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Bevezetőül.

Mi.ért és kil1!ek a bűnéből? - k.érdik azok
a .százmilliók, akik szülőt, gyerme~et, hitvest, testvért, rokont, barátot, évtiz,edek és emberöltők
munkájának: ertedményeit áldozták a háború őrü
letének.
A f.elel1et nem kétség~es. A ném·e t világhatalmi
tébolyért Nyilt városok kíméletlen pusztítói,
hadifoglyok mHiióinak ~éhhalálra ítélői, polgári
lakosok tízmillióinak - nők, aggo~, gyermekek,
magukkal t·ehet~etlen bet,egek - deportálói és fellwncolói nem vonhatják ki magukat a feJ,elősség
alól. A világtörténelemb·e n példa nélkül álló bűn
ténysorozatok kiagy.alóira, irányítóira és megvalósítóira [e k'ell sújtania az igazságszolgáltatás k.e mény öklének. Az ártatlanul kiontott vér
mC'gtorlásért kiáltó átka zúdul a német nép
f,ejérte, amely ~ennyi tömeggyilkos nevével mocskolta be saját és az egész 'e mberiség történelmé~
nek lapj ait.
Kérdéses azonban, hogy néhány ezer, vagy
tízez~er, katonai és r·e ndészeti alakulatok uniformisait magára öltő, politikai cím.ek-et bitorló
"háborús és népellenes" bűnös fel~elősségrevoná
sával, néhány millió német hazat,el.epítésével
demokratikus átneVIelő kísérletekk·el lezárulnak-~
ezek a problémák?
A sz,okásos büntetőjogi intézroedések .é s a
kemény békdteltételek csupán arra alkalmasak
hogy 1e.;zy időre nyugtassá'K a fegyvereket, talái{
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hosszabb időre, minl amennyi Hl18 és 1939 k,o" zt
telt el.
,
Ennek a pernek: szer,eplői nemicsak azok, akik
elve, V_!lgy halva ~ vádlottak padjára kerülnek
Szerte~g.azó kérdeskomplexus ez: gy,ök~ erei egy
sz~znulll~t megközelítő nép évszázados mélysége~e nyulnak. Er?em,es lés k1ell ez,ekkel a probU~
makkal f.oglalko;;m: ez nem csak Németországra
és ne~ Is csupan Eur?I?,ár,a ta~~tozik, az ~egész
~mb~r1ség zavartalan f,ejlodese fugg. a o,ermánok
ugyeinek n1egfe~~ elő rendeztésétőL Azokna~ a ;bilinsseknek, amelyekle t e rmnboló óriás testére
e~.. szellemére raknak, olyanoknak k'e ll lenruok, hogy hossszú időkre lefék>ezzék emiJJ.e riségellenes ösztöneiket, am·e 1ynek szol,g álatába állították a 'mtultban teljes 'Sz,e llemi ·és technikai
készségük et.
Te:r:mészetes: politikusok, katonái~, - győz
tesek és elbukottak - történészek és szakírók
fognak védő és vádoló iratokat, dicsekvő és
mentegetőző emlékiratokat, valamint oknyomozó
kutatásokat közr.eadni erről a kérdésről - szerte
a világon.
Azt hisszük, ez a tanulm!ány is új színt fog
képviselni: politikai és katonai fejlemények sz.ellem- és vallástörténeti okait próbálja meg a .szokottnál hangsúlyozottabban kidomborítani. Megvan ennek a k>ellő jogosultsága, különösen ~zért,
mert az a férfiú, aki lefektette az alapjait ~ennek
az irányzatnak, szakmája szerint orientalista és
vallástörténész volt, aki magát legszívesebben
teológusnak tekintette, persze a szónak magaformálta értelméten.
Paul de Lagarde (1827-1891) a szellemi
megalapozója a nácizmusnak Senki nála átfogóbban és tudatosabban nem foglalkozott sem
előtte, sern utána kivéve természetesen az
utolsó évtizedek szaktörténészeit - azzal a problémakörrel, amely a nemzeliszocialista "rend-
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szerben" csúcsosodott ki. Joggal teki.ntik "pr.ófé~
tának": katonai, bel- és külpolitikm, val_lá~l ~
kultúrális területeken ,egyaránt ez a gottingm
egy~ etemi professzor :fektette le az a~.apokat, amelyekr,e a Harmadik bjr~dal_o~. felépült. A próféta
szó azonban nem! feJeZI k1 tokéletesen szerapét:
prügrrummadó. Nemcsak a címszavakat határozza
meg a német politika következő évtizedei számára. hanem kitölti azokat "tartalommal" is:
kortársai és követői - minden túlzás nélkül -mellékalakoknak tekinthetők, még ha beletartoznak is a nácizmus történetébe, Nietzschet és
Splengert is ideszámítva. Kiüön köteteket kellene
sz.e ntelni annak a problémának, hogy miként kapcsolódnak követői és ~eszméinek megvalósítói terveihez. Lagardeval és hatásával több szakmunka
foglalkozik né:met nyelven: az utóbbi évtizedekben kultuszszerű tisztelet övezte írásait és személyét a náci beállítottságú íróknál.
Német ismertetői természetesen azokat a tanításait igyekeztek kidomborítani, amelyek szalonképesebbek voltak. Mi 'nem fogunk válogatni.
Ha sikerül az olvasót meggyőzni arról, hogy
valóba,n ez a szerző a szellemi szülője a nácizmusnak, akkor nem kell külön megindokolnunk
az alcímben megadott időtartamot.' Pedig .e nnek
különös jelentősége van. 1853-ban tartotta mea
Lagarde első nyilvános 'előadását erről a kér::
désrő~ .. ~bben :m ár nagyjában körvonalazta azt
a pqhhkat, amelyet nemzete számára követendő
n~.k t~ri.ott: Ez a dátum tekinthető a nácizmus
szüle~esn~pJának. Ettől számítódbatik a nácizml!-s e~sz~zada. A német történelem a XIX. század
masod1k _es, a XX. sz~zad első felében folyamatos
ellenszegules
volt mmd az egészsécres
ta' rs a d amt
1 ·
's
.,l. f "l"
o
e ... s~oc:1a 1s eJ od~s, mind a nemzetek e ültllhtk,odese helyes kialakítására iránvuló t·· g) ,
seknek. A két világháború csak véo-ső kf ~rlöe l(~~
volt en l"
· ,
o
l eJ c: esc
. ne ~ az Iranyzatnak, amely a történelem
1, .
~el ek eit VIsszafelé akarta mozgatni. Egyik zár,'l-
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jelenete,m;nek a~ évszázadna~. az ~ vilá~örtén~ti
fontossaQU esem~ny VOlt, amikOr elZ tC}SO SZOClalista áll~szöv.etség marsall j a, az Am,e rikai Egyesült Allam:o k elnökének és a Britbirodalom kormányfőjének társaságában 1945-ben Potsdamban
s~emlét tartott a diadalmas szovj.et és szöVietséges
h'a dseregek fel~ett: a Ire tiport náci barbariz1m'Us
még füstölgő fővárosa a háttérbten egyben jelkép
is volt a romboló és építő erők h 1arcá:nak sorsszerűségérőL A másik es~ emény pedig az, amikor
az Egyesült Nemzetek Sz.ervrez1etének alapköveit
r::tkják l'e r,övid'dell ezután az ossz:es békeszerető
és becsületes fejlődést követ·elő népek bevonásávaL
A nácizmus kJezode~~n1 ek fdőbieli !rll'egha(ározá:s1~
val semmikléppen s·e m hibáztatjuk azokat a kutatásokat, a.rnelyek ennek a ~sátáni mozgalomnak
történeti és lélektani 1eredőit messze évszázadok
~s éve~~dlek ese~ény, eiben és lel~i r~tegeiben
1s óhaJtJak keresm; m•egvan ennek IS a JOgosnltsága, de küzdeni kívánunk ama eléggé meggyökeresedett tévhit eUen, amely szerint ez a második
X?C-~ s~áza~bel~ k.atas~trófa csupán. az re lm:u lt
vllaghaboru tulsz1goru béktef·elt.ét,elemek kövctkJezménye volna és az utolsó évtizedek kis.ebb
vagy nagyobb tehetségű politikusainak és katonái:
nak ötleteiből fejlődött volna azzá, arnivé lett.
. A bizonyítás hatásosabbá tétele célj ából a
le.~JeUeg~ebes~ ebb SZtÖVlegek~et az 'CI'tedle ti nvélven is
kJö~r~adJuk a jegyZJet.e kben, hogy az olvasó m·eg~oződhessék róla: nem belemagyaráz.á sról van
1bt~ szó. Ez.ek a szövegek dokumentum-jrelleggel
lrnak: adalékok egy vádirathoz.

elöi~;flágtöEtépelem J, el?i~agyobb drámájának
nép egyet~~:Uos szereplol~ h~ nem is a német
tának voltak t!~gének,, d7. donto, tö.bbség'e akarabűneit senun·ké gvalósilói. ~egbizó1k és a maaul{
hogy ezeket l

p pen. sei?-' csakkentheti az a tény
az emb·eriség-ellenes bűnöket ma~

hosszú évtiz,e dek óta készítik elő "német alapossággal", mJár az.ért s·em, m1ert a _ "megvalósítás"
a legrelképesztőbb terveket is felülm'ulta: ilyen
végső fejlemény,eket még a J,e gelvadultabb fantasztáik sem merészeltek írásban lerögzít~eni.
Meg kell vallanollll!: nem szíves·en nyultarn
ehhez a problémához. Először azért, mert már
n~m }áttam. id'ő.sz.erűnek a vele _való fqglalkozást,
m!luta:n eleinte magam is hatasa alá kerültem
él'nnak a közhangulatnak, amely abban a hiú
r~ernényben . ringatta magát, hogy a Harm·a dik
birodalo.m l·e tiprása után a nácizmus szelleme is
a multé. Kár a f.eledésbe merülő gonosz szellemek~et újból :telidézni. Másodszor pedig azért
mert n·em akartam kit,e nni magamat a hivatáso~
politikai 5zakírók határsértési vádjainak.
· Az időszerűUenS:ég m'iatt ma m·ár, sajnos nem
kell aggodalmaskodnom. Mind kevesebben, lesznek ~azok', akik' 'elhiszik, hogy a nácizmus fertő
-zete ta német nép lelkéből már kiírlódott vagy
hogy a közelj.ö,vőbe.n ,e gykönnyen kiküszöbölh~tŐ
lesz; a neonácizmus körvonalainak kibontakozása
e~é'sz másként láttatja újból a német problémát,
m1nt a ,győz·elem első hónapjaiban.
A nácizmus külföldi "s~ö-vets·ég.esei" is kezdenek aléltságukból magukho~z 1érni· különösen
azokon a területeken, ahol a germán' szell'Otlliség
Il!élyeb~ rétegekbe ~~ behatolhatott. Ilyen fertöZ?tt terület·eknek ookinthi!t6k lelsősorba:q. a Ném:etblrodalomtó,l kel·t::tre ,eséS kisebb államok. Még
Ma~aro~s~a.gon 1s, kü~önösen a középosztálybe~~~~ k~z· ~t~, naf}'Y szamban vannak o~yanok,
ak1k: nem haJlandok, vagy nem képesek a némlel
k~rdé~ magyar vonatkozásait és egy.et•e mes jelentoség:ét: ·a maga valóságában megítélni. L~eg
nagyobbr.észt nemi is ismerik annak lényegét
~~ egdöbbentő .tapasztalatokat szereztem eren ~
teren. Igen magas politikai és szellemi örhelye~en álló, ·e gyébként széles történelmi és iroüalmi
Ismeretekkel bíró embe~ek is, bámulatos tudat-
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lanságot árult~k 'e l ~ e~ekkel a problémákkal ka ~
c~.olatban. LaJOS Ivánnak a háború küszöb~
kozzétett nSzürke-könyve" is csak rn:úló benyom·~
sok~t, keltett. J o~~al. r. ernJél~etné. az ember, ho ga
legalabb a vezeto retegek Ismenk azokat a tre /v.~ke!, ~elyek!et a német,e k a magyarság-ot és a
t?.bbi .kisebb és nagyobb re urópai néP'ek·e t iUeto~r:- kidolgoztak Bizo:nyára a ttö bbi érdekelt 'népnel ts em· lehet sokkal kedVIezőbb a helyz'e t e tlelüntetben. Pedi·g, h:a Mb bet fog'lalkoztak volna ezekk,el
az al~pvdő és létfontosságú kérdés·e kkel talán
sok mmd~n máskép tö~ténh~t, ett volna: mégis jobban tudtak volna a Nremre tb1rodalom szomszéd'ai
hogy az élethalálharcban !lll!elyik oldalon van ~
helyük.
A második aggodalmat még k!önnyebhen
oszlathatom tel. Személyi .és iskolatrÖrténeti alapon van jogcímern re kérdéshez hozzászólni. Már
1934-~ren k,?zr.eadtam11elgy kisebb ntuin kát "Hitlerizmus les boJkottmoz:g alom a XVI. század második
felében" cím~en, amelyben a náci moz'g alom v·e zére
és IV. Pál pápa, valam!int a velük kapcsolatos
esem!ények köZJött vontam párhuzamot. Ennek a
tanulmánynak révén jutottam közelebb a nácizmus problématikájához, iskolatörténeti alapon
p~dig a nácizmus prófétájának személyéhez jutot~
tam! el több vonalon is.
·
A m'ult század utolsó . negyre dében a · pesti
rabbiképző volt a le~elisql!ertebb zsidó tudományos fóiskola Európaba;n.
·
Érthető tehát, hogy midőn a tudományos
téren is érvény,e sülni kezdő német "nemzeti" sz·el~
lem! 'első támadásait intézt,e a zsidóság eUen, az
~llentámadás kiinduló pontjává a pesti rabbiképző lett. A harcos szdlemű Kaufmann Dávid
professzor állott a küzdők élére. Az első nagy,
"csatát" nPaul de Lagarde's jüdische Gel,ehrsam~
keit'' Cf;eipzig, 1887.; = P. d. L. jártassága a zsidó
tudom:anyban) című iratával vezette be A náci
"próféta" ugyanis ·e gyik írásá,ban a zsÚ:ló tudo-

mány megalapozójának, Zunz Lipól t~kinlélyé
nek lckicsinyléséYiel egyben magát a zs1dó kultúrát is meg akarta alázni. Kaufmann és társai
erélyes hangú bírálatára Lagarde már a következő jellegzetes cím alatt válaszolt: "Juden und
Indogermanen" ( = Zsidók és indogermánok,
Mitteilung:en II. 1887. 262- 352.). Akkor persze
még ~evesen sej bették, hogy ezek az ártatlannak
látszó tudom:ányos viták világtörténeti események
bevezetői.

A XX. század elején rabbiképzőnk egyik neveltje, Schreiner Márton, aki a berlini zsidó tudományos főiskola tanáa:a volt, "Die jüngsten Urtei!e
über das Judentum" (Berlin, 1902; = A legújabb
ítéletek a zsidóságról) című vitairatában mártudatosabban tés politikai sz·e mpontból határozottabblan foglalkozik a náci "próféta" és szellemi szövetségesei zsidóellrenes m~gállapításaival. Nyo~
inukban még' számos zsidó tudós avatkozik bele
a küzdelembe, de rezek a harcok sajnálatos mó~
don még az érdekelt zsidóság körében sem keltették a szükséges visszhangot.
A g'ermán "proiléta-professzor" még a vila
hevességében sem vonta kétségbe Kaufmann tudo~
mányos rangját,! de különös elismeréssel adózott
intézetün~ _másik tekintélye, ~acher Vilmos pro~
fesszor 1rant. Ugyallazon koletben, amelyben
Kaufmann . ~s tár_sai ellen hadakozik, közread egy
nagyobb -értekezést az össiehasonlító séíni . ny.el~

•.

t

••

•

1 Lagarde, Mittheilungen. II. Goettingen · 1887 273 old ·
»Ich habe M~nche~ a~s d~r Kritik gele~nt, habe · auch
gelernt, ~ass Ich miCh m Emzelheiten öfter - doch nicht
so oft . w1e Herr Kaufmann möchte glauben ma chen _ in
d~r Elle ve~sehen , dass ich - Talmudist bin ich eb
mchtS Bez1ehungen auf Talmudisebes nicht gefasst ha;:
~ur t ~ffade , d ass die Kritik des Herrn Kaufmann niemal!~
as rt t. wo~auf e.s ankommt.« 284. old.: " ... Herr Kauf.
m,ann '":eh1ss Ja, w1e seine alten Briefe an mich zeigen
er I'mc ganz gut Bescheid . . . Ich habe ihm ehrlic<
a nerkan_nt, dass aus seinem »Büchlein<( im Einzelnen ~·
1ernen 1st ... <
' .l

h
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vészet problémáiról, amelyben felhív· .
lnányos világ figy~elmét egy k'·0 • Ja. a tudo~an~h~m Jerusaimi arabny1eivű l~h~bri . s~er~ő,
kiadasanak: szüksé.gességé~e. Enne~ a t er szótara.
má~yos f·e la.datnak ,el~égzés~ ér,e Bach~ntovJudo
tar~Ja legal_~almasabbnak.2 Lagarde ke~d ~ost
~é.sere k~ erül azután ennek a kéziratna~m Y:CJe~~etekkel ellátott másolata Oxfordból egy 1 ~
~abbik:épző könyvtár~ ába. E kézirat 'Sze a"pesb
~oglalkozik ~egyébként intéz,e tünk és , rzoJével
tudontá
· es·é gének aa világh'
magyar..
.
ny 1egnagyobb büszk,
orien~alistának, Goldziher Ignáonak' dlokt~ri é~~
tekeze.se. Bach.er nem! adta ki az ~ eg:ész kézirat ,f
~sa~ r~zletes IsmJertetőt ~öz. ölt róla, ösztönzésé~e
mte...zetu:flk do~t?;andusru dolgoztak fel néhány
betut d1ssztertacwkul. Végül 1egy mnerikai tudo-·
má~y~os szerv (Alexander Kohut Memorial Foun~abon) ~e sorok íróját és az id'ők:özben 1egy némJet
h~ált~.o~rban 1elp~sztult újpesti főrabbit, dr.
FI 1edmian Dénest bizta meg a Bachter .által félbeI; agyott munka hef,ejezésével. Anyagi nehézségek
es éppen a nácizmus nöVJekvő hatalma Európában, l~ ehet,et'lenn1é tették ~ e terv megvalósítását.
A náci "próféta" az egyik kiezéViel a tudomlány apr~ -yilág~t? méoses~eit él~esztget~, a másik
kezében pedtg a bűn és pusztítás tíizcsóváit lobóg..
tatta. Elenyésző kicsi.eyekook tű!lmek a tudómáey
iill6c6fé.nyei abb~ a ~~örnyű fiht~rben, ame•
lyek L~gard'e tamtá~un,ak 'a redmányeül a nélnat
nép zúdított a világra. örök átok neh1ez·e dik az
ilyen "próféták" 1emlékér~.

t Mitth. li. 853. 1. jegyzet: :.Bacher hat 1lch 1n den
1de::~~ ~ahfen f~urc~ eine· Reihe wertvoller Schriften als
Gi!lehrte ees e1:1 ur d1ese unumgangliebe Arbeit vorbereitete
rw1esen.<

Múl61 évszázad három lorradalma
és három világháboráJa ..
A inádz'mJus uralomra jutás,ának ~~sod"ik févé;
ben látott napvilágot 1egy nemlet •r<? , konyve,
amely párhuzamot von az angol f, e}VI~agosodott
kapitalizmus t~eotl'é.tikusa,John Stu~rt M11.l ( 1806·1873) Kar1 Marx (1818-1883) ,es· Pa:ul d~ Lagarde' (1827-1891) kö~ött: ~egállapí_~Ja konyve
végén: .alm!íg a liber,ális kapitahzm~s ,~otetlen kox:sz.akáb'a n az angol Mill és :a "zs1do . Marx. umverzálisan hatottak - Lagarde ped1g az ISmler,eUenség ho:máJy,áp~ ké~yszerült .- ad?i~ a Jelel}~
k'Orban m!iv;el nundenutt a telJeS kotottseg UJ
kor~ szaka tört magának utat, Lagarde alapvető
gondolatainak hatékony,s ágát figyelhetjük meg,
viszont Mill és Marx befolyása - jelentékenyen
módosúlva ugyan - Angliára, iUetve Oroszországra korlátozódik: Mill-Marx és Lagardeszembeállításával tegysz,ersmind a nemZ<etközi eszmeterj,ed:és tellentétes l<ehető~égeit is .lemérh~tjük1
3!mennyiben amazok az o mechanlkus-racwnalisztikus .gondolkod·ásukkal v,é geredményben a
n~etközi megértésnek éppen awn alapjaj.t s«n..
nús{tik meg, am'elyeket az utóbbi az organikusn~etiből megtet~emt.
.
Vitáb·a szállni '111:a már valóban fel-esleges egy
ily,e n könyv megállapításaival, az ,éfó történelem
maga adiott feleletet ~ez·ekre a k'érdlésekre. A szabad5ágs~erető népek, a liberális kapitalizmus
köv~etői a marxizmus megvalósítóival együtt váll ..
V·etve harcoltak az olyan nemzetközi együttműkö
dés 1el'l<en, ronely,e t a nácizmus 'diktált volna.
De illusztrációul sz-o lgálhat ,ez a munka: láthatjuk 'ebből is, hogy a germán barbarizmus belső
:, Fritz Hippler, Sta at und Gesellschaft bei Mill, Marx,
Ein Beitrag zum soziologischen Denken der Gegenwart. Berlin, 1934.

