbe , mert 
a százezres példányszámmal ezek határozzák meg leginkább a sajtó irányát.  A 
lapok típusát tekintve a pártlapok mellett a mozgalomhoz köthető heti- és 
szaklapokat is érinti ez a statisztikai feldolgozás, mint ahogy a földműves lapo-
kat is. Ez azért is fontos, mert kommunikációs szempontból a sűrűn lakott v á-
rosi kerületek munkástömege és polgári rétege volt elsődlegesen az NSDAP 
célközönsége, viszont nem lehetett figyelmen kívül hagyn i a vidéken élő népré-
tegeket, akik irányába nagyon okosan nem a politikai oldalt nyitotta meg, ha-
nem különböző (gazda) szövetségeken és a hozzájuk tartozó sajtótermékeken 
keresztül növelte a párt a befolyását, így érdemes ezeket is egybe számolni a 
hivatalos lapokkal. 

 
1926      10.700 db 

1927 többlet 10.700 Példány-
szám 

17.800 Növekedés 7.100 

1928 többlet 17.800 Példány-
szám 

22.812 Növekedés 5.012 

1929 többlet 22.812 Példány-
szám 

72.590 Növekedés 49.778 

1930 többlet 72.590 Példány-
szám 

253.925 Növekedés 181.335 

1931 többlet 253.925 Példány-
szám 

431.444 Növekedés 177.519 

1932 többlet 431.444 Példány-
szám 

782.121 Növekedés 350.677 

1933 többlet 782.121 Példány-
szám 

3.197.964 Növekedés 2.415.843 

1934 többlet 3.197.964 Példány-
szám 

3.375.757 Növekedés 177.793 

1935 többlet 3.375.757 Példány-
szám 

3.900.080 Növekedés 524.323 

      3.900.080 

 
A területi felosztást vizsgálva már nem a régi tartományi rendszert, hanem a 

vizsgálat idején meghonosodott Gau-rendszert veszi alapul, ami többek között 
azért is hasznos, hiszen így a fejlődés kisebb egységekre bontva még szemlélete-
sebbnek tűnik.31 

A táblázatban32 a Gau-k neve után az adott közigazgatási körzetben fellelhető 
összes párthoz köthető lap számát adja meg, majd a párt által finanszírozottakat, 
ezt követően az 1926-os kiinduló lapszámot tünteti fel abban az egy körzetben 
(München-Oberbayern), ahol már korábban is megjelent pártlap, míg az utolsóban 
az 1935-ös példányszámokat tünteti fel. 

                                         
31

 A statisztikai részben még elszámolt Landsberger Generalzeiger, a Neue Abendzeitung NAZ, 
Ostmärkische Tageszeitung a napilapoknál, míg a Der Judenkenner a hetilapoknál nem került a történeti 
áttekintésbe, mert nem pártlapokról van szó. 

32 Barch NS/26/, Archivsignatur 2307, Standort 51, Magazin M 1 06. 8-9. 
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1 Baden33 5 2  198.407 

2 Bayer.Ostmark34 5 1  122.485 

3 Danzig35 1 1 -------- --------- 

4 Düsseldorf 1 1  177.700 

5 Essen 1 1  130.000 

6 Franken 1 1  70.203 

7 Gross-Berlin
36

 2 2  400.991 

8 Halle-Merseburg37 2 1  67.163 

9 Hamburg 1 1  54.567 

10 Hessen-Nassau 7 2  208.353 

11 Koblenz 1 1  76.000 

12 Köln-Aachen 2 1  210.814 

13 Kurhessen 1 1  32.200 

14 Kurmark 5 -  84.152 

15 Magdeburg-Anhalt38 2 2  112.743 

16 Mainfranken 2 1  46.793 

17 Mecklenburg-Lübeck39 2 2  57.362 

18 München-Oberbayern40 6 1 10.700 164.130 

19 Hannover-Ost41 1 -  6.415 

20 Ostpreussen 5 1  107.491 

21 Pommern 3 1  181.869 

22 Saarpfalz 1 1  143.859 

23 Sachsen 3 1  134.500 

24 Schlesien42 9 1  243.464 

                                         
33 A Freiburgban megjelenő Der Alemanne című újságot 1931-ben hívták életre, pontos statisztikák 

azonban csak 1932 végétől van. Mindeközben a ludwigshafeni Neue Abendzeitung NAZ túlzottan polgá-
ri lapi minősítést kap, így a párt hivatalos statisztikából törlődött. 

34 A Grünbergben megjelenő Ostmarkische Tageszeitung nem minősül pártlapnak, épp ezért a sta-
tisztikákból törlendő. 

35 Danziger Vorposten. Mivel a korszakban nem tartozott a birodalomhoz, így pontos statisztika sin-
csen, a lap impresszumában sem tűnik fel a náci párt, de a szerkesztőktől elkezdve a lap technikai dol-
gozóiig mindenkinek megvolt a párttagsági könyve. 1931 óta jelent meg rendszeresen. 

