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Miért volt rövid bajsza Hitlernek?

Az 1914 és 1918 közt zajló I. világháborúban 
Adolf Hitlernek az Osztrák-Magyar Monarchia 
hadseregének tagjaként kellett volna részt ven-
nie. Születési helye, Braunau am Inn ugyanis 
egy Felső-Ausztriához tartozó kisváros volt. A 
későbbi Führer azonban németországi (bajor) 
önkéntesként küzdötte végig az öt évet, s való-
színűleg ő volt az egyetlen katona, aki alig várta, 
hogy a harctérre indulhasson. Rajongott ezért a 
háborúért, mert arra számított, hogy a „germán 
faj” végre revánsot vehet régi ellenségein. Ami-
kor megkapta a behívóparancsot, Hitler – a sa-
ját visszaemlékezése szerint – térdre borult, így 
köszönte meg a sorsnak, hogy nagy történelmi 
tettek tanúja, alakítója és végrehajtója lehet. Ti-
zedesi rangban szolgált, több alkalommal bíztak 
rá futárszolgálatot. Lelkesedése mindvégig kitar-
tott, a 10 millió ember halálát okozó háborút ő az 
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utolsó percig jogosnak és igazságosnak tartotta. 
Csupán a német vereség, valamint a megalázó 
békefeltételek keserítették el. A kudarc viszont 
megerősítette benne a hitet és az elszánást, mi-
szerint ezt a harcot hamarosan folytatni kell.

Hitlert nem törték meg az I. világháborúban 
szerzett sebesülései sem. Pedig a küzdelmek so-
rán többször is súlyosan megsérült, így szolgá-
lati ideje jó részét nem a fronton, hanem a kór-
házban töltötte. A legenda szerint a háborúnak 
köszönheti jellegzetes bajuszviseletét is. Hitler 
eleinte kackiásabb (poroszos) díszt hordott, a 
kötelező gázálarc miatt azonban annak mindkét 
végéből le kellett csippentenie. Később ebben a 
formában őrizte meg, hiszen a kurta-furcsa ba-
jusz a védjegyévé vált. A sors iróniája, hogy 1918 
októberében – minden elővigyázatosság ellenére 
– Hitler csaknem életét vesztette egy brit mustár-
gáz-támadásban. Olyan súlyos mérgezést szen-
vedett, hogy kis időre még a látását is elvesztette. 
A háború végét tehát már a kórházban élte meg, 
viszont sebesüléséből maradéktalanul felépült.

Egy másik elmélet szerint a Führernek nem 
feltétlenül a gázálarc miatt volt rövid a bajsza, ha-
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nem azért, mert eredeti, ausztriai lakóhelye kör-
nyékén egyszerűen ilyen volt a korabeli férfidi-
vat. Valószínűleg a felnőttek többsége kefebajuszt 
viselt arrafelé, így a kis Adolf számára is evidens 
lehetett, hogy ha megnő, majd ő is hasonló ékes-
séget növeszt. Ez a fajta bajusz egyébként nem-
csak német (európai) területen volt népszerű, 
hanem már a XIX. század végi Amerikában is. Az 
egyenesre vágott, rövid arcszőrzet könnyen gon-
dozható volt, nem kellett sokat bajlódni a pödré-
sével, fényesítésével, ollózásával. Jól kifejezte az 
ipari társadalom uniformizáltságát, amelyben az 
emberek kezdtek hasonló (konfekció) öltözéket 
viselni, praktikus blokkházakban lakni, s egyre 
inkább eltűntek a különféle rétegek közti különb-
ségek. A XX. század elejének némafilm-sztárja, 
Charlie Chaplin nem véletlenül választotta szin-
tén a kefebajszot védjegyéül. Szívesen gúnyolta 
ki az elszürkülő, elembertelenedő kort – ennek 
egyik legismertebb példája az 1936-ban forgatott 
Modern idők című némafilmje volt.