La~arde.
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sikere,in felbuzdulva, jó előr,e meg akarta ·terem~
teni a tudományos alapokat, mind a bri~, min:d:
az -orosz hatalmi, gazdasági, társadalmi és szociális rendszer felszámolására.
Ettől függetlenül azonban, ha valóban .me(ll
akarjuk érteni a nácizmus fejlődéstörténetét
- és meg óhajtjuk keresni Lagarde sjz!er:e.p·éct'
ebben a f·ejlődésben - •el-engedheteHe:n feltétél,
hogy legalább nagy vonalakban megismerkedjünk
azokkal az Ö&3zefügg:ések~el, amiely,e kbe az bel·eilleszthető.

A XIX. századnak négy nagy kérdése v·olt:

első helyen állottak a nemzeti és a szociális pro-

blémák, ezeknek kiegészítőj.e, :!,He_tve párhuzama
a vallás- és sz.ellemtörténeli szemlé}et alakulása.
Csak ·e zeknek a kérdéseknek :e gymásba kapcsolódásából vetethető le a nácizmus.
Elősz,ör ·a nem ZJeti és a szociális kérdés leglényegesebb problémláival kell megismerkednünk.
A nácizmus .é vszázadának megértéséhez a szadális fejlődés szempontjából lega1~bb azt a más!él
évszázadot kell tekintetbe v.enm, am!ely.et a torténelemtudomány "Legújabb kornak" nevez, ennek a 1n yitánya a francia forradalom és N a poleon világhódító. próbálkozása, . befrejezője .pedig
a német . világhatalmi kísérletek eredményeként
lezajlott két világháború és az ezek köz& eső
prosz és ger:ntá:n forradalom. A uem'zeti problémák megvilágításánál pedig l•eg1alább az . újkor
kezdetéig kell . v;i,sszanyúlni. Mindenesetl'le külö~
kell sz.ernügyl'le vennünk a brit-amerikai h'a talmt
fejlődé~t és külön az európait
Az újkor bekösz.ö ntésév,el az új világrész,
Amerika, később pedig Ausztrália bekapcs-olódásával, a másik két kontinens (Azsia és Afrika}
eddig ismJeretlen t•erül.eteinek feltárásával .és az
óceánok 'ln!eghódításával kétségtelenül új korszaka
kezdődik a világtörténeleminek: lezárul a h'áro.m
világrészes történeti fejlődés, hogy áteng.edje a
szbtc1~et az >Öt világré<>zre ki~erj-ecW világhatalmi
1

