
A férfi, aki megtagadta a karlendítést 1936-ban 

 

August Landmesser az ünneplő tömegben állt. A körülötte lévők lelkesen a náci párt jellemző 

mozdulatával üdvözlésre lendítették karjukat, de August tüntetően karba tett kézzel állt 

tovább. 

Vajon miért tette ezt? Milyen következménnyel járt a magatartása? Veszélyes volt-e ez a 

cselekedete? Veszélyeztette-e ezzel a családját, ismerőseit? 
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Történetkártyák: 

Landmesser korábban az NSDAP, 

a náci párt tagja is volt. 

1931-ben, még Hitler hatalomra 

kerülése előtt lépett be abban 

reménykedve, hogy így 

könnyebben talál munkát. 

 

1935-ben eljegyezte Irma Ecklert, 

a nácik kizárták soraikból. 
Irma Eckler zsidó származású volt. 

1935. október 29-én lányuk 

született: Ingrid. 

1935-ben eljegyezte Irma Ecklert, 

ezért a nácik kizárták soraikból. 

1937-ben Landmesser és Eckler át 

akartak szökni Dániába, de 

elfogták őket. Augustot  1937 

júliusában megvádolták és 

elítélték „fajgyalázás” miatt. 

Landmesser és Eckler nem voltak 

teljes mértékben tisztában a nő 

származásával, ezért1938. május 

27-én felmentették, de 

figyelmezették hogy a bűnismétlés 

több év börtönt jelenthet. 

Landmessert július 15-én ismét 

letartóztatták, majd két és fél év 

kényszermunkára ítélték 

koncentrációs táborban. 

Ecklert letartóztatta a Gestapo, és 

a politikai foglyok börtönébe 

került, ahol megszületett második 

lánya, Irene. 

Irma végül a ravensbrücki női 

koncentrációs táborba került, 

ahonnan 1942 után már nem 

érkezett tőle levél. 

Valószínű, hogy a bernburgi 

eutanáziaközpontba szállíthatták, 

ahol 15-20 000 másik társával 

együtt, a 14f13 jelű akció 

keretében, 1942 februárjában 

meggyilkolták. 

Landmessert 1941-ben kiengedték 

a börtönből, és egy fuvarozócégnél 

talált munkát műszakvezetőként. 

1944 februárjában a Wehrmacht 

999. könnyű Afrika-

hadosztályához sorozták be, és a 

Balkánon harcolt. 



Landmesser a dokumentumok 

szerint 1944. október 17-én esett el 

Horvátországban, feleségéhez 

hasonlóan őt is 1949-ben 

nyilvánították hivatalosan halottá. 

Irma és August letartóztatása után 

a két gyermeket egy hamburgi 

árvaházban helyezték el. Ingridet 

végül anyai nagyanyja, Irenét 

nevelőszülők nevelték. A 

nagymama 1953-ban meghalt, így 

Ingrid is nevelőszülőkhöz került. 

A fotó 1991. március 22-én 

jelent meg a Die Zeit című 

lapban, Irene édesapjaként 

azonosította az akkor 

ismeretlennek tekintett férfit, 

és jelentkezett történetével a 

nyilvánosság előtt. 

Háttérinformációk és fogalmak: 

1936. június 13-án a hamburgi 

Blohm und Voss hajógyárban 

nagyszabású ceremóniát tartottak a 

legújabb tengerjáró, a 90 méter 

hosszú, bark osztályú vitorlás 

Horst Wessel vízrebocsátása 

alkalmából. 

A Wehrmacht 999. könnyű 

Afrika-hadosztálya 
büntetőegységként működött - 

politikailag megbízhatatlan 

egyének számára. 

Rudolf Hess mondott beszédet az 

ünnepségen, mellette állt Adolf 

Hitler is. A hajót a névadó SA-

vezér édesanyja keresztelte meg a 

hagyományos üveg pezsgővel. 

A nürnbergi törvények 
értelmében „tisztavérű” német 

nem köthetett házasságot olyan 

személlyel, akinek zsidó felmenői 

voltak. 

Érdekesség, hogy a Horst Wessel 

vitorlás háborús jóvátételként 

végül az Egyesült Államokba 

került, ahol a mai napig a parti 

őrség kiképzőhajójaként, illetve 

reprezentációs célokra szolgál. 

A náci karlendítés a náci időszak 

hivatalos üdvözlési formája volt 

Németországban. A személyi 

kultusz eleme lett, a vezető iránti 

engedelmességet, a német nép és a 

háborús erőfeszítések dicsőítését 

fejezte ki, és kötelező volt a 

polgári lakosság számára. 

A náci párt és a világgazdasági 

válság 1932-ben a szövetségi 

választáson - amikor a német 

munkanélküliség elérte a 30 %-ot, 

a nácik első helyen végeztek 37 

százalékkal. 1933 január 30-án 

Hitlert kinevezték kancellárnak, 

amit követően a nácik 

bebetonozták a hatalmukat. 

Horst Wessel: 19 évesen 

csatlakozott a náci párthoz és az 

SA-hoz. Többször összetűzött a 

baloldallal és a hatóságokkal. 

Főbérlőnője nyakára küldött 

néhány kommunistát a sarki 

kocsmából, és egyikük meglőtte 

Wesselt, aki a sérülések 

következtében vérmérgezésben 

meghalt. 

SA: Sturmabteilung/rohamosztag 

az NSDAP (1921-től) fegyveres 

testülete - „Barnaingesek”-nek is 

nevezték magukat. Vezetői 

szembe kerültek Hitlerrel, aki 

ezért a „Hosszú kések 

éjszakájának” nevezett éjjel az SA 

vezérkarát és legénységének egy 

részét megölette (1934). 
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