Chaplin egy interjúban elárulta, hogy azért 
szereti ezt a fajta bajszot, mert komikus a meg-
jelenése, egyedivé teszi az arcot, ugyanakkor 
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nem rejti el a mimikákat sem, vagyis egy szí-
nész számára sem előnytelen. Adolf Hitler nagy 
moziimádóként, illetve Chaplin-rajongóként 
akár a színésztől is kölcsönözhette a kefebajusz 
ötletét, erre azonban nincs egyértelmű bizonyí-
tékunk. (A Führer mellesleg a film mellett a cir-
kuszt is nagyon szerette. Nemcsak a látványos 
produkciók kápráztatták el, de azt is csodálatra 
méltónak tartotta, hogy bizonyos emberek mi-
lyen kevés pénzért hajlandóak kockára tenni 
nap mint nap az életüket. Alighanem később ő 
is ilyen katonákra vágyott, amikor megindította 
háborúit. A cirkuszban mindig gáláns úriember-
nek bizonyult, drága csokoládékat és virágcsok-
rokat küldött a fellépő művésznőknek. Legtöbb-
jüknek a nevét is tudta, és ha valami baj érte őket, 
számíthattak az anyagi támogatására.) Később a 
Führer egyébként kiábrándult Chaplinből, kü-
lönösen azután, hogy 1940-ben bemutatták A 
diktátor című filmjét, amelyben az angol szár-
mazású komikus egyértelműen őt gúnyolta ki. 
A vezér a bajuszról viszont soha nem mondott 
le, legalábbis nem tudunk arról, hogy valaha is 
leborotválta volna. Korábban pedig (még a II. 
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világháború kirobbanása előtt) egy tanácsadója 
óvatosan megjegyezte, hogy a kefebajusz nem 
feltétlenül számít divatos viseletnek. Hitler erre 
csupán azt válaszolta, hogy majd éppen attól lesz 
újra divatos, mert ő viseli. Ez a jóslata lényegé-
ben bevált, hiszen manapság ez a fajta viselet már 
senkit sem Chaplinre emlékeztet, sokkal inkább 
a náci vezérre. Nem tűnik viccesnek, ám annál 
inkább félelmet keltőnek.

Hitler szívós munkával, alaposan átgondolt 
lépésekben alakította ki imidzsét. A jellegzetes 
kefebajusz csupán az egyik kelléke volt ennek a 
képnek, és viszonylag hamar megtalálta a hoz-
zá illő ruhaviseletet is. Eleinte bajor népi gúnyát 
hordott, ám ez a térdnadrágos, pörgekalapos öl-
tözék túlságosan komolytalanul, sőt nevetsége-
sen nézett ki. Áttért tehát a hosszú esőkabátra, 
a kezében pedig akkoriban szinte mindig korbá-
csot fogott. Ez már jól szimbolizálta az erőt, de 
még mindig kissé idegenül hatott. Újra váltott 
tehát, ekkor jelent meg nála a csizma és bricsesz-
nadrág, valamint a barna ing. Végül az egyenruha 
mellett tette le a voksát, amelyhez a legtöbbször 
vastag katonakabátot hordott. Ezt a legnagyobb 
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forróságban sem vetette le, s mivel illatszereket 
egyáltalán nem használt (túl nőiesnek tartotta), 
a nyári melegben nem volt túl kellemes senkinek 
sem a közelében tartózkodnia. Az oldalra fésült, 
de hosszabbra hagyott, homlokra hulló hajvise-
let szintén a jól ismert Hitler-képhez tartozik. A 
Führer minden alkalommal szívesen fotóztatta 
magát, fontosnak tartotta ugyanis, hogy alak-
ja azoknak az emlékezetébe is bevésődjön, akik 
nem jártak tömeggyűlésekre. Tudatosan töké-
letesítette retorikai és beszédképességét, mert – 
bár a televízió az ő korában még gyerekcipőben 
járt – gyakran és szívesen szerepelt a rádióban is.
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