, k A főszerepet az első
játszma kibontakozása~a · . · A Földközi-tenszázadokban még Ekurot~Ja nvsiSZ~ssZJekötő kapcsa,
· t ha'rom
, k"z
ger, mm
.
" ona Ineb'r hadászati· es
o~továbbra is Jelen~o~légdel
korántsem tulajdol.ekedési sz.empont 0 ' e f!1 . re lyet az ú- vagy
:nítható neki az a .. f~_ntossa~ ,i~~ osan kicsiny és
a K.ö.~é.pkorban toltott be. ~yo;bodott történeti
zárt ahhoz, ho,~ a ~e1:as l,e hessen. Szerepe
felad~tok végÍese:· eO~ésa a Eözépkorban, amik-or
teiimesz•et<es w~ t .az
f , t.. " birodalmak - a
a világhatalmi cé~ ok ,. e1e abor~ ko"' zpont]· a vagv
.. .·· lahn es ar
·
perzsa,
gorog, b e nyu'ló egvik
félszia;eten,
vagy
Földközi-tenger
.1
°
annak közelében v.olt.
.
.
A világtörténeti színjáték körv~:malamak k~
szélesedésével a döntő ütközetek szmhelye a .~z.~
. r l dről a tenger·e kre és óceánokra helyez od!
~~z Erthető t·ehát hogy a versengésben az a hat~1 .inJ kerül 'élre 'amely hadiflottáj ával ural~o~lk
:sós vizeken ,és megfel·elő. vizi sz~}Jít?eszkoz?~:
kel rendelkezik. Már az ÚJkor elel~n Jelentéke~lk
a világhatalmi küzdel•e mben e~ UJ _f·e nom l}· a
brit. Amikor hajóhaduk előswr .ZJuzza.. sz,et ~
spanyol tengeri armadát, megnye~! a kovetke7:o
évszázadok iviláctküzdelmlének első nagy c~a,ta
ját De a tenge~ek ·és az óceánok meghóditasa
e~m'aga Irtlég nem tette a világ urává, e~ csak
'alapot teremtrett hog'y azzá legyen. A más1k nem
kevésbbé ,el· engedhel•etle~l. ~!'eltébe~. ~~yrész~ a m~g
hódított t•eriUet m.ectfel·elo eszlwzokk·el es mod.szerekkiel való kor~ányozása, má:.<>I~észt a szóbaj.öhető berülebek gyarmatosítás~ .. J:?e még, valamive ,szükS\ég volt: ~egy slrateg1a1lag vedett
várszerú alapt·m·ül,et birtoklására, hogy onnan ki~
indulva ll.negs~ervezhe<>&ék a lét•esilendő birodalmat. Az európai k-ontinens mentén fekvő "hatodik
világrészt" birtokában tartó viszonylag kis nép,
az angol, földrajzi helyzete, politikai viszonyai,
adottságai révén rátermettnek bizonyult a 'következő évszázadok feladataira. Nemcsak a nép üre::,
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vagy ritkán lakott területeket gyarmatosított
hanem magába tudta olvaszta:ni az idegen gya;'
matosítókat is tés az évszázadok folyamán :rn · népek á! tal ;{tYa~matosított. va~, kormányzott ter~
leleket lS SikeruH hatalmi kor,ébe vonill és szívó
munkával olyan helyzetet tudott ter.emteni ho s
ez~k a terülebek szervesen illeszkedtek bele'hat:l
m1 r~ndszerébe: olyan termette kre is kitüzte végül
a bnt lobogót, amelyekre már . előbb más e urópai
gyarmatosítók: spanyolok, portugálok, hollandok
franciák is jogot szereztek. Fölülmuita az összed
európai népek ilyen irányú törekvéseit : rövidebb
vagy hosszabb viaskodás után mi:n den riválisá2
nak .tölébe k!erult.
A Bri~birodalom felfelé ívelő pályáján az
északamerikai gyarmatok többségéből alakult
Egyesült Államlok elszakadása llátszott az egyetIen komol~ tö·r ésnek. Sokan hibJették azt, lio.gy
ez a homlas kezdete, die a valóságban, amint a
következő másfél évszázad története bebizonyította, ·ez semmiképpen sem tekinthető olyan j·elenségnek, amelyet a római birodalom kettéválásával lehetne összehasonlítani. Az előző kétségtelenül a d:ekad'encia megnyilvánulása volt, az
utóbbi pedig. az emberiség történetének egyik
szükségsrerü áliomás.ának bizonyult. Azt lllUtatta, hogy egyenrang'ú, fehiér emberekkel benépesített terület nenJ. h'ajia.nd'ó gyann·at-kapcst)latban mM"adru m~g anyaországával sem. Az
'új _· egyesül:és az öná116ság m~gszertése után
is végül tám'asztékává' vált az anyabi~odalom
riak. A XX. sz'ázad két világháborúja núliir>
d~n
kétséget kiküszöbölő módon igazdlta,
h?gy csupán a n~~t propaganda erői~
kodésének és a hiszék!eny, történelmileg iskolá·
zatlan tömegek naiv ·Öncsalásá;nak bizonyult az
atnteri~ai különállás legendája. Ez a két h·a tal~as tomb békében .is, de kül·ö nös·e n a váls~s
plllanatok~an.. - ez a l~njyteg,es ;és csak en;n1eik;
van sorsdonto fontossága - megtalálta a leg-
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..
üködés helyes módozaharmónikusabb .. egyuttm. ké ződmények .n~m ké:
tait. Ellentétes torl~ne)mf luónál ilyen J~llegu
esek éppen a dontő r or
Koronához fuződő
~gyütt•es erőkifejtésr~. ~l!l.aszerződesek a valókötelékek vagy, az, ál a " ~zi zeket igen könn~~n
ban befolyásolo ten{~:.~t· !ecr illétve tagad] ak
és éppen akkor sz~, 1 J,
~~ ha az egyik vagy
meOl az őszinteség hl~ny~~~~ja _ amidőn én~é
a ~á sik fél érdeke lgtb ükség yolna. J ó példa
nyesí ~ésükr~ l,~g?~~orút~egelőző hármas szö1
erreé azf r~~~ J~~ a válság kitörésekor.
,
{)' bennünket, hogy az
vets g e
Az sem tev~zt~et mek
. dk 't alkalommal
Amerikai, Egyesül{k~l~o bem~n villgküzdelemb~.
csak elkesv.e ava o . bb . elentőséget tulajdomNem kell re nnek nagyo
J
B "tbirodalom
t ni mint annak, hogy maga a p
r" d ... '
a h'
hadüzeneteket szövetségeseiVel eg) l eJUro a k~'ldötte el a valóságos harcokba ko. eg l bub
"kkel' csak J·óval később avatkolJatt
mo ya
~ero
'f" · h l ete
be amikor az Ő különleges geogra HU ~ y z,
:} rre ké.nysz.erítettte. Ugyanezt tette egy~bkent
~~~~leon vilá.ghódító tövekvése ':~ssza:rere~ekr
is. Speciális f.ö1draj:z:i helyvetéboi kC?vetkezl 1
hogy , első sorhan tengeri háborúra kész ul: a s~á
razföldi harcokba, tekintetttel arra,. hogy a ~aJ,át
terület·e védett, csak a,kkor_ av.atkozik b~, ~~udőn
úgy érzi hogy a szarazfoldi fegyverkez~s . .eszközeiv<Cl '~ eld.öntheti a küzdelmet. A ~ét vila~há
ború folyamán amikor a harcok sulypont]a a
szárazföldről é~ a tenger felszínéről az ~ceánok
mé.lyére és a lev. egőbe került át, nagy~n Jól me.~
lehetett figyelni, hogy ezeken a. teruleteken 1~
biztosította magának leg~~~~ 1s a .. v,~ekezés1
fö-Lényt. Annyi t~e~geralatt]aro]a,. re~ulogépe ~~
~egy éb f.egyYere mar a harcok el,e ]én lS volt, hog~
1
a saját teriHetét megvédje és a ten~eri közlekedést
a világrészek köz.ött biztosítsa.
Nem tekinthető termész·e tellenesnek az sem,
hogy a brit-amerikai hatalmi együttes súlypontia
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lassanként A.ng!iáhól az Amerikai Egy,esü.lt Államokba tevő~ lk at. ~?z éppen olyan magától értetődő
fordulat, mtnt amilyen természetes áthelyeződés
volt a Földközi-ten~r sz,e repének átültetődése
Atlanti-Oceánra: a Jelentőség áttolódása vele
az amerikai földrész felfedezésé~el. A tá <>lKeletfF'"f#.:
területek bekapcsolásá,val a világtörténelmi olya
matba már az Atlanti- és a Csend,e s-Oceán együt:
!~ töltik be a~ _ a feladatot, amelyet annak
IdeJén a Földközi-tenger volt hivatva ellátni
Hozzájárul az amerikai földrész jelentőségének
emelkedéséhez az is, hogy ipari és gazdasági erő
forrásai alkalm,a sabb bázissá teszik a nagyvonalú
világhatalmi koncepció számár~, mint az időköz
ben félreesőknek és túlkicsi;nyeknek! biz:<>nyult bri;t
szigeteket, amelyek mindkét világháb<>rúban végeredményben már csak e konoe.Pció elő~etolt bástyájává, illetve ~epülőgépanyahajójává váltak, de
még mindenesetre alka!J.masak voltak az európai kontinens sakkbantartására.
Vannak és lesznek a

felületek a Britbirodalont ~ u~·~rtetlfir~
AltllRlíok között is, mint ahQgy
a dmrnil'tiu-

mak, gyarmatok v~ egyén
a Brirnn~n- -:'"7'·
dalomhoz tartozó területek közölt ma sem' sziin-:.~-5~?'i;
tek meg az ellentétek és elkerülhetetlenek a 1 n"·n;..,.::c,_
ben is: a szükséges ~együttm;űködés m~
is biztosítva van, hogy ha nem! jön lét~e az ,egye-o
-sek által kívánt, m'á sok .által ellenzett új szerv.es
A külvilá_g S7)em.{>ontjáb61
n!llrt'vf1•hh jelentősége, hisl)en látszólag
~j5tJ:tir<MlalloJrn'
részei között is
l
azonban az elmult
hogy egyedül
vett részt a. közös
:~QIIlmn ~lveb&- történelmi okai vol1~aJt;
-~• Al[J).éllik:rl Egyesült Allamok

D~Brek és &z;ui~s
!ll.biWnY'Ultak
~~=e~;;~~=-a~
sem1, amelyek .a
dónt6
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vol t is az
6 ·
meg.
eur pait 61 ' s·e mmiképpen sem állott

~indenesetre 'mlegállapítható ho
.
t~rm ·egyesüLés sokkal szilárdabbna.gyk be_z a nal-

nrmct a ma·1 napig,
·
·
.
1zonyu t
E
m'int a vele sz:e mben álló

-~rópának ~e~~sége, amelynek megtel'lemté~él'le
még _komoly kisédetet sem' tettek legalább .
ol
a1
. ·
'
lS nem
yan .apon, amely Sik·erl'le vez·e t·e tt volna.
. .Az 'e.u~ór;ai nemz·e ti, sőt a társadalmi ,és sz0 ,..
Cl~hs f~Jl.o_d~s sok ~ekint,etben függvénye volt a
brlt-amenkarnak. H1sz•e n azok .a forradalmi ered'~ény·ek, amely·e k a francia társad.alm-i és szodáhs har~ok vívmán~a} 'Voltak:, alapj.áb,a n véve .azoknak a JO·goknaJ<: k1V1vását jel.e nt,e tték, amelyek az
Oceánon ~úl már megvalósultak Az európai tárISactalmi 1és szociáiis fejlődlés 1első nagyhatású érvényesülés-éhez t<e hát az impulzus éppen a britamerikai körből érkez·e tt. Az eUentét, amely a
brittek ·é s a franciák között rövid időn belül kialakult, nem a forradalom 'e l'iedményeinek következmény'e volt, hanem abbó~ kel,e lke2Jett, hogy ·ez
a forradalmi törekvés világhatalmi aspirádóvá
alakult át.
Világh'atalmi aspirációk? Ha az európai nemzeti kérdés fejlődését akarjuk nyomon követni,
akko·r meg kell különbö.z tetni egyrészt ama kis
népek problémáit, amely,e k 'elsősorban arra .törekedtek, hogy a nagyobb nemz~tek l~atal~1. b~
folyásától megsz·a badulva, önállo népi, pollhkal,
kultúrális életet .élhessenek, másrészt a nagyo~~b
népek kérdéseit. A nagy nemz.e tek probléT-a.Ja
nem önállóságuk megter.e.IJ?-tés,e, J:Ianem elsos<?,rban a körül forog, hogy nnlyen .VIszonyba keruljenek ·egyik oldalon más európal na~ nemzetekkel másré-szt pedig a kontinensen kiVlll dmegsáfJÓ
ve~tt birodalmakkal és a még szaba on
területekkel.
" ~
t·
épek ilyen
.
l'- k
g e}osz!ö.r a 1a lll n
F 1gye
JU me
.
különösen két petörekvéseit. Az újkor eleJén! és portugál prÓbált
rem! latin" nemzet, a spanyo

,elébe kerüini" a kialakuló Britbir.?d.~l~m;tak.
természetes or.okosetnek
·l-e~ntbették m'a,gukat. Nem becsül~et?k le .azok
· . edm!ény ek amely1eket az amJenkru kontmens
~~frközépső é~ részben északi r~ész~inek ~arm:a
tosítása .álta'l értek ·el: ez.~k,et t~eg k1~~é~z1t~tte eagz
!a frikai iés ázsiai területek J•e en os p()ln Jru.na m ' .hódítása. A maradék-erők awnban, ~t;te~yeket a
. hódító lattn őseik hagyo~.'á.nyoztak raJ u~l az évszázadok 1olyamán k1merillbek. A bntbekienez ha~
sonló birodalom'má nem' tudták össz,ekovácsolm
birtokaikat. Legmegbí·z hatóbh mérőeszköre ennek
az a bény, hogy a latin~amerikai államok, · a~e:
lyek ugyan időbelHeg követték az Északamenkai
Egyesült Állam'o k ,e lszakadását az anyaországtól,
mind a mai napig sem tudtak hasonló egységgé
alakulni: 1és politikai szempontból semmiképpen
sem váltak anyaországaiknak olyanszerű támasZláV:á', 1nint, amily,en:né a;z Amerikai E ronesül t Allamok l·e ttek' a Britbirüdalom háta mögiött, ,á mbár
tagadhatatl9.!n szimpátiáv.al viseltettek ősi országaik iránt, inkább a brit-amerikai hatalmi tömbnek lettek: kieg:észítőjévé: északi szomszédaik gyakorolnak rájuk mind politikai, mind gazdasági
h'atá:st.
A harmadik "pel'lem-latin" népnek, a francián.~k, · e:gé~:z;en más sz·e rep jutott. Világhatalmi
to~ekVje,s·ei kümolyabb méneteket a Legújabo kor
haJnalán öUö.ttek. Talán .ge~gráfiai viszonyai is
~~ra roé~ztetf.ék, hogy m1elott nagyobb méretú
~!,~al~z~sokba :IDezdene, saját határait biztosítsa
lo~g és ;~~f!: ~;;j!t s~~~tei~en,) vagy a spanyo~
v~detteknek fékinthe~t:k f~~~~~~kö~d~isz olly l ag
Ciák - ·ezt fogjuk tapasztalni a éna, lg ~ ~ran
nem ér·ezték maguk t 1 ,
. n l!eteknél 1s határaik kö~ött Az a 'e eg biz~os . talajon saját

A é!ti római birodalom
1

1

1

akart~k bázissá hlkép:z~s.z ab~J1opat1, "~él~~i~etet"

tak k1 : ·egyvészt ho
a ,
a evhltbolmdulrópai népek h~s~z~b ~~fgébl beknek .lá~szó eul o ar amra leigazhalók
2

'
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másrészt pedig nem szám:o ltak azzal ho<1y a h .
tek egyik oldalon, az oro,s zok pedig ~másik ol~lt~
lon, nem fogják tűrni egy ilyen először látszóla~
gosan csak védelem~e berendezkled'ő, <fe vég;ere~~
ményben támadó célú hatalmi egység kialak ~
lását. I. N apdl1eon , a m~ eg'lepett kis !és na 'ueurópai nemz,etek leheng,e relésév,el :e gyidejüleg
hitte, hogy ·m egkezdheti az ókori római biroda..
lom hatalmának r,e konstruálását ·e urópai és világviszonylatban. Előszö~.azonban a cári birodalom
véglelen hól1eple m,e zom tanulta meg, ho:g'y nem
lehet néhány ·esztendő hevenyész1ett elők~szül,etei
után olyan történelmi feladatokra vállalkozni
amelyek évszázadok kemény edzését követelil~
meg, még az ,es1etben Ele m, ha a k~ezd~enyező n~m
zet megfelelő geográfiai és lelki adottságokkal
rendelkezik: a tengerek kíméletlen hullámai
közepeUe, a píramisok árnyékában és a nyugati
csatatel"'ek,e n azt is meg k~enett látnia, hogy
hadiflotta és keiJ.lő tengeri szállítóeszkü.zök híján
hiú küzdel,em'nek' bizonyul minden hősies viaskodás az olyan eUentéHel szemben, aki éppen
ezeknek' a nélkülözheteHeu eszközökinek van a
birtokában. Megtanulhatta Vrégül, hogy minden
olyan tervnek, amely világhatalmi célkitűzések
kel van összefüggésben, elsősorban a brittek: fogIrrak eUe1n:sz{eg:ülni a kellő időpontban.
I. N ap oleon háborúi 1és a ~ét világh'áború
között ,e ltelt száz ,esztendő francia történet~e ugyan
azt mutatja, hio gy ,e zek az álmo1( m~ég néhányszor
kísértettek, végül azonban a történelmi kénysze·
rűség arra szorította ezt a nagyrahivatott nem~~e
tet, hogy hatalmi téren elégedjék meg a második,
illetve a harmadik hellyel a brit-amerikai, illetve
az úro sz hatalmi összefüggésekben. Még III. N ap.o·
leon próbálkozásai is ide tor~oJnalc. A lényeges
azonban az, hogy tragédiamentesen vállalták ezt
a. szerepet, .ö sztönszerüen megél'lezték, hogy h~
~llágh'atalmi tör.e kvéseik si.k:erei f.el,e tt v,i,tatkoznl
1r. lenet, az nem tagadható, hogy a fra:ncia forra~
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dalom ,e kontinens életének: f,ejlő~ésében dönlő
é ezővé vált. A polgárság bebos~atása az ..al~ot
t ~y ~ s.<'"cai IQöz'~ a nemesi eloJogok eltorlese,
many é:liU
'
, ,
d é
k
z :mberi jogok ~ deklarálasa,
olyan er·e ~ nye ,
ek révén a francia nemze~ j_o~gal, ':~l,h~tott
a l1e1ttjabbk:o ri Európa szellemi, IranyltoJaVa: a
fran~.la műv:észlet, ír,o dalom, ~ultura. o~yan ':~:mzó
, erőt jelentenek, anH:~ly.ek l~ozpontl J' eJte~toségct
biztosítannk számára vll:\g'VIszonylatba;n IS.
Később m!ajd vissza fogunk térni a német
kérdéssel kapcsolatban a negy,edik, az ola~z, a
törzs-latinnak" minősíthető :nemz,et kérdéseihez,
~meJy, ek, mint ily,e nek, nemz~ti epség~~ m~g
t.erelm!téséig a mult század masod1k felelg, hattérbe szor~ltak: az ,e lmult .századok: folyamán
mlég ~ nagyravágyó ola~z ~zíyek~t is büsz.k:e~ég
gel tölthett1e el az a, d~cso~~g-vissz~~nl, anu, a
ró!ID!ai ,egyház hatalmaboi raJuk v;etodott. Onerzetük,et nö~~elhette az a tény, hogy fővárosuk ,egy
világot beh'álózó szerViez.et székhelye: sokat jelenthet,ett az az érzés, hogy a régi római politikai
hatalom helyér.c került egyházi uralom látható
feje, a pápa, hagyománysterűen olasz embervolt:
bíbornokaik, p-üspökeik, 'e gyházi íróik, költőik,
muvész.eik, hajósaik si.k:er·ei, ,gazdagsága és bef,o lyása hosszú évszázadolf!on keresztül abban a
hitben tarthatta őket, hogy t>ö.r ténelmi jelentő
ségük nem! is válto.zott meg a valóságban.
M1előtt a latin problémáról a germánra térnénk át, a szlávhoz kell fo,l"'dulnunk. önkéntelenül is köv,etnünk: kell Európa hármas tagozódását ~ politikai problémák vizs.gálatánál is.
Ervényesul ,ez a megoszlás olyan kérdéseknél is
am~lyeknél nem is annyira magától é.rtelődő. Go ri:
rdoljunh. ·c sak a vaHástérkiépre. Még ez is a hármas
tagoz?dás sz.?ro_s függvényének mutatkozik. Eppen
az ÚJkor kuszobén - az első nagy történelm~
m~grázkódtatás után - kitűnt, hogy a római e ~
haz befolyásának határai csaknem egybees~k
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a latin nép-, nyelv-, illctv;e . kullúrh'a tárokkal 4
hiszen ma is azt tapaszt~lhat)uk, ho,g y ·a róm~i
egyház fölény'e az 1európa1 latm államokon kívü]
csupán a latin-amerikai országokban állapítható
meg. A gör.ög-k,e r,esztény .e gyház befolyása első
sorban a ·s zláv nemzetekre korlátozódik: a ·germán népek többség:e, iUetve a gtermán országok
lakosságának tú~ny,<?m'~ r~szie pedig, min'~~ !~~· e~!'ó ..
paL mi_!ld az m~enka1, al:IaD::o!<:blan a. kulonboző
protestaus egyhatak hnne1 koz1e tarto'Zlk.
HaJsonló jelenség fi,gy,elh1 ető m1eg a k,eresztényséa és az iszlám t~eqeszk1edési IJ.ehetőségeinél
is. Amint hiába próbálkoztak azzal a hittél-ítők,
htogy a kereszténységet Ázsiában vagy Afrikában
szélesebb tömegek ~előtt 'népszerűsítsék, úgy sikerteleneknek bizionyultak azok a kísér1et·ek, amelyek
arra irányultak, hogy az iszlámlot ·számottevő
mértékben Európában meggyük;e r.e sítsék. Hiába
uralkodtak az arabok hosszú ideig az ibériai félszigeten, vagy a törökök a Balkánon és az attól
északra fekvő területel{ien évszázadokon k·e r·esz·
tül, nem! értek 1el maradandó hatást.
Ha már most a hatalmi aspirációk szemSlJögéből akarnók allatin ~és szláv hagyomá,nyok;at
értékelni, akkor azt a konstrukciót állíthatnok
föl, h'ogy a latin nem!Z'etek tör.e kvése 'elsősorban
a nyugat-rórn!ai hatalmi igények újjáélesztésére
irányult: a ISzláV'ok pedig a k~ elet-római birod'~-
lom! örökségi jogát SZ'er,ették volna érvényesíteni:
4
A germánokra vonatkozólag Freud (Mózes és .az
egyistenhit, Budapest, 1946. 52-53. old.) megállapítás~!ra
utalhatunk; lásd még: Nietzsche, Jenseits von Gut und sosg
VII, 74 (48); A szláv és a germán határterületeken lé~
né~k (lengyel, litván, csech, szlovák, horvát, szlovén, Jr,
ba]~r, ~szt~ák) katolikus többségét részben annak lehet
tul~J~O~lta!ll, hogy kevert fajúak, részben pedig sajátságOS
pohbka1 Viszonyaik indokolják meg »kivétel« voltukat: bB·
~~kló 0 ~?~.ra ve~ethetö vissza Magyarország római kato·
} ':lLs, ttGorogorszag és Románia görög-keleti Finn-. Eszt-.
es e ország evangélikus többsége.
'

.
.
al
ütt kellett volna járnia
a bizánci _yal~ás,s h~et~mi érdekeltsége átvétel~
Bizánc terulell les. spi'rációk érvényesülésénel
· bbel<
A hatazonban
a m1 a a szociáhs,
· f~.Jlo
· "d,es ki a lanel{ IS.
érd~k~se k láv és latin vonatkozasm.
kulasana sz
· f 'l"d'
,
. , i szociális és társa~~tlmi ,eJ o es
, Az . .em opa állomása a prol,e tánatus terfoglan:asocllk n~gJdek,es és dgondolk,oztató jdenség,
lasa vült. . f d 1 t nem a polgár-f·orradalorm
,
,
N'-rugalhogy ez a or u a
,. 'b n Fra:nciaorszagban, tes nem
.;
hazaptá~ai; va:gy a teng.er'e ntúli ipanosíto~t orsz.áE~·r~p ~<,Övetkezik be hanem a k~ eletl hatal~;s ~á.ri bii'lOdalom ro!n:jain fe~t~ ~ti,k l<e anl}~k a
gigantikus világt.ö.rté:netl fonto~~~~ k~noepci?n~
az alapjait amely,et ma a szocwhsta allmnszove, ~
ség valósít' meg. Az első látszatra az a benyom a~
keletliiezhetik a sz. enrlélőben, hogy ez a meglep.o
fordulat csupán az orosz katonai , kataasztrofa
következmény.e volt. Ha .31 ?~ri ~iro~alom nep1
omlott volna .össze az ·elso v1la.ghaboru fo}ya.man
a ném!etek és a köz;_ponti hatalmak ss~pas~nak
a súlya alatt, akkor a Kremlben ,meg ~a IS ,a
cárok kormányoznának Ez lehetseges, S_?t. v:;tloszínú is. De gondoljuk meg: az, h?gy ~.cal? biro.~
dalom .össz.eomlott már maga IS szuksegsz·eru
követ]{:e'tnl:ény volt'. A cárizmus által képviselt
állanteszme társadalmi és szociális r,end már nem
felelt 'meg ~nnak a tartalomnak, amiért a szláv
népek hajlandók l·e ttek volna akár a béke lntunkájának er.ed'nJiényeit, akár a háború hősies teljesí'hn:éQ.yeit áldozni: müv,eltjeik, ragyogó költői~.,
szociológusaik, szépíróik, nrűvészeik alkotásain
nev.elktedve, tudatosan, primitivj,eik pedlig tudatalatti vá;gytól hajtva sóvárogtak az új életfonna
után: amely megfelel J.elki hajlandóságuknak.
A né.rnet forradalom, amelynek 1918-as formája
ugyancsak .egy vesztett há,ború közvetlen következrnJénye, másfél évtizedes halódás után ~ ·egészen ·eHentétes irányú jelenségnek adott helyet
annak ellen érte, hogy Németországban a szocializ~