36 A berlini Der Angriff első száma 1927. július 4-én jelent meg, de egy 1934-es tűzben az ösz-
szes statisztikai adat megsemmisült a szerkesztőségben, így csak 1931 -ig tudták csak visszavezetni 
a statisztikákat. 

37 A Luckenwalde-ban kiadott Tageblatt für Jüteborg statisztikai adatai 1930-33 közötti négy évről 
nem volt elérhető a felmérés elkészítéséhez. 

38 A Neues Magdeburger Tageblatt statisztikai adatai közül az 1930-31 közötti adatok nincse-
nek meg. 

39 Bár a schwerini Niederdeutscher Beobachter az egyik első pártlapként már 1926-ban elkezdte az 
információszolgáltatást Meckelburg tartományban, az első évek statisztikai adatai 1930-ig nem tudott 
adatot szolgáltatni. 

40
 Miesbacher Anzeiger München-Oberbayern Gau-ban jelent meg 1929-ben, majd egy szélesebb 

újságblokk tagjává válik, ahol hat csoportban 31 harcilap jelenik meg, a terjesztési számai a Chimgau 
Zeitung-alá kerültek besorolásra; a Regenben kiadott Bote vom Bayerischen Wald című periodika 1935-
ös évfolyamáról nincs adat, de mivel megközelítőleg 1500-2000 példányról beszélünk, hibahatáron be-
lül tudtak dolgozni így is. 

41 Niedersächsischer Tageszeitung Hannoverből 1925 alapítással bír ugyan, a számok azonban 1930-
ig Schwerinhez hasonlóan hiányoznak. 
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25 Schleswig-Holstein43 3 1  48.900 

26 Schwaben 5 1  56.199 

27 Süd-Hannover-Braunschweig 4 2  150.000 

28 Thüringen44 1 1  59.693 

29 Weser-Ems 3 2  85.581 

30 Westfalen-Nord45 3 2  56.491 

31 Westfalen-Süd 2 1  186.402 

32 Würtemberg46 11 1  225.163 

 Összesen 101 38 10.700 3.900.080 

 
A Völkischer Beobachter a tradíció miatt lett Münchenhez társítva, és ezért 

nem szerepel külön egységként – noha birodalmi lapként akár úgy is kalkulálhattak 
volna vele. Hannover és Kurmark az a két Gau, ahol a statisztika szerint nincsen a 
szó szoros értelemben vett pártlap, mert bár az első közigazgatási egység területén 
kiadták a Niedersachsenstürmer újságot, míg Kurmarkban a Märkischen Adlert ber-
lini központtal, de mindkettő hetilap, így kétséges volt, hogy hova legyenek szá-
molva és így ebben az esetben kihagyták őket a kalkulációból. 

A lábjegyzetekben jelzett kivételek miatt persze nem lehet darabszámra pontos 
kalkulációkat végezni a növekedésről, de mégis, olyan mennyiségekről van szó, ami 
marginálisnak tekinthető torzulást mutat az egészet tekintve. Mivel azonban a 
felmérés elkészítésekor a német államapparátus legfőképp a nürnbergi törvények 
előkészítésével, vagy a flottaegyezmény kihasználásával, esetleg a Wehrmacht fel-
erősítésével volt elfoglalva, így szemet hunytak az apró lyukak felett. Az olvasó-
szám növekedése kétségkívül robbanásszerű volt, de azért a kutatás teljesen kor-
rekten hozzáteszi, hogy az 1933-as év kiugró adata nem kis mértékben köszönhe-
tőek a hatalom megragadásának47, illetve a már korábban említett Amman-féle 
konkurenciabezúzásnak: 

A fentebb közölt statisztika ugyan nem adta meg az egyes Gaukon belüli piaci 
részesedést, viszont egy másik leírásban már egy viszonylag árnyalt képet ki lehe-
tett alakítani, hiszen a párthoz köthető, és az ideológiailag egy családhoz tartozó 
lapok nem egymással versengtek, hanem éppen egymást erősítve, gyakorlatilag a 
többi versenytársat szorították ki a piacról. A legszignifikánsabb a München-Észak-

                                                                                               
42 A liegnitzi Niederschlesische Tageszeitung statisztikai adatai az 1932-33-as évekből a kiadó hibá-

jából nem voltak elérhetőek. 
43 Nordschleswige Tageszeitung a határ dán oldalán, Apenrande-ban jelent meg német nyelven, 

éppen ezért az impresszumban nyoma sincs a párt politikai elkötelezettségének; A kieli Nordische 
Rundschaut ugyan 1929 óta kiadják, megbízható számokkal azonban csak 1933 óta tudnak kalkulálni. 