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musna.k sok é'1izedes politikai multja volt
is beszélve a hatalma németnyelvú szodJe~
irodalomról. Az sem állítható, hogy a német ~s a,
ségterületek jelentős részének elvesztése illetv e}.
revanche gondolata fordította el törvényszeJ a
eredeti irányából a német forradalmat mert ~n
elsesztett háború Oroszország számárd leaalább
olyan j~l~ntős,é~ veszteséggel j~, mint nyugati
szomszedJ a r eszere: az orosz n ep keserűsécrét
csak fokozhatta az a tény hogy volt szövetsége~ei
időközben győzökké váltak és ennek ellenéré nem
érhettek el később sem területi reviziót. Ha meatagadták volna a forradalom vívmányait, mi~
denesetre sokkal több esélyük lett volna a renzíóra. hiszen a forradalmi változás volt az, arnelv
annak idején elmélyítette köztük és szövetsége:
&eik között a fennálló ellentéteket. FüggetlenHem
tudták politikai, eszmei célkitűzéseiket a katonai
összeomlás anyagi következmérweitől.
Yannak bírálói a szacialista államszövet·
ség egyik vagy másik intézményének, de azt még
a legelkeseredettebb ellenfelei sem állíthatják,
hogy a cári birodalom bármilyen szempontból
megközelítette volna a mai államszövetség telje
sítménveit: annak keretén belül élő kisebb és
nagyobb népek politikai és kultúrális autonó·
miája már maga is olyan vívmány, amelynek
jelentőségét éppen olyan kevéssé lehet aláérté~
kelni, rnint amilyen igazsigtalan volna, ha val:aki
nem akarná kellőképen méltányolni azt a hihetetlen haladást, amely a nagyvonalú ipari termelés és az általános művelődés területein tapasztalható.
. Az ~rosz forradalom átütőerejének ~ a
nep lelkebe eresztett mély gyökereinek meg a
fentieknél is meggyőzőbb bizonyítéka az, hogy
a. "Ill:Ost l~zárult gigászi küzdelemből a fiatal szo_Clahst~ allamszövetség győzedelmesen került ki!
ellentétben az első \ilácrháborúyal
Pedicr a hitleri
0
;.:rrmán birodalom so kkal keményebb ellenfél

,
, .
• ,
, a már azért is,
volt mint a csaszan
~ emetorszaq,
,
·an
1
mer't jobb belyzetber; volt katonailtgüz~:~~~Ge~
hatalom is mellette állot! ebbe~ a
, ik oldalon
amely az e~ső világháb?rul_?anmeg a~asd.k riláo-küzdött. A.z. hogy a Japanok a maso l
. _o
háború foh·amán az oroszokk~ s~embep ~ro ekeztek fenntartani a semlegesseg latszatat.
-elentett sokat, egyrés~t azért: .. mert ::- ang<? ~erikai blokk ellen vtvott tevoleges ku~delmuk
révén közYen·e amú~is a nérnetek har~I poten~
ci áj át növelték. másrészt pedig mert nyi~-,~~T"alo
volt hogy csak az alkalmas pillanatot T"arJák az
oro~zéllenes támaqás~a. ~rre a fo_rdulatr_a l~he~
tett és kellett is szam1tam: az. hog}, ez a torte?e}i
pillanat fordított előjelűT"é Yált, mar a sors Jroniája.
.
Az a százharminc esztendő. amely a franc1a
és az orosz forradalom kitörése k9zött, eltel~ és
sok más egy~b, itt nem részl~t~zheto e~,ter~s bizonyos szempontból megneheziti a ketto parhu;amos elemeinek a sematizálását. Ennek ellenere
több olyan jelenséget fogunk kiemelni: ai?elyeknek jellegzetessége tagadhatatlan. E~ik. ilyen a
zsidókérdéshez való viszonyuk. A franc1a for.r:adalomnak éppenúgy egyik YÍYIIl;á~y~ YO!t: ,mmt
az orosz forradalomnak: a z 1dosag tokeletes
emancipációja, függetlenül attól~ hogy akár a
vezetők, akár a nép egyes rétegei érzelmileg
milyen álláspontot foglaltak el a zsidókkal szemben. Felmerül azonban az a kérdés. hogy van-e
ennek egyetemes szempontból jelentő ége? ~Iin
denesetre -van. A zsidókérdésben való állá -foglalás ugyanis nem azt jelenti csupán, hogy miképen ismerjük el néhány százezer vagy néhánY
millió z idó Yallá ú, illetve zsidó népi égü egyén
jogait a politikai és a gazdasági életben~ hanem
ez az első állásfoglalás az . idegennel·· sZemben:
próbaköYe annak, hQ.gY illiképen 'i zonYlanak
az egyetemes emberi_problémákhoz. :\em ,:-életlen
tehát, hogy mindkét forradalom jelentősége
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t~lajdonított ennek a kérdésnek és e
választot~ eb~~n. Ennek az állás.vo gffokm~ utat
te~ n1egfeleloJe volt az a progra~~a tokéle . .
nnnd.két forra~~lom megvalósítani igyel~ezamei~,e~. ·:
de!l Idegen faJu nép vagy nemz·etisé!JI ~elt_1nu1.
1\feg . N apaleon imperia'lista j·eUe l' gó 1 &á!>a~. •
~~ak IS aZ' voU a :kJöYetkez:m élny'e h~wahdrt~sat- .'·
5
JUt~~tak, ~?-:ill<;I· enütt felszabadították a' zsi~~~~kel
egyutt a tobb1 dnyamott nemzetiség1ek~ et is.
al
l.
Az egyházak kérdésével sz,e mben is nacr
hasonlít e két forradalom áll.ásf.oglalása. Ei~:~
kapcsolatb~n azonban azt vethetné valaki ellen
hogy e. tekintetben a h_armadik, a germán forra~
d,~l~m lS mutat hasonlo vonásokat az ·előbbi kettohoz: a ker,eszté:nységnek n1indhár.Om forradalom kézbesítette a mag·a módján a .felmondólev;el,et. Ha azonban alaposabban megvizsgáljuk
az ~egyház visz.o,nyát a három forradalomhoz
a~k.?r k?nnyen ·m egáll.apí!hatjuk, hogy _alapvetŐ
kulünbseg vrun a francia es az orosz forrada~om
álláspontja és a germán állásfoglalás kö·zött. Sem
a francia, sem az orosz forradalom nem fordul
el azoktól az esz.méktől, melye~et at ~egyháznak
l<Jépviselnie ikte!Uett vo~na, hogy ha c~teleKiedet,ei a
vallás Lényeges tartalmához igazodnak Hiszen
mind a f,r ancia, m'i;n'd' az oro·sz forradalom éppen
azoknak a gondolatoknal{ az él·e tbe való átülteté~
sére tör·e k,e dett, amely~ e~et az ~ egyháznak k~ eUett
volna képviselnie, ha a bibliai eszméket valóban
hamisítatlanul akarja ktö,zv,etít,mli. A francia forradalom és a római katolikus :egyház üsszetűzés,e
nem a vallás lényegének és a forradalom _eszme~
jének .ellentétességéből kel·etkezett, hanem az egy~
házat képviselő papság politikai állásfogl~lásán~k
volt a követkte zmény,e. A XVIII. századv~gi francia
papságnak többsége, illetve vezető rétege el~ene~
sze~lt a nép akaratának. Ugyanez történik, ·a
·cán birodalom utolsó évtizedeiben és épen ezert
,a z orosz forradalom első éveiben a franciáh9Z
hasonlóan, meglehétős éles sz.ögben fordul el ]at1

:
, l . valóságban azonban csak a
szólag a val~ásto h ,a at képviselő pravoszláv pap•. a .g:ö r,ögkeletl ~egy az ~- helyes _ és nehéZ IS ·..,ságtól. M,a ,m~ 'Illem! Vid? n.a ebben a kérdésben, nlert
végleo1es Ileleltet mon am
de már
. még túlk,özel vagyunk az . ~seménye~~r~rradalonl
•. az utóbbi tffiriek azt mutatJ!k, hogy
!lé ésekkel
és az ,egyház ki~eng. esztrelodés~ ,~lagy p k akii{
lialad elő·r·e és azok' az .e$'Yh.azfok, pa~o '
,
össze tudták egy,eztet!li J;.ü~~ ~tl m~nkás.sa~kat ~
ú. (nendlsz'e r po1itikru. celkituz.és·e~vel, ..telJes meob~csülésben, sőt .támo1gatásban •r esz.esulnek az ,ál-.
Iam .rélszérő'l is.
A .g ermán forradalom állásfogl~lását a ~sidó
kérdéssei kapcsolatban felesleg,es reszletezn1: fellépésük Európában, va!{Y legalább is ,a Nyugaton több mint ~egy évszazad er.edményenek nlegsenimisítését }el·e ntett,e. /Itt sem' annak a hat~záz
ezer zsidónak a sorsáról van már sz6, akik a
Németbirodalom akkori határai között éltek, hanem ,egy próbaállásfoglalásról az "idegen" ellen.
A germán forradalom •e bben a kérdésben nem
olyan óvatos, ho,gy szükségesnek tartsa igazi
arculatának ·e lr,ejtését: vagy abban bízik.._ hogy
azok a népek, amelyek később kerülnének sorra~
amtígysem fogják felfogni te nnek a lépéstn ekjelte ntőségét, vagy pedigt bizonyos kör,ö k rok!onszenvét
léppen ezzel .,r,emélik megny,erllli. Nem vitás azonban, h:ogyha az' emberiség egytetemes f.ejlőd1ésc
ú:tjáról beszélünk: ,ez vetragrád lépésnék minősül.
Élesen ·elkül.önödik' ezáltal is a germán forradadalom útvonala a másik kettőtől.
. Az ·e eyházhoz való állásfoglalásában is m:n?en latstat eUenié re - tökél·ebesen ·e ltér .
masik ket~őtől. Kül.önhségek: a germán forrad~
lom ·egyhaz:eHenes álláspontját nem a fo
da
lom mea~ al' 1- ,
rra a. . . · ~-ov osu asanak hev,é ben ititörő indul t l
diktalJak, vagy a papság állásfo· l ,
a o<.
~~lmi megmoZ'dulással SZiemben .gh~~sa ,a , for~a
llz~d rendsz,e res · előkészületénel( az e.m slok_ everec Incnye
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ez a szembefordulás: lényeges része a forr
programmjának. Cselek•edebei nem a papsá:<lalolll.
vezetein ek, vagy vezető,rét, egének viselkedés~~
függnek, h anem világnézetükből kövelkezs tol
hiszen a germán .forradalom tökéletes ene::~{:
ben van azzal, mmt egyetemes emberinek nev lhetünk.
ez.
Legjellemzőbb azonban, hogy .e lény,eges .
alapvető .ellentétek ~ ellenér, e a forradalom me~s
valósulásának első éveiben taktikai okokból ~át.
szólagos béke uralkodik az 'e gyház és a győzectei~
mes forradalom között. N em 'e ngedik ugyan érvényesíteni az egyház ,álláspontját és azokat a papo.
kat, akik megpróbálkoznak dlenszegülni, kemény
büntetéssel sujtják, a félhangos vitázókat pedíg
némaságra kénys~erítik, de re lhatározó lépésekét
nem tesznek a ker,esztény •e gyházak eUen. úgy
érzik, mi'helyt 'a nácizmus neVlel<ési. fmódsZJeréJnrek
következmény•e i érvényesülni ~ogtnak', amúgyis
fölöslegtessé válik •ez a harc. Nyilv:ánvalóan az a
szempont is visszatartja őket az össz, etűzések' szaporításától, hogy a beköv. etkiező háború nehézségeit nem akarják nöV'elni egy ilyen halasztható
kérdés szükségtel~ en f,eszeg.etésév·el.
"Germán forradalomrál" beszélünk, de már
amik<Or a három torradalomnak a zs.idók!érdléssel
és az ·e gyházzal kapcsolatos .állásfo_glalását _próJiáltuk meg öss~ehasonlítani, láthattuk, hogy
a o<crmánnak saját10s jellie:gzre trességiei vannak:
ez ~ltóbbit semmiképen sem :n evezhetjük olyan
értelemben forradalomnakJ mint a másik kettőt,
azokhoz hasonló értelmű :liorradalmaik a germá·
noknak is voltak 1848-ban és 1918-ban. Ez·ek
~onban jelentőségük<et igen hamar 'elveszt.etté~
és nem bírtak sem a nélnet, sem az •európai f~J
lődés szempontjából kiemelésr.e mré ltó fonto~~ag
gal. Germán forradalmon a nácizmus gyorelmét értjük 1933-ban. A francia és az orosz forra;
dalom a társadalmi osztályok :e gymással .valo
küzdelmeinek ·állomásai: olyan fórdulók ezek,

.
nemzelénél különböző
mel,yck a világk ~1!~%~~ő módokon már . végbeidől<bcn, vagy u o~ en formában meg fogna~
ITI'entek, vagy ':'ala1nl,Y·. cs különösebb nemzeti
valósulni. Egyikne~ sm . annak a nemzetnek,
jellege, anna_~< el~· enerle, J:lol~~bk sajál lársadalm.i,
·amelyen helul dl~d_a r.aJu.o . ' ib ' l nőttek ki;
, · " pohhkai VISZOnya O
t
gazda~ agi .es
1 t, ·olhalj uk el halá <>uk a a
semmilqépen ·s em 1asazi J1emz elr1e Mtét!t az olya:n
az~ lora
~
' t
kanci·;:t, . vagy
< ,,
,
l, tszik amely ·p éJ. d ának
o k a, er
felfogas ],SI tulzona < a,
l01. áJ. át amely a szláv
a sz odalizmusnak .a,zt a , t;I
'··1
1 ró b ál n á
többségü Szovjetum.o~an erven,~.e~u, t, ~ze~üséget",
terül·e tüeg h~:~r~J~~é~s :öz:v~~~~;:~lnál érvén.Y,ea!:flle~y·e): _ a vl ~tst . alkalmazni akarná és azt a folsuiru bttun <, 1 IS
·al" sta gontevést lwckázta!ná, m!eg, hogyh a .s~ogq k~Jönböző
dolat diad'airaJUtasa az em ens . . , ,
na abb hatalmi, vagy faji csopo:tJamal. ~~p~n
oll~1 dbérő J.esz, mint amil~en ~~~_fe~e~_cialod a~s
figyelhető m'eg a keresz~ényseg feJlodestort.éne.chen a lati!ll, a ,g ermán ,éis a .szláv népek~él, 1l!e~ve
1nint ahogy a manateizmus. ér~ernyesules~e
is más Víolt \ Európában CAJ:l•e nka , es, Aus~tr~
lia ily·e n sz'empontból Európahoz szrun1tando) 1es
más volt Afrikának és Azsiá)nak az iszlámhoz
csatlakozó n~peinél s talán 'e gészen ~ás .lesz ~z
emberiség másik felénél, am:elyl'J!e.z Km~ es l~d1a
százmilliói tart<Oznak. Ennek .e gylk l'egjobb cafolata az Víolna, ;hogy a francia forradalom eszméi
lé ppen a latin nelnz·et·e k kiö·z ütt voltak kevéssé
népsZJerüek.

1

A germán forradalom célkitűzéseinek központjában csak a német :nép, ille lve a német faj
áll: a világ ~ összes népei, amennyiben valamilyen
összefüggésbe kerülnek •ezzel a forradalommal
legfeljebb másodrangúságra tarthatnak iaény(
- 1elméletben, a gyak,o rlatban méa ez is5 csal~
illuzió lehetne.
'
o
A germán forradalom tehát nem a nemzeten
belül l<évő társadalmi osztályok harcából, hanem
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a nemzebek egymás 1ellen való küzideÚ~böl k
kezik, poilltosabban, ,egy népnek a nén eletlázadása helyzet ének m~gváltoztatásáért Al!etfek
1:adalom" ~·vény.esülése a N éJ?etbirod'aln~on b ~~·
ep pen azt 'Jelent<ette, hogy mmd'
a zokat a to"I'ele
Ul
.
l'
{Vése k·et, amelyek ·egyetemes J•el•entős,égü.ek vis ,
sz?;ítj,ák és hel~ébe azokat helyezik, ~l11!els~a
ISaJatsagos.an a nemet célok szolgálatában :áJla:Ja:
A fas1zmus az olasz nemz,e tnek ugyanolyan
jelentőségű tör.ekv~se, nrint a nácizmus a németeknek Éppen azert helytrelerr ·a nácizmus jelzé~ér,e a fasizmus ,szót használni.. Es ez igazságtalan
I§, mert azt a latszatot keltheh, hogy a nácizmus
másodiagos .szer·e pet tölt be. a fasizmus mellett.
Az olasz fasizmus, ha valamn"el korábban is került uralomra, mint ger'mán vetélytársa, semmiképen sem rendelkiezik o~yan multtal és programm tekint•e tében .is jóval szerényebben jélentkezik, mint a nácizmus, ú,g yhogy ennek a két
mozgalomnak ·e lnev•ezését lehetőleg külön kell
használnunk.
Kíséreljük meg a nácizmus f,ejlődéstö.rténetét
áttekinteni, 'Ilriután a brit-amerikai,_ a francia és
orosz fejlődés ·egy.es mozzanatait - amennyire
ilyen rö·vid öss2)efoglalásban az l.ehets·éges volt ismer~ettük.

A ném1et pr()bléma a mült század közepe
táján kezd világkérdéssé válni. A neJ1IZieti ébredés
eg'Jik köv.etroezmé:nye volt, hogy minden nép
keresni kezdte helyét lés részét a világban. Kutatni
kezdték,, ho.gy mily,e n hatalmi J?OZic.iót fqglalhat·
nak •el Európában és mily,e n rész jut nekik a
másik négy kontinensből, amelyeket Európacentrikus S2)emléletből kiindulvaJ gyarmatosítható
területnek tekintettek
A németek mind ·e urópai, mind világviszony·
latban, háttérbe szorítottaknak érezhették mag~
kat. Lathatlák, hogy míg tengeneutúli fajflokonaik
az amerikai földrész északi részét csaknem teljcsségben elárasztották, a 'm ásik új világrészt,

29

r
1

,
a ~magukénak vallották, a
"usztráliát e.g~szeébennek Afrikának és Ázsiának
n·" VIlagr sz · '
t' · ·1 g fon
két "régt . l ntős terül.e t•e it és stra e~al a é
edig ige;n Je~
kban tartották, add1g a n me
fos pontj~it blr~?l~ se'IIllffiilyen komolyabb ere~
néP Europán tV elérni a kontinense:g ,bel':.l
wényt nem tudot~ ., ·, ele'ntős,égű szomszed-t•er~
pedi-g csak n em tfa gJ" t1hatalmlat. Különösen fáJIetek felett~~r~~te :el ,1,e lkúket, hogy, az öt viláad~lo'Il1im:-ber·,ectő hatal'l:ni ·sikenekke1 epen eg y mar. ~szroe 1 á~" \n ép büszkélkedhetett.
Slk 'f.er~l 'ban hozzájuk hasonló szétdarabolt, , urofua án az olasz nemzet élt. Azt ter~észe
sagb~ ~kJ>süknek tarthatjuk, hogy az- ?sszes
t·~~e~nállamokat valamilyen formában ~o~os ne·~ "r.e akarták hozni. Ha ,ez az egy,e sulcs nellll
,é~~tette volna m1ás 1eurél_pai hatalmak. v:~gy _t~n
geréntúli birodalmak .é rdekeitJ nem ~s ~tk,?zott
. lna lény·ecr:
es nehézség-ekbe. Az ·egy,esulésl
torekvo
o
. ,
. d' k 'bb
vé.s az·o nban már megindulása ·el•e Jen ?1'1!1 ln a
vilá,ghódító célok eszkö2)évé kezdett válm:
.
A probléimla súlypontja, az volt; .f.ehsJ?~nk:e
azok a kiör.ök, amelyek a nemet _pohhkát Iranyltják a világpoli·t ikai ,ö sszefüggéseket? Az eltelt
tél 'éV'stázad es·emény.eiből ]{.ét kövelkleztetést lehetett . volna levonni. Az ~gyik: felismerni NyugatEurópa geográfiai ·é s politikai helyzetét: viszonyát a brit és az orosz hatalmi tömbhöz. A napoleoni háború fejlődése világosan megmutatta,
h'ogy a brittek minden olyan nagyhatalmi kísérl·etnek, amely arra törekszik, hogy Európában
egy :olyan 'erőt rögzítsen meg, amely támadásra
alkalmasnak ~,látszik ellenállnak és midőn ez
atáerő kísérletet te~z arra, hogy akár keletre,
a r ny';!gatra, akár délre kitörjön, szövets~e
~ek, et gyuJhne maguk köré., támadólag lépnek fel.
be~mészetes SZJövetségesük volt a cári birodalom
en a t~kintetben. A kelet felé kitörési lehető
A g gyan1~ az ö testén keresztül vezetett volna.
z 0rüszblrodalomt, amely Európa északi szélé-

t

:é

ao
lől egészen a déli pcrem'éig f,erjed', épen ~
elzárt~ kelet fel ó az utat,. rnint ahogy nyugato ugy
Atlanb-úceán, délen pedig! a Föld'közi-te·ng;er t~~

r .~

ezt. Az orosz szárazföld "óceánsz•e rünek" nyÚe
nítható hadászati su~m1pontból. Olyan h'atai va,
hadsereget még nem sikerült tnlegs~erv·ezni am~fs
ezt a területet siker·es,e n :m egrohamozhatta '~s- ~.
jességében huzamo,sabb időn.. ker,esztül megszáu~.'
ta:Lha~ta volna. Mar k;éit~ ezerot•szaz · eszlendőv.el ez~
elott 1s csaknem ugyanazt a s~ercpet t,öltötte
be, amit a napql·eoni haqjárat id'ej<én iés a-z
utóbbi két világháború folya'In'án láttunk. A Bal.
kán felől benyomuló perzsa hódító, :seregnek
ugyanazzal a taktikával ~ellett megbirkóznia
mint amilyennel Napoleon állott szem:b en a XIX:
százaci ·el<ejrén és amilyen feladatok 1elé II. Vilmos
hadseregei 1éis a nácizmus horcl'á j kerüHek.
Ennek a t•erületnek meghódítása éppen úgy megolelhatatlan problémát j.el. ent~ ett a támadók számára, mint az úceán. Érthető t•e hát és arra szá.
mítani is lebet~ett, hogy egy brit-amerikai és német
ellentét ~ esetén az ·Oroszok megint a 'tengerentúli
szövetségesek oldalára fognak állni. A n~poleoni
kuclarcból lev;onni a helyes ~övetkieztebés·eket l·e~t
volna az egyik lehetőség: lemondani, l·egalánbis
.eg~ időre, · a világhata1rni tö..rekv;ésekről ~s a
német államok íöss~efog.ásáhól r eredő terők~et oly~n
ügy szolgálatába állítani, amely ·s em a br~~
a:merikai, sem az o,rosz 1érdekekk;el nem k.erul
lw!m:olyabb ·elltentétbe. Egy olyan egység iét~et
hozása, - ugyanolyan S•ern'l·eg;es je.Ueg1ge1 - mmk
a mai Svájc, ahol németek, franciák és olas,zo a
békés ·egyetértésben élnek, talán még támogatE~y
talált volna az Európán kívüli világ~an.
ilyen világbatalmi szemszö.gből m 'éretem.él fogv 9
kicsinynek látszó konstrukció kultúrábs,.
akár társadalmi és szociális téren magas feJ 10 Ina
t'okot érhetett volna ~ el és még mindig lett v~asz
olyan feladat, amely a német, francia és o
nemz·etll!ek együtt~ esen is díszére vált v:oina.
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re a ehhez hasonló egyeteme~
EgiJ ilyen va~
a nénl'elek a nagyhatalmi
ékű g·ondolat h}l lyan birodalmat ~kartak
ér;t választott~k. !Jtö~böző német államokból,
~~szeková.cSJolm aényében kísérelheti meg,~, fra~
~ely a s1~ez: r,eT tek próbálkozások meguJitásat.
·a kitörési ktser e .k ~ek amelyeket a poroszok
Azol' a k!ltonal, ~\ .eálló' Németbirodalom létreaz Ausztr!án , kt~~zv. eUen utána elkönyv. e}hette~,
hozása · előtt ·~~ őket 'e hatalmi tébo}y f~le. A ~et
szinte sodoÍta , t·e rmészie t1es szöVietséjgesenek h1tte
yancsak a proletár nemzet·e k
német hata • on~
az ola~zt, ~~~[d~gmagát vonni, miután, egyrészt
fog'alrn:a. al~ , . birodalom m Jé r.e teit, masreszt a
az .ó~o·rd~~:a\elenkori helyzetét tartva szem
B~?tbiro .át hatalmi állását nem 'látta m~~gfele
" vi"la'ghábloil'Ú kitö~rléis· eko:kr azünban.
lelott,
0" ek sAaJZl ICl SO
d' ., "
· Il:, : abb ktör.ök befolyása ~~ ett ural o ova e.s
!a Joz~ an, , g nem· áUott a központi hatalm~k
~;as~or~~~l·etek oldalára: ősi latin ösztöneik
e;vényesüHek: Valahogy ér.ezt.ék, ho~'y , e~ a
küzdeJ.em ·c sak a sik!ertel<en mapoleon1 kt~r!et
megisn~étlődését j.el:enti. Helytes·ebbnek lattak,
hogy a sziö.Víetségesek olda'l án lépjene~ b,~ a hábo~
rúba egy álta1uk megfelelőnek tartott 1dopontban.
A bék·ekionfrer.e nciáról az olaszok elégedetlenül táVío·z tak. Kev;ésnek tartották a zsákmányt,
ami nekik jutott. A briUek ugyanis az olaszokat csa\k io sztrák területekkel ju1almazták, de
sem a németektől sem· a törököktől elvett gyarmatokból nem juttattak komoly t~erületewet Itáliának. Azt termész·e t.e sen nem akarták tudomásul
venn~, hogy az ő hadbalépésük nemJ volt olyan
n~~YJe!~ entősé.gü a szöVietségesek szám'á ra. Az első
VIlagbaború után mind' ~erősebb,é k·ezdett Válni
a~ a ~ozgalom Olaszországban, amely a világhatalm.'! aspirációk hangsúlyozását jelentette. Ez
~ go~_dolat kolilloly ·erőket mozgósított Itáliában
e meghatá.vozta szevepüket a következő
ksü z•edlor•
·e lemhen.
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Az olasz.okhoz h'ason1ó m'Odon 1
~e, 'a japánok a _l{él világhá,borúba~a~~solód'tak
szaszak kénysz,entlelt:ék ,ezt 1~ táv: lk · ~ngoll' t , h ogy kapuit a világkle
.o e1ktehd sz·tget orszago
~~l~,tt mJegn,yissa. EZ1ek a kapuk az.on~:n e ~~len-t
Idoben nyiltak 'mleg, amely ~ eo:ész tnás · á Yan
t1eneHe a j a1:án f1ejlődést.' m·~nt ,:h;0 !gy azlt a~r,a~~~~
s~ász.ak ·ell{,epzelték. A Japanok ham:ar megta~ul
tak a !II1lodern tech'n ika -előnyeit és ti.s ztába j.ött•ek
azzal a kedv.ezőnek látszó helyZ•ettel amelyet
geográfiai ,szel~'pontból töltöttek be. Katonai téren
a németJek utá'nzóivá: vá,ltak, Itiérdemeiték a Távollk·el,et porostai" cím•et, maguk az:onban" azt
a sZef'lepet ·szenettJék v;olna népükilltek vind1ká'lni
·amelyet a b'ritbek töltöttek be. Egy "hetedik föld:
résznek" képzeHék sziglet·eik!et, 'aho:nnan 'JGiJndu~va,
nagyhatalmi ·sikief'lelmt térh'e tnek ·el. Ma a l•eg'lnegf,el.előbb j1elző ,sz'á mukra, ha a "Táv:olkel,et olasZ'ai"
~évvel illletjük öket. Az ·első. világháborúb!aJn, !minden valószinüsiéJo:
sz1ednt atért, mie rt hadifl.ottájuk
0
mlég :nem volt olyan állapotban, hogy a brit'a lmerikaival a Vierseny•t felv.egy•e, az ő oldaluko~
avátkoznak be a háborúba. Mik:ént az ol.a:sz;ok,
t·ermlészetszerűleg ők is •elégedetlenek a nek1k JUttatott új birtokokkal.
.
Az oJasz fasizmus orosz- é!S brlt-eUenes éle,. a
Japán imperiá.H.zmtusna~ Orors~úrsz'ág ié.s, .a ,h~lt~
axnerikai 1e gyüttes ·eUen 1rá.nyulo t·endenciaJa .mm
den bizonnyal h'a tással volt. ~ ~ár több évt~~e~~
a nácizmus sz·eUemébien f,eJlod~ .. n~e~ ~oh!~n
nak arra a vonalár:a .a mely k:ulpohhka'l 51
le nnek a lét• esít.endő új' hánnas szö;v;etségnek: konturjait tartotta :szem1• előtt.
, ,
, ~ t Itelt
Az ·első 'és a második vila·~há,boru koz k::rták
két évtized f.olyam.án ugyanugy ~e~ a érne·
tudomásul venni a történeleJ!l tanul.ságlalt a. ~Je:te
tek mint.ahogy I. Napoleon teS n. Vllmos kiS , baj·
kö~ött eltelt száz .esztendő alatt ~em voltak: s·eiil
landók tudomásul v,enni azt a tenyt, hogy ega Britbirodalorn1, sem Oroszország nem fo:g m

.
erm'á n köv;et·elések előtt. Érdekes:
hátrálni a fre h o o-y a nácizmus vezére teljesen
11
,ann~k e e:an ~ brit rerők jelentőségév~l és helytiszt~b.an t a politikát, amely arra ép1t, hogy a
tel~n 1 ~ 1 az lom a hanyatlás állapotában van, 5
Bntb~r~ od~ ·e olyan politika irányítását, amely
:megki~éfl~ r.!fétbrekvőneklátstanék. Nem számo·l
csa\ ;'o~Y a brit-amerikai •e gyüttes azt sem fogja
'aZZa.' ho
a kisebb ·e uróp aj, erő~et l egyűrje és
tíirDl,kevfs'sé fogja tétle~ül n.ézm azt, hogy, az
:még birodalom katonai .e reJét megsemmlsltse,
Orostz n.em f.eledk·e zhetik meg arról, hogy egy
··
meran .e urópai nagyhatalom,, a:ne1y az or-osz teruol
Iefet is meghódítaná, ,;negerősodése ~~setén termé·stetsz'BrŰ· en követk>ezo lépésként maJd ellene fo~
dul. UtaHunk már arra, hogy ugyana~ a Il!e~gyo
ződés kányította az .angol-or?sz ~gyuttmuk~)(f~st
a napol•ooni !~;Ss .az 1914-18. haboruk folyamarr IS.
· Ennek a f· ejlőd'ésnek az· •ecsetelése még mindig nem magya.r ázza azonban tm eg , k:ellően,
hogy a nácizmust, rnint hatalomra törő jelenséget, két szö,v;etséges társával., az olasz fasizmussal
és a japán imperiálizmussal 1együtt, miért nevezhetjük jogosan 1emberiségeUenes tény.ezőnek. Vég•eredményben minden hatalomnak joga van a fejlő~ésr.e és az a tény, hogy egy iJyen harcban bármily~~~ okból is alul marad, még nem jogosít fel
bennu~k~t arra, hogy bűnösnek nyilvánítsuk azt.
hnper1al1sták? Imperiálistáknak az.onban igen
g~a!tr3;n ne~ezik a hrit-am•e rikai együlttest is: a
~;r 1 bh~odahnat is éppenúgy gyanusították _ezzel,
sz~nt~ '?gy eg:res könök a mai szacialista á1lam'ketv~ sk~l:~~ Is tulajdonítanak ilyen törekvésepoÚtik uéo' lslég1 a hrit-atnerikai ·é s orosz hatalmi
célkitlíié~ sk ~ ..n~net, illetve az olasz és j apán
régebben e •ozott ~z, ho,gy, míg amazok csak a
már ho gyarmatos1tott, vagy a birodalmukhoz
' ZZátartozó terület•e k fel•e tti uralom fenn1

-6
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It er, Mein Kampf 151 kk.
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tartására. t·örekedtek, addig ez utóbbi
mult evhzedek folyamán lllagas kult ~k, az eleurópai vagy ázsiai népeket próbáltaku•r at elért
s_orba taszí~~n~. A legmegfelelőbb • elneve~sa~ma!~
: omhatalm1 1t orekvésre a neoimperiar18t ,, h~
osszetétel.
"
a szo.
" Ha ·~ang'sort állapítaná,nk meg a három kö
zot~ 1 akkor a legenyh.é bb •e lbírálásban kétsé ·
lemll az ol_as:~k •r észesülhre tnek, m•e rt ők viszo~e:
la_~o_:;an pn,mlt1,vebb területek·e t próbáJtak hatai~·
ko~ukbe bevonni. Brelső f•ej1őd~ésük; sem v-ett olya~
éles fo·rdu~atot, amely a némret•ekéhez hasonló lett
volna. Itt Ismételten utalhatunk a zsidókérdésre
ahogy. ezt a másik három jelenség, a francia'
az orosz és a germán forradalom .összehasonlítá~
sánál tettük. A zsidókérdésben •elfoglalt álláspontjukat csak a német nyomás hatása alatt
változtatták meg. Utá,nuk következnek a japánok,
'Inert hozzájuk kiépest magasabb kultúrával rendelkező kínai százmilliókat akarták lehenger·elni és
szemet vetettek orosz :é:s brit t·e rületekre is. Náluk
"zsiclókérdés'' nem volt •európai értelemben, de
azok a "háborús és népellenes" bűnök miatt megindult pörök, amelyek folyamatban vannak a
Távolkeleten is, azt igazolják, hogy az ellenféllel
való bánásmód tekintetében köze1ebb állnak
germán ideáljaikhoz, mint az olaszok.
Azt senki sem fogja vitatni, hogy a legsúlyo:
sabb ítéletet a germánok kaphatják, :akik rég1
európai kultúrterületek!et akartak olyan sor~a
juttatni a XX. században, amelyhez kiépest meg'
a gyarmatok helyzete is _igen k·edvezőnek mond~
ható. I\émeto•r szág bűnei k.ö zé számítható még at
is, h~gy miként a neaimperialista államok blo~k~
jának létrehozásában vezetőszerephez jutott_, ugy
a belső :r:etrográd és reakciós erők a világ bár~
mely pqntjáJn a nérnetek támogatásával kerülnek
előtérbe. A germán világhatalmi törekvés áldo~
zatai közé nemcsak azokat a tízmilliókat kell
sorolni, akik él·e tüket és egészségüket vesztették
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telen módszerekJú~l folytatoll
z.ekb'e n az er:Jber ő rovásukra kell írni azt az
1
e ~ ~e delmekben~ / ~z is amelyet a győztes ol~~~rgiai!l~nn~~t~~ak 'a német tám~dás mege~ő
dalra kerülk kénytelenek elhasználm. HaanáciZzésére volta t deje nem· szegődik ellene annak a
rnus száz efz :~~d ő folyamatnak, amit a XIX. szávirágzó é~ ej kkor minden bizonnyal ezek az
zad k~vlselt,
~temes ·e mberiség anyagi, erkölcsi,
1
:energi k · ~z·ée~z;ciális jólétének emelésére lettek
társadalmi · s
.,
.
ő
volna fordíthatók.
Am'd"n a nácizmus prófétájanak ,,]elent , ·'" ~k~r'uk kidomborítani, akkor a~ elmon~~1fakat szek előtt kell tartanunk. Termeszetesen
t datában vagyunk annak, hqgy e~etlen, még
'elentőségteljes .egyénnek a ~.ellépese sem ké0~; ~gy
nemzet irányvonalát gyokeresen me&Válf;ztatni. A korok termelik ki "nagy" embere1ket.
"Testhez ,álló prog;ammot" cs~k ~z sz~rke,sz!het,
1aki benne él a kerdésekben es 1s~en n~penek
lelkületét és vágyait. Lagar.de te_rvemek reszle~es
ismertetése folyamán annyira világos lesz majd,
hogy mily tökéletesen azokra a hetyzetekr~ ~on
dol, amelyek valóban előállottak, hogy foloslegessé fog válni a magyarázat. Az olvasó talán
s?kszor azt fogja hinni, hogy a közelmult polihkai eseményeiről hall.
Itt megelégszünk azzal, hogy rámutatunk
arra: a nácizmus megindulása a francia forradalom t~1datos megtagadásával esik egybe és en~ek egyik leghangsúlyozottabb követ·elője éppen
aul de L:=tgarde. Amidőn a porosz konzervatív
~:rt sz~ara keres programmot, kijelenti, 6 hogy
,r t a ha.ro~ régi alapelvet, melyet a francia fors:d)alhm hirdetelt (szabadság, egyenlőség, testvéfi~m másikkal kell felcserélni:
6

ben e~f~ar~.e •. Deutsche Schriften (= D. Sch. A következökRabe letzt!ovlaitett jelzést fogjuk használni) Gesammtaus368-·369.
r
and. Zweiter Abdruck. Göttinaen, 1891.
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1 Jog hogy · 'ém
Isten. akarJl a
a n
etek azz'á váljanak
·
•
2. Egyenlőtlenség.

.

, 3.lnlvé

3. Isteng.yefl.mle kség.
~ m ·á sodik alapelv am i
. '
JOVŐJ· ét .akarja felépíteni, vil~ yr,e a ~émet nép
!II!~dlk lStenesnek látszó' szav
~z ~lső és a har.
ta~ékozatlan olvasó valami ~éjlögott a~onha!n a

;

E

r

."

es,

sejthe!ne~ ha a szerző egyéb írlsaTb~iásl esz~ét
nék k~_, hogy mit ért valóban ·e zek ala .nem tűn.
kfm,éleUen
é d k .
J?1n ~ ~~ más nemzet vagy közŐsséa
t~d~t~ke.h~elJt· ~géosl'tJ~ 'er~e a ném,et.ek!et küldetés~
'· IV~ as rzetuk, hogy mint kiválasztott
:nép a VIlág ,o sszes nemzetei fel·e tl uralkodjanak.

~tgte~o~~~ttei~e~

érvény.~~·ít.~s.~én:~

Germaia vall6.s- és szellemtörtéaet.
Kerek.e n sz'á z ~eszt• endővel ·a:t 1előbbi f.ejoezet
.említe_tt munka meg}el,e nése ,előtt, 1834ben latott n.apvllágot francia, majd később német
nyelv.e n Heme ,,Zur Geschicht·e der Religion und
Philosophi~ i,n Deutsc~and" című .ragyogó írása.7
Ebben ma•r akkor figyelmeztell a franciákat
h'ogy készüljenek a nénitet forradalomra. Ez
esemény,ekkel l•esz kapcsola-tos, amilyenek•et még
nem látott a világ. Ne higyjék azt, hogy azok a
~· el. enségiek, amelyek .sz·e mük 1előtt lejátszódnak,
má·r a valóságos drám'áhozi tartoznak. Azok a sze·
Jreplők., lakikte t ők ~át:nak', ·c sak az .anénáb'an futkloísó•
kis kutyák, amint ·e gymást megugatva és harap·
d álva szaladgálnak. Az ,éJet-haláJ.ramenő k:üz'dleJem
gladiátorainak csapata csak később fog bevonulni
az amphitheat.rumba. Kéri a franciákat, ll!e neves·
senek tanácsain, egy álmodónak jóindulatú szavain, aki óva inti őket a kantiánusok:tól, fictt>eánusoktól és a termész•et-filozófusoktól. Ne neves~
kezde~én

oly

Heinrich Heines s.amtliche Werke. Herausgegeben von
Prof. Dr. Ernst Elster. Leipzia •.md Wien, 1890. IV, 293-294.
7

t
tán aki a sz•e llemi téren lejátszódó
senek a fan :s:ényleges következményeire is szá~
forradalma d t mindig megelőzle a tetteket,
1
wít: a ,go~l~ot is csak később köveli amenny:nüként VI ném~t me.nnyd'örgés nem fo·g elmadbrg?s.
:a rettenetes lesz. A francia forradaradn~~::e: ~épest jámbo·r id!llnek fog tetszeni.
wrn
· t~ysAl1f s ez volt ecry1k
l•egsz·e bb érdem~"
A ker.esz vu. t101, ,
o
•
á h
.
vatrun•e nnyir·e megfék·e zte a brutális g~:m
arct
, ... tet de nem tudta egészen- kurtani. Ha
ő-I U1e ' ,
..
t"or1'k ,
er a zablátó ta1izmán, a 1Y.
fi'e resz t , .ossze
:erk~r ism'é t · előtérhe kerül a régi harcosok vad:
a 'rra ' az esztelen ·r omboló .ö sztön, amiről azészakl
sa"" ' annyit tudnak "ene~eln1' és b eszél ru.
' B'1zony
költők:
ez a talizmán már nagyon korh'adt és el fqg
j-önni az a nap, . amidőn siralmasan összetörik
'és akk:or· a régi kőistenek kremte lkednek a hamuból, kitö.r lik az ·ezeréVíeS port a szemükből és Ie~
rombolják a gothikus dómokat. Felhívja a franciák figyelm:ét, hogy ha meghalljál( az új forra~
dalom zaját, maradjanak nyugton, mert megk~_p~
h'atják a németektől a magukét. A germánoknak
még békés időkben is si.került néhánysz,or felül~
kerekiedniök 'a franciákon. Forradla imi állapotukbrau ant;ál i'nkább 'l est ·r á m 'ó djuk, h'isz;en éppen
a franciák jól tudhatják, hogy ilyen állapotban
1egy :nemzet a szakottnál nagyobb teljesítmlé~e~~b~s képes. A forradalmasított NémetországvalJ0 an. kell f~él.~i~k,, mint a. :;zent Szövetség
af me~'ny1 "k·r oatJato'l re s kozálqatól". A németek
lih~:ckákat nem1 sz·er·e tik és állandóan bosszúért
szíVÜkb · Olyan 'esemény·eknek 1emléke is él a
feledke~~k aLely· ekről a franciák már rég megfegyv.er.esen ;e~·enek állandóan résen és mindig
m~torszá b állJanak a. vártán, bárki legyen Nétronörök~s!n ~, korman:yo~: a~~r Poroszország
~ü.lten h~all
valami liberálls hazafi. Heine
lnlniszterek h 0 ~ ~zt a hírt, hogy a francin
1'udja, hogy ,~áJUk lef.egyverzésére gondolnak
0
romanhkusok, de elvégre, mint

l

r:

1
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született klasszikusok ismerik
.
sz.étnéznek ott, láthatJák hogyaz Ohmposzt és ha
n~k és istennők kőzött egy
go~dtalan iste.
zotten áll, sisakja a fején és tőr Ig ~ancélba öltö.
b ölcseség is tene.
a ezében : "ez ~a
Láthatjuk m ár. ebből is, hogy a germán 0 k ,
Uál
olyan pr oblémák is kísértettek már
el ső felében, amelyek felől Európa ~~ult száza~
né~ nem kellett számítani. Héine valób:_nzetetseJte~te a germán forradalom harmadik ·meg.
gyed:k. eredőjét, amelyek csaknem ' egyenra~m~a.kea mas1k kettővel.
o ....
A XIX. századnak nem'z.eti és s.zociális ké .
?éseivel egyidejűleg a szellem- és vallástörtén:t
lS problémáj ává v~lt. N erncsak azt mérlegelték a
J?-emzetek, ~ogy miJyen helyzetük van Euró.pá.ban
~s ho~an VIszonylik hatalmuk a többi kontinenshez es 1:1emcsak az ·egyes tá·r sadalmi ·osztályok
ka~csolatát igyekeztek tisztázni egymással, hanem
az lS érdekelte őket : -. m re lyiküknek miJyen része
tvan a nyugati, az ·e urópai kuitúra k.ialakítás.ában.s
Azt ne~ volt nehéz .k.i~eríteni, hogy az ·egyik ·tár·
~adal.nn osztálynak mllyen · köv-etelései lehetnek
a' másikkal szemben. Azt is köll.D.yű volt megálla·
pit.arü) hogy milyen rés.ze van a világ birtoklásá·
ban ·e gyik vagy másik hatalomnak: Azt · azanb~
hogy az e~ közössége.k milyen mértiklre.n
jár-ultak hozzá az elmtilt évezredek folyamán az
egyetemes f.ejlődé.s kialakításáho~, csak igen mély·
i!'eható kutatások alapján lehetett kimutatni. Er·
{iekes tünet, hogy ez.ekben a fo.rráskieresésekben
éppen a német tudósok jártak elől, viszont az
eredmények azt mutatták, hogy ·éppen a germán·

mint

. b Lásd többek között Julien Benda, Az Irástudók ár~·
lása (Budapest, 1945) 92. old.: :.Ma minden nép - edd1g
még .nem tapasztart tudatossággal, melyet erősen szítana~ e
szellem emberei is - nekiveselkedik, s müvészetében, tr~
dalmában, filozófiájában. civllizációjában, »kultúrájában« _kik·
áll, odahuzakodik a többi elé . .. Nem hangoztathatJU
e;éggé, mennyire új a hazafiságnak ez a formája a tör·
tenelemben. c

zerepe volt az európai kul, k j el entékteláb~n 5 A f öld i térk ép vizsgálatás~gn ~egalapo~ás
az ókor i R óma öröKségét
tuft az tűnt kl, h ooY mában a brittek yették át)
~egna8Y9bb_?~?t; {~túrális, a yallási és ~zellenu
at égz te~kep, , tából p edig az az eredmeny kezfejÍŐd~s v1zsf a·1 a h og'y az eu róp ai kultúrának k ét
dett k~al aku U:'a .örög é s a zsid ó . .Er?_~kes, h~gy
főforrasa vr ·, yf Luz attaval egy1deJ uleg Hem~
ezt a,z ' e~e
elősz.ör. Minél kétségtelen ebbé
_állap}to~nnál ~lviselhet~ etlenebbé lett a germáD;ok
vá~t e~,. K"tűnt hogy se jelenük, s e multJUk
s~ama:rH.oll'V~ építsék fel ebből a jövőt ?
.mncs.
oJ
.
h ,
1
Felvetődik az a kérdés, hogy mi!yen atassa
völt ,ez a fe'Uedezés más naa'J ,kultur~emzetekre
és hogy miért nem váltott k1 azoknál 1s a németekéhez hasonló reakció t?
Szenv,e délymentesen szemlélhették az ,négi
térkép'' ilyen alakulását az angolszászok, mtert
ezelret a kérdéseklet más szemsZtögből nézték. N áluk semmiféle komoly ellenérzés nem érvényesül
a Biblia hősei, 'SZ:entjei,, ~öltői kánt, noha a~oknak
-kései utódjai, a zsidó nép fial közöttük élnek.
A brittek a Biblia egyik példányát adják kezébe
.a megk9ronázandó államfőnek jelkép gyanánt,
-az am_e rikai köztársasági elnök hivatalbalépése~
-kor ugyancsak ~erre a könyvre teszi le az esküt.
·Nem b~tja őket az a tudat, hogy annak a népnek l_esza·r~azottai , amely ezt a világjelentőségű
alkktast ,aJándékozta az ,emberiségnek, birodaid~atar~in belül és azon túl még ma is élnek.
hon . ét, birodalo~ szerkezete ugy auis olyan
tárg1 ,mas n-épeket IS befogad egyenrangú küzdő~
e~~ ~en_t. ,Másrészt - pedig, mert a brit-amerikai
knerz.et~ biztonsággal néz tulajdon közös.lenér,: is~ multJába is és büszkeséggel gondol je-

;n·

;::n.

Mf

ségfut

oros~ ~rit-~erikai

szemlélethez hasonlítható az
kisebb:~. , z , o~osz gondolkodónak sincsenek
-"'ö~ erzese.t az . ilyen kérdésekkel szembc;1.
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öntudattal töltheti
birodalomnak vé el el lelkét a hatalma.
~
lehetőségei.
g_ áthatatlau messzeségs éo~~sz.
T
,
- ~ ' S JOV'ő
N em egészen il
franciáknáL Ott már ,Ylen ka J?robléma látá
pont is d
, ·
Je eut ·eZik a n
. sa a
' e megis ·egészen eltér., I em~eti néző
no k étól, mert kisebbsé . , , ~ •esz ez a genn-.
a ragyogó latin" mult gl. 'erz~su~et cs.ökkenth at~
A. mu1t század
"
' - amm t ·ef.
zt 1,a t!II· fo.gjuk,
e1
le,gkiemelkedőbb
torténészének Renannak
I ancia kultúr
figyelemreméltóbb ezz,el ~~gl1ylla~ko.zása a leg;
nép tc:té?etéről írt kötetei~~ksb~~~~~é é~ zsidó
~ómd· oknoazoVséslég tf:>rténetét jeHemzi rösszeha:~nlhi'tá:
emenJ71e
olvasó ·érdeklődé
é. szermt
k nl, ozo'f'Iru·1 ag ;krépzett
ta•r that számot s 1 e csa e barom nép története

°

..A g?rög, . a zsidó rés a római nép tqrténet
egyu!t Jel•e nti a civilizáció t6r~éinetét. Görög~
O•rs~agn~k !lz a külrönleges !érdeme, hogy a
rac~o'J?-á]Is es haladó humanizmust a. szónak
Vé}lod1 .. ert el~ ébe? .l,étrehozta. Tudományunk, müveszetunk, fi~ozofl~nk .és rerkölcstanunk, politik~~' stra,téglán~ es diplomáciánk _görög eredetu~ eppenugy, mmt ah:ogy ide vezethető!{ vissza:
nemzetközi jogunk és tengerészeti törvényeink.
Az e!llberi kultúrának a keret~, a.mely.et Görög·
orszag megteremtett, határtalan kibővülésre aJ.
kalmas. Minden továbbfejl·esztés csak a ;gö.rög·
nek folytatása. A g:ö,rögs,ég sz•ellemi "és erkölcsi
tevékenységében azonban jelentős hiány mutatkozik: megvetette az alázatosokat és nem ·érezte
az egy, igazságos Isten szükségességét. A 1görög
bölcsészek elnézőek voltak ennek a világnalc
gDnoszságai iránt, annak eUenére, hogy a lélek
halhatatlanságáról álmodoztak, a g~_rc?.g v:.al!,ás~k
pu_sztán kedves játékszerek voltak kulonbozo k?·
zösségek hasznára és javára: az egyetemes vallas
g'<>ndolata idegen vo!t s~:ímukra.
ll Histoire du peuple d'Israel. I-V. 1~87-1893. Német
kiadás: Geichicbte de.s Volkes. Israel. Berlúl, 1894.

.
szükségszerűen egészíáel bölcsei nem tudtakelA .zsidó szellemislég
hiányt, zr ,
· hDgy Isten
tette kl ez~d~lattal megbaratko~~ással arány~:zal.a l-dem és sorsnele~enevisszaélések láttán,
~::. Ha•raggal ~eH.. el l, eiks~í~ket, ha láttá~, hogy
lkes·eredéssel toltotte e á ban és nyugalomban
,:gy rossz 'e ?lber gaÁda~Jő~zámításunk előtti I~.
ér ,el hosszu é~ete~. ~I ává emelték ezt a tanlszázad prófétá~ i?~ d f~atikus publicisták ama
tást, Iz~áel prhfetclí~hatók, akiket most sz~cia
c_soportJ;h~sz a;:~chistáknak lehetne nevezn~. A
~~~~~álfs igazságszol~áltatá-sban való f~nahku~
hitükkel hangosan hirdették, hogy egy 1gaz~áfS
talanul berendezett, javulásra alkalmatlau vilag
csak a pusztulásra ·é rdemes. Ha ez a felfogás
hamis is mégis alkalmas volt arra, hogy az emberiség hő si erőit felébressze. Ennek a _gondolkodásmódnak volt az eredménye a kereszténység
is. A XIX. század sok tekintetpen a kereszténység
reakciójának tekinthető, de ha fel is tételezzük,
hogy 1ez az irányzat győzedelmeskedni fog a
kereszténység. és a prófétai szellem elmosbatatlan
nyo~okat f_og hagyni az emberiség történetében.
~nghában es Amerikában a bibliai befolyás ha~fla m~ nagyon ~o~áig látható lesz. A franciákd pe l,g ~ sz?clahsták- a próféták ösztönvezér te tamtvanyru - kényszeríteni fo . ák
•
kát, hogy ~ e~ekkel az eszme'kk l ..:~&l . a .Poli he SZcuuOlJon.
De Hellasz és 1 · l h
hódíthatták ~olna 'mezrae . atalmas eszméi nem
~~ft n~itó erő Illem kfp~~~~ot, ha 'egy harmadik
·g~ ~o;téneti j.eLentőse'ge oltt volna be: Róma
oro g es a ·d
vo t a
· · .
·
tővé tételéb:~l aó g_ond?l~tok terjesz~~;~hzákció, a
szemiélni n
roma1 Impérium
ne lehea római tör;:e{okonszenves dolo~a~ Erőszakot
~.esz olyan vonzó em~e Való emlékez·' PPen azért
~einek. D-e a ;~eJ e,, miut Görögo~snáek sohaselll
r ze és tényező <;nnai történelem ~~ g és Izráel
Je ezeknek a t·· tlndazonáltal
or énelmeku k
1