44 Coburger Nationalsozialistische Zeitung – Hetilapból váltott át napilappá 1933-ban; Thüringische 
Staaatzeitung (Weimar). Korábban Völkische és Nationalsozialist néven volt ismert, de statisztikai ada-
tokat csak 1933-tól tudtak szolgáltatni. 

45 A Mindenben megjelenő náci lap 1929-es alapításától 1933-ig hadakozott a konkurenciával, míg 
nem 1934-ben egyesült a Neue Nachrichten-nel, a kettő egyesüléséből alakult ki a Westfällische Nach-
richten című újság, ami olvasónövekedéssel járt, így ennél a lapnál extrém mód megnőtt az olvasótábor 
az összeolvadásnak hála. 

46 Az ulmi Verbo 1935-ben több lap egyesüléséből jött létre. 
47 Barch NS/26/, Archivsignatur 2307, Standort 51, Magazin M 1 06. 10. 
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Bajor régió médiafogyasztási adatait megvizsgálni, az egész országban néhány éves 
csúszással hasonló módon folyt le az újságpiac bővülése és térnyerése: 

 
Napilapok 

Gau München – Oberbayern48 
 

Év Völkischer 
Beobachter 

Donaub
ote 

Oberb. 
Rundschau 

Chiemgau-
Bote 

Mühldorfer 
Zeitung 

Chiemgau 
Zeitung 

Szám 

26 10.700      10.700 

27 15.000 800     15.800 

28 18.100 1.000 200    19.300 

29 44.000 1.500 290 400   46.190 

30 153.500 1.800 300 600   156.200 

31 115.700 1.800 250 600   118.350 

32 109.200 2.200 250 750   112.400 

33 115.248 4.700 800 1.800  27.120 149.668 

34 90.448 5.100 870 3.122  29.370 128.910 

35 114.206 5.600 935 2.779 9.531 31.079 164.130 

 

Donaubote egy ingolstadti lap volt, az Oberbayerische Rundschau Diessen am 
Ammersee-ben jelent meg, majd kiszorítva a versenytársait 1936-ban Ammersee 
Nachrichtenre változtatta a nevét, ráadásul ekkor Landsberg am Lech területén is ter-
jeszteni kezdték a kiadványt. Prien am Chiemsee-ben jelent meg a Der Chiemsee Bote, 
a mühlendorfi értelemszerűen egy helyi lapként funkcionált, a Chiemgau Zeitung pedig 
Münchenhez tartozott, ahol a 29 különböző stílusú és tartalmú harci lap egyikeként 
ismertette meg a környéken lakókkal a párt az ideológiai elgondolásaival. 

 

Hetilapok 
Gau München-Oberbayern

49
 

 
 1932 1933 1934 1935 

SA. Mann 36.000 179.397 430.183 441.000 

Sonntag Morgenpost 8.130 75.300 62.500 142.006 

Hitler Jugend    40.622 

 44.130 257.697 492.683 623.628 

 
Ahogy az elemzés utolsó mondata is kifejezte azt a hihetetlen fejlődést, amit 

bejárt az NSDAP sajtója: „Zehn Jahre! In der Geschichte der Völker nichts, im Leben 
des Menschen nicht viel, für den Nationalsozialismus und seine Presse alles”50, 
vagyis: Tíz év! A népek történetében semmit sem jelent, az ember életében nem 
túl sokat, viszont a nemzetiszocializmusnak és a sajtójának a mindenséget jelenti. 

                                         
48 Barch NS/26/, Archivsignatur 2307, Standort 51, Magazin M 1 06. 21. 
49 Barch NS/26/, Archivsignatur 2307, Standort 51, Magazin M 1 06. 36. 
50 Barch NS/26/, Archivsignatur 2307, Standort 51, Magazin M 1 06, 203. 
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Összegzés 
 
A német nemzeti/antiszemita oldal már a 19. század hetvenes éveitől kereste 

azt a sajtóorgánumot, amelyiken keresztül ő is képviseltetheti magát a közéletben. 
Sok elvetélt kísérlet után az első világháborút követő zűrzavaros időszakot követő-
en az egyre nagyobb potenciállal rendelkező NSDAP pártlapja, a Völkischer 
Beobachter vállalta magára ezt a szerepet, amit egy hosszabb betiltás sem tudott 
elvenni tőle. 1925-től folyamatos, a válság éveiben kiugró növekedést mutatott 
mind maga a pártlap, mind pedig a róla mintázott kópiák az egész országban, és 
mindez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a náci propagandagépezet a lehető leg-
szélesebb körben tudja terjeszteni a párt ideológiáját. A konkurencia szisztemati-
kus felszámolása és a hatalom megszerzését követően országos szinten egyedural-
kodóvá vált a lap(család) a harmincas évek közepére, így a korszak legfontosabb 
médiafelületét teljesen kihasználva tudták a társadalmat befolyásolni. 
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