e '
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~ely· ek Sa•r kpontjai az e ~
feJlődé~ének és amelyekel l ,esz em~'eri kultúr
lésszerunek nevezhetünk . .PPen ezert gonctv-·I.se.a.

I:ne, a "latin" Renan megalkot· I

l~s~ es Róma történeti , együttműk .~~é zérá.el, He}.

tezisét. Ez olyan tudom·'
o s nek szin.
tekinthető, mnelyet m~ egbola;:[a~s. r~r.edménynek
ne~1éz feladat, mint ..amilyen súly~~ ~~Ehfémolyan
állt!aJ?.á a kémikust, ha a víz összetét,elének a el~
.zolasa~ra más ktéplebet akarna lelfogadla tn· áb~á
amelyet a t"?domány m'ai 'állása alapjánl'arelnt
maznak. .~mtg azornban a kémiai képletr eknéll11!~
érvényesl!lnrek nemzeti sz,empontok, addig erthet~0
módon nepekre vonatkozó prrOblémákmál elkerül
he~etlen V?lt hogy e:z·ek ne ·befotyásoljá.({ a szem:
lélőket. Meg a franc1a kultúrtörténészek között is
akadt, - , h~gy csak' .a később ism·ertetendő Le
Bont emlttsuk - ak1 nem elégszík mecr6 azzal
h:ogy a világkultúra fejlődésében •ez a· három
faktor a fent vázolt módön meszttes&ék bele 'és
kétségbesdt küzdelmet f·o lytat Renan ·eredményei
fellen. Sokkal sZ'áiQJ.osabbak azo:nban 1a német kula·
t'.Sk, akik .SlJellemi energiáik!D.ak c.saknem teljessé. gét annak ISz,entrelik, hogy •ezt a képet megsemmi.sítsélf és ·o lyan vallás- · és szeUemtörten~t megalapozóivá váljanak1 . amelyek -eg~z lllás ered·
ményeket mutatnak majd.1o
A ~allás- 1és sz·eUemtörténet -átalakítás{ kísér·
let·e teljesen párhuzanl'o•s vonalon fut ." a német
politikai fejlődéssel. Nem véleUen az, hogy éppen
egy vallást,örténész fekteti le a politikai célkit~zé
seket, már azért sem, mert a vallástörténeh és
szellemtörténeti átalakításnak a multra vonatkozó m·e gállapításai mellett j~övő összefüggései is
vannak. A százéves fejlődés folyamán kevés olyan
l.u Benda idézett munkája: »El kell ismernünk, hogy az
irástudóknak a hazafiúi szenvedélyekhez való csatlakozását

a német irástudók kezdeményezték ... A nacionalista írás·
tud~

lényegileg német találmány.« (124-125 . . old.)

. aki oly tökéletesen _egybe
" fogunk találJ:!I, zeket a látszól~g e~.á~
szerzo~otná kapcsolnl ~ 'kat MéD" a végkife)lO·tndta
'voleső problem~ k. hogy ennek a kettól 0 i~a azt tapasz.\alh:tko:dJ.oly hatása volt. A
d,~sn indításn~k'.', ~,l, y e em csak két kötetből . álL
tos·" us bibhaJa . n Ilhat magáénak: Hitler
há~~ két" szerzőt ~~~es minden J,theológia~"
alitikai írása ~se.m é is nagyjában csak egylk
egnatkozástól, , d.e :egoldani. A harc másik réfeladatot pr~bálJa katfrsának, Rosenbergnek. Ez
szét átengedi mun ak az irodalmi lecsapódás
a kettő~sé~ n~~!m a gyakorlati megvalósí!ás
terén ~a~szl~'an tér el a megszakott úttól. Amin~
is ~~t l~a;ykatonai tér:en azt hitték, hogy valaml
polltlkal s
fk meg a viláerat amelyhez fogolyannal le~Ji l nem látott a; e~eriség, úgy az
~U~~t ~~fbe vá~ó terülebeke.n i.s olyan mód~z~r~
ket alkalmazta~, amire senki sem akart gon o n~.
Ha a nácizmus fejlődést,örté~etét, ~se~énye1t
és végeredményeit valóban erten1 akarJ~kl akkor
a vallás- és szeHemtörténet szempontJalt 11:em
hagyhatjuk figyelineu kívül és nemcsa~ .,a végkifejlődés fáZisalriál ~ell ,ezelret a nezopontokat állandóan szemmel tartani, hanem 3o? eg~z
~vszázad mind'en ~részletproblémáj ának V.lZsg3.l~
tánál tekintetbe kell venni, hogy miképen és m1·
h?l fejlődik a germán gondolat és milyen összefuggései vannak az általános politikai fejlődésset
lé A politikai fogal·mak és lehetőségek á tértéke_se ugyanolyan jeUegű, mint a vallás- és szellemtor,tén~t er-edményeinek germán beállítása : és ez
~~~~btra ~ppen az előbbi miatt volt szükség, cl
köl · t~k, tavolitani ugyanis az J.ítból minden er't -~~ 1 res szellemi természetű akadályt. Ezen a
t~~~ ~ ~te!l Lagar~·e.m~g ~rthe~őbb módon vált útmu, nnnt a pohtikal es katonai kérdésekben.

J[
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A "próféta'' életraJ

za.

Tárgyilagosan
hé
n~vczhetünk egy n;~~ az ~negállapít~ni, ho .
noscn a ·m i téinánkn'ilgn~~;~ prófétáJának. 1tu:~lt
·egy l~lj~~ •é vszázad , katona~ ~z a .ProJ~Iélna, ah~i
Vallás!, ~o·r~éncti 'é s filozofiai, i .Pdl~hkai, szellelni
ezt a !onaiat a 'lne ala \tó~gl ~ lllá~an ~~~enene
kel,eszLul a 1negval6sftóki~ I\iövet. l~zlv:eht6kön
1ncnő tanulmányt kíván•n a ··ez· ·é· s alllJ:.. ő? {f Il~ö.L•elre
k..?Z é t art~· Zlk.
· Megelégszünk
·
·
ov e 'l dala.'
három jelentő' té 1
~1don1boritásávai. Az első hogy maga a ; nb
Is. "prófétának" tckil:l~i ~n~gát,u aki fclv:eteúzg~~
tetvel •egész népének jovő életét al{arja irányítani.
~ég ez talán a legkevésbbé jel·entős hiszen a.Ia.,p.
J ában véve mindcn politikai tervez'01ctő prófólá·
nak Lekinti önmagát. Fontosabb ·e~él a ténynél
az, hogy az időközben Nürnbergben kivégzett
náci főteovetikus, Alfr·ed Rosenberg - 'a g·ermán
barbarizmus ,,szeHemtörténelében"- hivatalo·san
is ·e gyedül 1ezt a szerzőt deklarálja a nácizmus
,,látnokának".12 U gyancz~el az epHiletou o•rnánssal
l l O. Sch. 4.: :.Es ist · das Loos der Vorlöufer, da~s
sie vergessen werden, wann das von ihnen Gepredia~e ~
das Leóen getreten ist: ich wUI Gott danken,. wen!l ic 8
Politiker rasch vergess.en we rtee: l~hn~e~k\f~d:~~ddf~r~~~-!66
...
ZUkunft gekommen sem, we1c
Lásd még: 80. és 82. old.
thus des 20 Jahrhunderts.
1~ Alfred Rosenberg~ Der ~Y.
Gestartenkampfe un·
Eine W~rtun~ der si~~~ch(B~:_:~~g~~flage.) 138. old.: :.Der
serer Zelt. München,
.
. d
Formen an, er fUhrt
Herolsmus nahm z~ar ":'erschle 6 'fierakles' zum Forscher·
vom Schwertadel S1egfneds ~nd zum ReHgionsadel Eckd
adel Koppernings und Lcona~.t<?:~hen Adel Friedrichs un
harts und Lagardes, ZUfi!' t~~~ gicielle geblieben.«;
Bismarcks, das Wes~n JS
La arde wagte wledcr s0
237. old.: »Erst ~tn fauldde Do~inlkanerprior aus delll
offen zu sprechen, w1e enst er
14. Jahrhundert.<;
.
das wo Ute einst
448. old.: »Ein~ Kunst als Rehglon~inzi er gegen die
\\'agncr: Er r ana n~ ben. Lagarctelt dls Albeflche Wld fühlto
iaxlze bürgerlicn.kapltallslerte We
e.r

. beállítoltságú írók is m ü vci k

't']c lH nú1s náci
'el ső v jJ:iab {tború d er l<:in ,
dfsp_l sorábnn. Má~· az l .f el a. t;,crmánok m oh6
egesz ·
1" ·zör v1lla n
·
.r. .
l l e- ·:..
•nJJ1iJWI' •C o s_. 'l •' crh eg•c mónia rcmt:..~lye, e l l z ~
' Ill'e , cJőll a Vl dl 'hl etérl A Lagarde-kultusz
folrdullnér{lei el cs6cspolltját, amíkor
Sszz·-cei·zőhör. ·akwr
' ötvenéves évfor duló'ál
- eazonba;n . Iál"'nak
J
up.n
1941-ben ha a Harmaclik birodalomb~n. Ez a
pellék szertc .a lt a német luiború s erő J eszílések

dá!Um

·~g~~~~y· eive1. · Ez

v.olt az az c:szlen~~'
a nemzcll szocla-

csu~ste!JCSlc
több germán lutt
amlkOI a f.?i.

n;b~1ner Gabe auch eine Aufgabe im Dienste fUr sein
Volk.«;
456 ld . »Es ist wieder der alt-neue Traum von
. · Eck~hart Friedrich und Lagard e · · .«;
Meistcr
457 ld . :.El~ Seher hatte mitten in Schwelgen über
· ·~e Kaiserreichs den germanlschen nordisch-abendf~9dl~~he~n Traum niedergelegt und fast aliein artelgene
z~Ie aufgeslellt. Er schrieb in seinen ,Deutschen Schriften'
und zerstrcut in sein en andere n grossen W crken .. .<;
, 458. old.: »Paul de Lagarde starb am 22 December 1891.
Er war nach Meistcr Eckehart vielleicht der erste , der den
grossen deutschen Traum ausgesprochen hat ohne jene
Bindungen, die den grossen Lehrer früher noch fcsselten.
Was deutsche Ritter vor Jahrtausendcn bewegte, vorwarts
tricb zu Höhen, aber auch in lrrtum und Schuld das
wurde hier erstroa ls hellstes Bcwustsein: heu te bcgln~t das
d~!Jtsche Volk Eckeharts und Lagarctes Trilume wiedcr zu
traumen. Noch haben viele nicht den Mut zu: \llO~h
~!lJ:en fremde Traumgesichte vielfach ihr scelischcs
v Ir e~ dcshalb sei hi er der beschcidenanmassandc
he~r;~enct~tern~mmen, das, was in den zwei vordargestellt w Buchcl:n ~Js Unser Wesen zergliedcrnd
liche Zielsetz~~e, . ~er lm Kontrast, als traumhaft-wirk\reitschke, Deut nte erzule~en.< ~ásd még : Heinrích von
etner Einführun s~he Geschichte tm 19. Jahrhunctert Mit
~;~garde unct N~t~~eAifred Rosenberg. Berlin. XII. old.:
ti k oft verzweifeind a war~n es vor allcm, wclchc warnend
Zwciten
Vielgcstaleinmai
es notwendi s .
ClC cs verwtesen <. XV old .
von Trc~irklich zu wür~i em wi~d, Lagarcte und 'Niet~sche
zu
sje 1st et auch Pflicht, Heinrich
um die Se l Inge Und mlt , ti ~es Olkspreussen, der mit
Staates
ef seiner Zoit
efu:nerlichcn WahrhaftiO'kc' t
P te.<
' um dtc Gestolt der deut,s~he~

:.Jn~ltw~:s

Deu~[c~~sR '-;Chhangnis~voUc

schneictig~;h~~~
kar:;

gede~k~~
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~izmus világhódító j.övöjéb'en. grthlető h
il,yen győzelmi-mámor-korszakban h· d ogy 'az
~Intenek ~egy oly férfiú felé akinek
olattal teImmá·r ennyire ~özel jutoltak a rn:~~f!etései
hoz. "P·r ótéta" volta meUett már ez a~· sulá'Stékcsoport is elegendö.t3
·
lzonyí.
Az.t hisszü~ azonb,an, a legirnleggyözőbö
lesz, J;ta - a~n.1nt ~ emlit•ettük - részletes·en ~z
mutatJuk azok~t az elgondolásait, 'a m•ely·e k a mb~
század másod1k felél:i·e n láttak -napvilágot M~ t
ezeknek a pus'z ta ismierbetése is :m~ggyőzh;eti r
olva~ót arról, hogy itt valóban olyan egyénis~~
gel van dolgunk, aki korszakalkotó j·efentő~gu
ezen a ~Den.
, . Mielőtt azonban terveinek részl,et•es bemutatasára vállal~oznáJnk, szükségesnek tartjuk!, hogy
az ·~lvasót életrajzának legalább is azokkal a részletenn~l ~n:egism~ert• essük, amelyeknek az ő egyéni
felfogasa,nak kialakulása sz·e mpontjábó'l fontos·
ságuk van.
A szerző Berlinben szülebett 1827 uo.vernber
2-án. Edesatyja, dr. Wilhelm Bötticher, gimnáziumi tanár volt, aki humanista és klasszikus
tanulmányok mellett teológiai kérdésekkel ,is foglalkozott. Anyja, Luise Kleher, röviddel a gyermek születés·e után meghalt, nevelése édesanyja
két nagynénjér.e maradt: közülük különösen az
.e gyik, Ernestine de Lagarde, törődlött a magára
m~radt árvával, aki később adoptálta is a gyer-

f

.

lll A Lagardeval foglalkozó önálló munkákból kiemelünk
nehányat: Klamroth, Staat und Nation bei Paul de Lagarde.
lnaugural-Dissertation. Leipzig, 1928.; Friedrich, Lagarde
und die deutsche Nation. Leipzig, 1912.; Mommsen (Wilhelm),
Paul de Lagarde als Politiker. Göttingen, 1927.; Scheeman_n,
Paul de Lagarde, Ein Lebens- und Erinnerungsbild. Leipz1g,
1919.; Krammer, Die Wiedergeburt durch Lagarde, Gothha,
1925.; Breitling, Paul de Lagarde und der grossdeutsc e
Gedanke. Wien und Leipzig, 1927.; Krog, Lagarde und der
deutsche Staat. München, 1930. A régebbi irodalomból a
legfontosabb: özvegyének .e mlékirata. Paul de La garde,
Erlnnerungen aus seinem Leben. Zusammengestellt von
Anna de Lagarde. Göttingen, 1894. II. kiadás 1918-ban.

47

őle vette át a fran~ia hangzá~ú de I:a....,,ek·et. T t . Szerzőnk tehat, ha nem IS frnnc1a,
p• d
ga·r e nevet IS.idegen vérbeu~t'es van a cs al a'd'áb
J an,
mindenese r:XUint · látni fogjuk, felfogását is be·
a'llli talá~,
·a bizonyos tekintetben. A Lagarde
foly~soln.1 f~ft~ns hite müttt 1684-ben Franciaorcsalad p~ ·~i .r álni ·k ényszerült Néin'etországba.
szágpkóL '~a~r~1 eról mon'd 1ta állítólag N agy Frigyes:
Egyi , ae'dom Lagarde és én vagyunk PoroszSzomsz
,
b fé r f'1a1.. "14
.
k~
" zág legszor.g almasab
. F el me?ul
~~~~t .egyébként másfélszázadra VIsszam~nöleg ki·
mutathatók protestáns lelkészek .. E.z adJa magya·
'zatát vonzódásának a theológial 'kérdésekhez .
.Politikai
ra
· •
kérdések 1rant
val o' h aJ'l ama m ás f or-rásokra y.ez·ethetö vissza. E:r~)l maj~ késő.bb .sz~
les·z. Az ~egyetemen theológta1 és onental1szhkru
tanulmányokat folytatott, különösen Friedrich
Rück·ert ( 1778-1866), a hírneves berlini költöprofesszor nyelvész•e ti ·előadásai voltak rá hatással. Eh'hiez a 1nest•e réhez intim viszony fűzte. N agy
1elis!neréssel nyiLatkozik írásaiban másik id.ö sebb
kor~ár.sáról, Jacob Grimmről (1785-1863) is;
·a,,?,ellllet mithoJó.g+ia mle se- 1és ~egenda~ny~~g gyűj
tOJ•enek munkásságát •rendkívül 1érték1esnek tartotta.
, Egiész fiatalon a hallei ·egy.e tem1 magántanáf!v·t!es~: hoss~abb ideig gim•n áziumi tanári fizeta~~a~~ eKI?l:;t;ganleck~~b.ől k~nyt. elen magá.t fenn•rendes' t~~ofb ka gothngai •e gyetem nyilvános
tudomán !ir na ~1ívják meg. A nélnet bibliatörténet ~:;..: k·el·e b ~y~elvészet, továbbá a valláskörökben vii, ~~gtekmtélJ.:• esebb művelöje, szaktek 1egtész ·so•ra.,g •rn.é~n~~ orvend. Hatalmas kötelalk:ozott a S~t Pl!h}lkal.~a: Külön?sen sokat fogf-kBiblia ln•á.sod~~t~ash gorog. ford1tásával, kiadta
a nak ;és a fÍ .
armad1k részének, a Prófé~
ag1og~afának aram·e us fordítását
t{'

HeraUs IÍsld Paul de La
d
.
zetö tiegeben von A gar e: Schrlften für Deutschland.
anttlmány, IX. ugust Messer. Stuttgart, 1933. Beve-
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l{ritik'ai jegyzetekkel
"
kopt, arab és má
. De lcozreadott I .
szöveg.ek,et. Az .. s nyelvek·e ? is ó- és ú .ah!!, Szír,
ir~b e vágó doJga~~st~~hésonlitó sémi fil~~~o~etségi
nun t a vallástörténeUél ~~~~~Jyan_ j~ eientéJre~Y!k~
~ E tény kiemleléSie l ,
'?Zó r:ásai.I6
')
lassuk: nem valam. azért lS szukséges h'
terv;ezőv:el van d l l ak_pró ,politikai kalandogy
!lU ,
•
o gun ' hanem
é
or.
any egyik J,eghecsü'Hebb ké . , ~ő !l met tudo.

~~s ~~~~~f~~~;]Y~~b.~ei~k~Í~:~!~~~

hogy_ Itt nem 'e gyedülálló :és tiszt~yba, m~tatja,
mélyi beállítottságából fak dó l a szerző sze.
van szó, hanern ,eUe k ,
a
.:e.gondolásokról
zonttal rendelk, ező
ezől,eg, ·egy Ilyen nagy ho-ridalmát áttekintő g~ndeozii"Ikeodd'~Jí e~edl!mtény,eit és írotá
·
ora vn szükség h g
. má~~I, ő~Ih!~~~e 'é!z~.~~\é~;t~Jz~::k~~eiéréváé~ kfoJ.
a:·m elyek a , • t t··
s v. gya at
,
neme omeg,e k l~ elkének mélyén szuny'•
nyad oztak.

é

Ho~ a B~~ia-~udomány, a vallástörténet és
az .~ktuahs poht!~a1 problémák között ol,yan jellegu kapcsolat Johet·e tt létre, mint amilyet Lag!;lrdenél !apasztalni togunk, kétségtel,enül össze·
fugg a vazlatosan ismertetett problémák .állásá·
val a mult században.
~üvei közül megemlítjük (első munkáit még BöttiCher nev alatt adta ki.. Több tanulmányát anonim jelen·
tette meg): Horae AramaJCae, 1847. Rudimenta Mythologiae
Semiticae, 18~8. Arica, 1851. Acta apostolorum coptice, 18:52.
A?a~ecta S.yr1aca, 1858. Analecta appendix arabica, 1858.
L1br1 Vetens Testamenti apocryphi syriace, 1861. Der Pentateuch koptisch, 1867. Materialien zur Geschichte und Kritik
des Pe_ntateuchs. I-:II. 1867. Genesis graece, 1868. Prophetae
chaldaiCe, 1872. Hagwgrapha chaldaioo, 1873. Psalterium. Job.
Proverbia arabice, 1876. Armenische Studien, 1877. Semitica
I - II., 1878-79. Septuaginta-Studien, 1891. Kisebb tanulmányait négy kötetben adta közre Mittheilungen címen
összegyüjtve: Göttingen, I-IV., 1884- 1891. Bibliografiáját
Richard Gottheil professzor állította össze; Bibliography
of the works of Paul Anton Lagarde (American Oriental
Society Proceedini5, April, 1892. p. 211-231).
.
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,
V'l
1IS
.
árt IV. Frigyes . I mos
. tal ,e gyetemi t~?. l Párisba maJd LouA. fi~irálY ösztöndlJ]a eia illetv~ angol na~
JlO~~~ küldi, hogyb'hl·!fa~ÖV·~gkritik~ra é s a regigdOJJ.V 'rakban a l
l
atkozó ÚJonnan me
könY~éuy forrásokra v~~anuJmányozza. E21~n a
keres~tt k&irat.os anyago dolgozott, de ~ emellett Id~t
szerzl 'J' á:n szo,rg:almasa~l.. .. sen An n'liában a pohmun {a
• hogy ku .ono
ó.
.
'
gyon
szakított a~ra IS, ·. • élet,e t is anu na
tíkaí 'és ta~r~adalm~tatót - behatóan tanuln~A
érdekli a fiata~ fudományos forrásanyag" gyu~
nyozza. Gazdac talati anyagat gyüjt elso pohtése meUett tapasz
'h z· Konservativ? ( 1853.
tikai tárgyú tanul~ány~ e o '~ enwartig,e Aufgab en
nyár utóján) ésp"Y.~-~,
~~X ~érnet politika Jelender deutschen o 1 1
b éb n megtartott
legi feladatairól. 185~,t~~~~~iuyában amely
:előadás.) Ebben a e
,
1' ő helyet
politikai írásainak gyűjt· e~~ényeben ~~ ~ s
tfoglalja ,el, má·r ,ö sszeg,ezl a német JOVore tvon~i
kozó ·elgondolásainak lényegét. Egyéb~én ~
tikai terveiv,el a nyilvánosság elé csa "az tkugyŐ
nevezett kultúrharc folyamán. lép a kove ez
kásával: "über das Verhaltms des deu~s?he~
Staates zur Theologie, Kirche und Rehgwn.
(=A theológia az egyház és a vallás viszonyáról
a német állarr{hoz. Kísérlet a nem theológusok
felvilágosítására. 1873.) N ~m elégszik meg tanul,;
mái_J.~ának közzétételével, hanem m~r ezt az elso
Politikai jellegű kását is felhasználJa m;ra, hogy
megpróbáljon tevőlegesen beleav.~tkozm .az es~
mények kialakulásába. Megküldlt·r ását a Jelentosebb birodalmi gyűlési képviselőknek is. Ettől az

.

----Szá lis

Hivatkozik erre Brandt tábornok utján Vilmos

csa.

MaJho~ intézett egyik kérő-levelében: :.Eurer königlichen

1852estat in Gott ruhender Herr Bruder haben mir im Jahre

Allerh~~f ~en Varschlag des Freiherrn. vo~ Bu~sen aus
liehen Ochstthrer Privatchatoulle ein Re1sesbpend1Um verkaufté um zu London und Paris in den dort neu ange·
und dre l!~ndschriften Studien für die biblische Textkritik
E:rlnneruna teste Kirchengeschichte zu machen.c Anna d. L.
gen 78.
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látott Angl'á,b
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an a poros k'
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o ~ {Üldött fiatal ~e ~ et.e .z . Irá1yi ösztön. '·.If
aml relsősorban I~ e~t 0..
'lf~agá:ntanár? M~IJJaJ
tanulságot az ancroi .
e .Igyebnét? Le~ .az,
ból Pró~ált 1evo~ni. ~~~~:~c~1 a. saj~tos viszo~~b.b
[e~t~~y hp~sába·n látja a bi;zl,~s7~k~~gol bn~~s,~
o n.l, tudasnak Mély benymnások a nt UraJ.
hazáJába. Az a feHevése hogy h
.~al .. tér vissza
áll~rOkat ·egy olyan .ve~ds~~ erbea eru~ a n.érn~t
~nt áliam~egység, ha sik·e rül a né oglaln~, llltnt a
es az 'ef$ész ném~et népet az angolo~t ~mrességet
nevelni, ak~or ők' ug anazt · , oz a~ornlóvá
~e, 1~int a brit. s:~~glet~k "gen~á~je;j~~~~ ~~mi~~~
lr~YI.tást al~PJ.ában VéVíe pedagógiai kérdésnek
tekinti. Azt lnsz1, h~gy a f,ejre delmrekret .és a vezetil1n~t~.gek:et ~gy f~lső~b~ég~s int~ellektuáHs képes
se:gu egy.émség ugty J:ranyith'a tja, .aho.gy neki tet,
sz,tk. Azt term'é szetre s alapfeltételnek véli, hogy s
nemet nép_ l'iendelkezil{ ugyaJnazükkal az adottsá·
gokkal, mmt tengel'ientuli fajrokonaL Ir~saiból
ten " (
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A Politisebe Aufsatze c. gyüjtemény 1874-ben jelent
megr, a Deutsche Schriften első kötete 1878-ban, a második
pedig 1881-ben látott napvilágot Az összesitett kiadást már
említettük. Halála után többször adták közre ezt a gyüjteményt, ami nagy olvasó-közönséget bizonyít. Az említell
cikkeken kívül még a következőket tartalmazza 8 eyüjtl·
kötet: Drei Vorreden. Diagnose. űb'er die gegenwilrt ge
Lage des deutschen Reichs. Zum Unterrichtsgesetze. Ole
Religion der Zukunft. Die Steilong der Religionsgeste!
schaften im Staate. Noch einmal zum Unterrfchtgese ·
Die Reorganisation des ~dels. Die Finanzp?litik. Deu~:
lands. Die graue International~. Programm für d1e kon:n
vatfve Partei Preussens. űber d1e KJage, dass d~r deutsc t·
Jogend der Idealismus fehle. Die nöc'?sten Pfhcbten deu.
scher Politik. Elég ezt a cikksorozatot összevetni a
zet anyagával, hogy képet kapjunk Lagarde munk- 8
kettösségének jelentöségéröl.

1ó:cJ:fi
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a gondolat is, hogy sa j át

az loknál is alkalmasabbnak
gyn kran
. tél csendül
még az klango

np;nz~z uralk:o?-ásra. . ,
amint később kiJat.]aMeg krell Jle~y~zntl, hl~1nyútját megelőzően
.. II?- ár 1angha1
anu poht1kru.
. . · Jel
· 1egu" ,pro blé(lerul,
f 1 lkozott
is intenz,_v;en ?gn~alisztikai tanulmányaival párwákkal 1s, . oM~ l849-50-ben kidolgozott egy
huzamosan. .A:r , 'ka némel gyarmatosításának
tervez,etet Dél- nl:~r~ földrész déli csücské~ a.~a.rt
n'}egkezdés~DeJarmslatát annak idején ~ el lS .JUt:megindítanL av:ereskedelmi minisztériumba és
tatta a po~o~ "bb is mélyen sértetle, hogy az
évtized>ekke
sd lásait éppen úgy nem méltatilleték,esek elgon ~
másik hasonló tervet,
ták figyelemD~hfl~n;z:l~lalában álló német őr
~nel~~u'!fcrtt 1el a poifosz k.ülü~liln~s~ériumba.' 8
E~rvezgetések ~egyrés~t azt blzonyitJák, h?gy a
német 1expanzió i~y·en Ir~nyát ~gymástól fuggetJ.enül többen is ~i~ettetm óh~J to tl ák, más rész l
pedig azt, hogy Lagarde Angidba ~ár k~~~ tervekkel ér:IDezett és re zekhez akart k1egész1to "benyomásokat" szerezni.
Hasonló érdeklődésre tarthat számot egy
másik politikai színezetű lépése, amely szlntén
még az angliai tanulmányútját megelőző időből
1

1

" :tim Winter 1849 auf 1850 arbeitete Jemand einen
Plan aus! Deutschland die reichllch gerechnete Südspitze
Südamenkas als Koloni~;:land zu sicbern: der Plan wird
Hahrscheinllch im Handelsministerium Uegen faUs andera
a~~se~on der Heydt der Milhe werth geaéhtet hat, ihn
zunachsf~h~~dv~uf~uhebe~. Zu derseiben Zeit wandelte,
Diensten Chiles nt J~nem emand etwas zu wlssen, ein im
selbe Strasse· s .se ende. Deutscher, Major Philipp!, die·
Archive des · a~~~r~usem~ndersetzung hat vermutlich tm
Sch. 358.). »Mír li tJgen mts fhr Grab iefunden.« (D.
Enichtun ' u
eg " es ferner als irgend wem, Uber dJe
deutscher Kolonlen zu klaaeu.
der ich :chond besch~tzung
84
nisterung in ~;g 9t.etnen Yorschlag über deutsche Kolo·
(D. Sch. 40S.)
en m en Und Patagonlen gernacht habe.c
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szár1~1'~zik. Et csak két évtizeddel késöbb k'erül
napvlla~ra. Nagy port vert fel és majdne t
egyeterm. kated~ájába .került. 1872-ben ugyan~
egy Bord1er nevu franc1a szerző kiadott •egy kön
vet ,~!;-'Allemagne aux Tuilleri·e s" címen. Ebbl"
a. gyuJteményben többek k'ö zött kinyomatta ~
f1atal L~gardenak 1850. január 2-.án keltezett
~II. N apoleo.nhoz ( ak1mr még köztársasági elnök)
Intézett lev•elét.1 9 Ebben a ·l,ev•e léhen m:egköszöni
Laga.r de a francia államfőnek azt .a l'ek.ö.tele~ő
~dva~iasságot, am·e llyel a párisi tudományos int·ézmenyek •r endelkez,ésére bocsátották :a szükséges
kéziratokat fe1használás oéljából. Hódolatteljes
tisztelete jeléii'l 'm egküldi neki "Hymns ~}f the
old Catholic Church" címu munkáJát. Ed'd igmég
a szokásos ker.e tek között marad a lev;él tartalma.
Ezután tér ·el a tudós és állam'fő levelezési témáinak szokványos rf:artalm·ától. Lev.e lének további
részeiheu ugyanis •e lmondj a, hogy ő dédunokaöccse a legendáshírű báró Theodor Neuhoffnak_,
aki egy ideig Ko·rzika királya volt, akinek érdemeit a hírnev•e s angol miniszter,., Walpolc is elismerte, ki~~e· .entvén, hogy Neuhofi a korzikai királyságra ·é.Ppen .olyan jogosul~, mint akárh~y más
európal uralkodó saját területére. Ezt azért
•em•eli ki, mert a francia államfő, aki a világjel·entőségü, ko•rzikai származású I. Napol•eonna~
unokaöccse bizonyára m~egérti, hogy a család1
tradiciókat 'ápolni óhajtja. Minf Korzika jelenlegi államfőjét, arra kéri, •engedje m•eg neki, hpgy
a dédnagybátyja által alaprtott családi rendJelet ő
is viselhesse.
A levél közzététeJ.e - amelyet német nyelvre
is lefordítottak - sok nehéz órát sz·e rzett az
akkor már tekintélyes •egyet·emi tanárnak. Le is
mondott miatta katedráj áról, végül azonban
visszavonta lemondását, miután sik·e rült f·e'eségének és barátainak rábeszélésére 1ezt a l~v:el·et f:atal111

Lásd Anna d. L. Erinnerungen 96-98.

kori gyermekcsínynek nyilvánítani.2° A mi szemontunkból azért van jelentősége ennek ,a levél,Rek mert · ebből is láthatjuk, hogy szerzőnk men~
nyi~·e vonzódik pol~tikai kérdésekh~z. felha,s~!lal
,egy olyan J;Iagy_ornanyt, a~~y egy:ébk~nt kesobb
h'amisnak lS bizonyult, kltunt ugyams, hogy a
bá·ró N ennoffhoz fiíiődő csal;ídi kapcsolat té\Tes.
Jellemző az is, hogy már fiatal korában ilyen fontos tbrténeti 'SZ•el"epet játszó egy'éniségek"K;el, mint
III. Napoleon, kapcsolatot próbál teremten~. Ezzel
a módszerével később is fogunk találkozm.
Theologiai, nyelvészeti kutatásaiba állandóan
•bel.ek,eVJeredik a politikai svernpont. Politikai elgondolásai viszont rendszeresen theológiai és
nyelvésveti 'elméletek alapjrun módosulnak,
~mint azt a későbbiek folyamán többször tapasztalni fogjuk. Itt csak egy Mmára akarjuk felhívni
a figydmet, amely a Britbir.odalom módszereinek
másolási terveiv,el kapcsolatos. Szerzőnk úgy ~rzi
valahogy, hogy az a ,ltananyag", amelyet Angiiában sajátítoU el, nem elegendő azokhoz a nagyméretű terv•ekhez és álmokhoz, amelyeknek alapján ~ő népe jövőjét akarja kiépíteni. Irásaiból
mindenütt az a r.emény csendül ki, hogy a testvér
g:ermán néptől ellesett és ,pl1agizált tulajdonsásokhoz olyan új elemet tá·r síthat, amelyre az nem
1s gondolt.
·
. ~ngliáb!an ~·a,ga is tapasztalhatta., hogy! a
B1bha nagy tekintélye a XIX. század folyamán
s~mmiképen sei? ~'Y·~ng~lt.. A század el•e jén alapit?tt Bnt és Kulfold1 Bibllia Társulat amelynek
célJa ~ Sze~tká:st ~~lberjeszt• eni a világ ~alamennyi
nyelve:r;, mi'~'Cl na~obb ,népsz:erűségre tesz sz,ert.
Allandoan noveksz1k a tarsulat brit tám.ogatóinak
20

..
.I. m. 99.:. »Der andere Theil des von Bordier veroffenthchten. Br1efes ist eine vollendet törichte Kinde e·
-;- dgrKsse Geiste: mac~en, so schein ts, auch ihre Dummhei[e~
~~ll - . nabenstreiChen, m g~ossen Stil! A >gyermek.: már a
t dei _egyetem,. · m?gantanara volt, s amint láttult több
" arnanyos mu elismert szerzöje.
'
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szá:ma és gyarapodnak azok
~en ~özz·,éteszik a Sz.enlkás s~ö~~~l~~k,A·am~lye.
magában a Bibliában s
l!)e1 ·
brittek
mint amil az elmult ,évc:~de~b~~a~e~·~lstt klátni,
u e meg
b enne azok a népek . 1 1
tőségét. Az angol tudo~~~;~sc ~e~trt·~t~ék ~elen~
a .. Bi~lia után~ zsidó kodalom' i~~t i:.rH:f~ ~~~
~ozkoD:;Y:Vtárallcban na~Jel·entőségű h'é ber kéz~
dat-gyuJtemények alaP,J~lt f:e ktetik l·e. Érték'es tu~
~mán~os :é s népsz· erus1tő érte~ezések j·elennek
?te~ z~1dók é~ n~mzsidók tollából a Talmudról
iés ~ ~ozép_kon zs1dó irodalomról. De a birodalmi
pohhka 1rányára vonatkozólag nem· akartak
Impulzusokat szer·e zni a későbbi h'éber irodalom
'anyag~b<?L P·~Hlikai }ellegűnek legfeljebb az említett. B1bl~~ Ta·r sulat munkásságának azt a r észét
telunthelJuk', .am~lynek törekvés~., hogy a nemkeresztény népele kör·é bcn is a Biblia szöViegének
~erjesztéséVlel annak 1e szm·éit is népszterűsítsé.k.
Lagarde azo:nban .e t•e kintetben nem óhajtott
hril példaképeitől tanulni, az ő Szentírás..,sz,em·l.élete teljesen újszerű volt. Magáról a m.onoteizmusról is egészen meglepő új érték·e lést adott.
Ezzel majd később fogunk foglalkozni, itt csak
azt akarjuk kiemelni, hogy őt inkább a Biblia
utáni zsidó irodalom', a szétszóródlottság évezre·
deinek története köti J.e. Csak itt talál olyan ele·
meket runelye~et a német jövő szempontjáb~l
fdhas'ználand'ónak t::tJrt. Ez lesz az a plusz, arnlvel ·m ajd' kiegészíti a britt>ektől eltanult uralko.·
dási módszerek·et. Az .e gyik lény•eges és másoUsra
leginkább alka'lmas v·o nás, amely·et a zsidóktól
irigyel, az a faji gőg, amelybe~ ~épest .- szie·
rinte - a nagy népek hasonlo ·erzé~e lS csak
gyerm:e kjátéknak tűnik fel. Ez az érzés azonban
egyedül nem olyan alkalma}hat~ jele:I?-ség, ~e:
lyet érdemes volna egys~ruen a~· e~m. A zstdó.
ság fölénye a többi közosségek folott: a vallá.sl
életet összetartó törvények abroncsa. Felfogás!~
Rzerint az a különös·e n é1·tékes a zsidó életszernle·

1
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letben hogy minden pillanatot az iste~ törvények ·~Uenőrzése alatt állónak hisz és kotelezettnek érzi magát, hogy eszerint rendez~e ~e életét.
A külyilág számára ezek a fegyelmezo torv~nyek
sokszor gyermekeseknek látszanak, de nagy Jelentőségük van ~ert .ezek szaktatták a zsidókat arras
blo.gy állandÓan fegy•el1em alatt éljenek, állandóan
~bere.k l~gyenek ,é s, állandóan lem~ndJanak valami·ről. Az' . eg:y~1ek es nemzebek eneJe a fegy·elmlen
és áldozatkészségen nyugszik. Figyel•e mreméltó;nak •t artja a zsidÓ vallás sz.ertart~sai~ak poéz~s~t
is, különösen a szombatnak tula1domt rendk1vul
.
f>Ontos jelentőséget a zsidó nép életerejéne~ fns,sentartásában: ,ez a törvén_ybe iktatott mmdenki.tre nézve kő· telező pibenónap tette fehetővé a
zsidók számá!ra a testi ~s szellemi élet állandó
m:egújulását: ·és 1ez tette l·ehetővé és elviselhetővé
viszontagságokkal teli :életüket. A zsidók félelmetes fölénye tehát nem fajuk jellegz·etességeinek, kiv,álasztottságuknak, vagy vallásuk tartalmának a következménye, hanem annak' tulajdonítható inkább, hogy mindén körülmények között
követni akarták Istennek parancsait. Miutá;n korh'oló szavakkal ·emlékezik meg a Talmudhoz há·
lát'lallillá lett m:odern zsidók hutlenségéről, megá1lapítván, hogty a talmudi fegy1elmezés következtéb:en kialakult zsidó lulajrlonságok még akkor is
~ni és hatni fognak a zsidóság k6rében, amikor
!má•r maga a Talmudlmodernné: váilt népének hálátlai;lsága ktö.v• etk~ezt:ében •vég feled-ésbe fog merülni,

kiJelent~: "Itt lállák ónök a bironyitékát anJ,naTC,
/llog'y nulyen oogy Jwszon Mramlik abból ha eg'y

népnek nemzeti vallása uan.u21

'

lll D. Sch . . 23--:24; »~~s. was wir altes Testament
nennen, h~t ~-lt. dteser JU~tschen Religion wenig zu
thun. . . Dte JUdtsche Rehgron besteht vielmehr einmal
aus dem festen, allerdings höchst sonderbaren Glauben
a~. den ungeheueren Werth der eignen Nationalitat der
Dunkel der ..~r?ssen Nation ist unschuldiges Kinderspiel
~~gen _den JUdtschen Rassenhochmuth - : soleher Glaube
11ft v tel: sodann besteht sie aus der Ueberzeugung, das;
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. A zsidó vallás szerinte csup· abb ,
. ,
és Igen sajátságos hitből áll ~~l
ol ~ szllard

ze~i

mivoltának hihetetlen, értéfet ~lát. ne~~
Mmdezt már első komolyabb 1853 b
aJdonit.
dott előadásában szögezi le. ,
- an elmon~

Adva van tehát a nénwt nép számá
adat: ~ltanulni a brittektől az uralkod~~t ad~el
átvennz ~ beváll intézményeket, lermés~~tess;;,_
csak azokat, amelyek alkalmas eszkö"'ök má e
pek f.eletti uralom .biztosítására. A zsidóktól ;e~i
egy~eszt a ~ne'?1zell vallás go fidolatát kell átvennl,
a_a_, - s- e nn~e -_azt~ Iutet, hogy a vallásnak
nt?-s értelme. nmcs zs, mznt a nemzeli célok esz~ozévé válm. ~Vásrés::,~ a rabbiniznms nyujtotta
onfegyelmezé~r eredmenyeket kívánja átalakítani
lnén1et rends::erre és német polilikájának sajátfává ieJlni. Az ilyen angiifikáll és rabbinizált
egyedekké átnevelt és egyesítelt némlet nemzet
misstióját részleleti ezután ebberr a cikkében, va~
lamint későbbi ·írásaiban is.
~Hndenesetre jellemző, hogy hálából az angolok iránt, az ott tanult metódusokkal egy olyan
közösséget óhajt megteremteni, amely végered-

ieder Augenblick des Lebens. nach einern g~ttlichen Geb~te
eingerichtet werden muss. D1ese Gebote dunken uns v1el·
facn ausserst ldndisch , aber sie haben die Juden gewöhnt
ste1s unter der Zucht zu stehn, ste1s aufzumerken, stets
entsagen zu können. Und die Kraft der Menschen und der
Nationen liegt in der Zucht und der Opferfahigkeit. Dazu
komrot dann als drittes die Poesie des jüdischen Kultus.
vor aliern die Sabbatfeier, ein wahres Athemholen des
inneren Menschen, das aliein den Juden ihr rastloses Lebe.n
ertragbar gernacht hat und ertragbar macht. . . Dass die
Juden unter allen Umstanden Gottes Gebote thun wollten,
das ist ih re Starke ge w esen: ~adurch si?d sie erzo~en,
und durch diese Religions-Erziehung, . ~ch t . durc~ 1hre
Erwah.lung oder den Inhalt ihre;r ReligiOn. smd s1e uns
furchthar überlegen. Die durch d1e talmudhisebe ~chulUD~
der Nation angebildeten Eigenschaften werden ble1ben ~d
wirken. wann der Talmudh selbst vom Undanke se1_nes
modern gewordenen Volkes Uingst vergessen sein WI!d.
Hier haben Sie einen Beweis für ~en Nutzen, den em.e
nationale ReliKion einem Volke _gewahrt.c D. Sch. 23-2'*'

ménvben az ő szerepüket fogja átvá!lalni. I~az,
ho.gy e tekintetben még nem nyílatkoZI_k ,elég :rilágosan mert a részletesen kidolgozott k!se~lete1ben
elsőso~ban Európa belseje é~ szár~zf_?l,dl utakon
elérhető kontinensek területel meghod1tasára gondol.
De ennél sokkal világosabb a zsidók irányában tanusított hálája a kitűnőnek látszó és has~
nosított példaadásért Ki szeretné őket rekeszteD;I,
- amennyiben nem alkalmazkodna}r, és ne~n IS
hiszi, hogy tudnának alkalma,zkodn~ - ~ neme~
közéletből is de különösen arrola teruletrol, ahova
a német exp~zió irányul. A ,,német hála" másik
megnyilvánulása pedig az a sok becsmérlő megállapítás, amelyekkel majd később fogunk más
összefüggésben megismerkedni.
Nem óhajtunk részletesebben fos;dalkozni
·pályájának különböző á 1lomásaival. Hafála után
felesége egy "Emlékezések" című iratban sok érdekes adatot és okmányt tesz közzé, amelyek arra
mutatnak, hogy ez az életpálya, ha nagyjában
követte is a német egyetemi tanárok megszakott
vonalát, sok tekintetben eltér azoktól. Azt sem
mondhatjuk, hogy a politikai téren müködő tudósok életsémáját figyelhetjük meg nála. Kétségtelen, miként ötleteiben és elméleteiben, úgy módszer.eiben is van valami, ami egész saj átszerüvé
tesz1 ennek a férfiúnak a müködését. Politikai
p~z~ciókat nem szerzett meg, sem képviselő, sem
mm1sz!er_ nem volt: ~ás ~lyen jellegű tisztségeket
sem tolt.?tt, be .. Talan k1 sem elégílették volna
ezek az o vagya1t. Sokkal többre törekedett.
~mlítettük, ho~y m~r fiatal korában is megpr~b.alta, hogy a franc1a államfővel érintkezést
t~alJon. Ennek a levélnek azonban még nem volt
kunondo,ttan .Poli~ai célja azért fontos mégis
J?ert mar SeJtletm enged1, bogy olyan egyénnel
all~k szemben, aki a sablónos tudós-típustól
el ter. A~, ~ogy. később a "kultúrharcba'' oly rnf)don probálkozJ,.k beleavatkozni 1 hogy a jelentő-

~9

sebb képviselőknek beküldi •erről a témáról
írását, már j elentősebb lépés később kö~Zóló
módszerei .telé. qzvegy'e által közr,e adott há~t~ett
levél awnb an ml'lldenképe:n megérdemli h o:rn
mint j ell emző érdekességet . is!nertessük. 'Eze~g~
a leveleket a "Deulsche SchnHen" Című 1ss6
ban lnegj elent kiadásával együtt küldi ·el 'kü1ön:
böző v·ezető sZiemélyiségekhez. Bulgária akkori
hercegének, Sándornak, a Deutsche SchriHennei
három évvel hamarább megjelent görög nyelvü
Biblia szöveg-kiadását is ·e1k.üld'i. Kísérő leVielében
felhívja a herceg figyehn!ét mindk·é t munkájára
és felszólítja, hogy egy hazájabeli szakemberrel
az ő munkájával kapcsolatban vizsgáltassa meg
a bolgár Bibliafordítások eredetét Egy ilyen
~zakkutatás ·e melni fogja a bolgár tudomány
J;e kintélyét. Ezt w kapei§!o[atot :nyilváln.Valóan.
azért óh'ajtotta ápolni, mert, mint fel,esége írja
~emlékezéseiben, nagy fontosságot tulajdoillított
ía nnak, h'ogy a b'o lgár állam: eién német herceg
;állo:tt. Ép ú1gy állandó érdeklődéssei .kísérte
Riomániának sorsát is, · különösen azért, mert
1a,nnak az élére is 'egy német herceg k:erült.2 2
Fontosabb azonban az a l·evél, amelyet
ugyanebben az 'esztendőben politikai írásai~al
kapcsolatban Bisma·r ckhot intéz. HangoztatJa,
hogy ·egyik párthoz sem tartozik, sőt minden
párt 'és pártérdek 'ellen küzd. N em ért ,egyet
Bismarck po.Jitikájáva[ slem', ,e rmek kifej<ezjést is ~d
·több hely,e n munkáj.ában, de úgy hiszi, ha mas
f~yvernemnél is szolgál, mint a vaskancellár,
megis ugyanannak a földi és égi hatalomnak az
alattvalója és ugyanazokért a célokért kűzd és
szükség ~esetén a német haza örök dicsőségéért

-·:!:~ . An~

d. L. Erinnerungen 108.: »Lagarde sah die
Entwickelung jener ferneu Donauliinder für eine Deutschland
seh r nahe angehende Sache an: er begrüsste es mit le~·
haitest~r F~eude, als, wie früher in Rumiinien, so auch 1n
Bulgarl~n em deutscher Prinz an Spitze trat, und er tru~
dem Fursten .Alexander dieseibe warme und vertrauens·
yolle Sympathle entgegen, die er dem König Karl widmete.c

.
, Emlékezleli Moltke e~rlh'a lni is haJla~do.
t k " lön utakon t s
IIUeo..
szennt
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vére, ame y
- tt kell győzedelmeske m.- bt
iJU'enetelrul·' de ~:~lével valóban a legi~leftékekse. ó~
Ezze a
abb politikai un CI
fórum.~ál és. agyl~fs:;:: próbál hatást gyako hetölto vez.ere
'Inél is nagyobb font<;_JS .rolni.
De m:é,g ,ennél a leve akkori h~ónörökösJ:oz!
ságú az' az t•ras~ amelye~ ~rhoz intéz. Itt a kiralyr
'a későbbi II. V~l~os frs·Ó~~g született vezéreként
fenséget a nem.~t J.. Kis-Németország - ez
aposztrofálja. KIJe_len~ .
em lehet más, minl
a főtémája könJ~ef~fen-ta~án szükséges állomú:;
.egy talán · ~lenge ~ ef l,' vezető úton, mint ahogy
a N agy-N emetorszag e e .
k a ik állomás
az Ész3:k-Ném~t N~öve~~T!oct~lg~ kfZakulásához.
volt a Jelenlegl eme
t- eményesen sz ép
Emlékez!eti Vilmlsb, e~r: b~rl~ek a náluk venfogadtatasra, am~ Y , .
·ait részesHették
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is lesznek N ém1etorszag és . Aus~ t! l~ , <?ZO "~
lendő siorosabb kapcsolatok klepileseben.-
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I m 106-107.
.
m·. 104-106.: :.Unsere yerfas.~ung gestattet J.c<lem

i.

Preussen, seine Meinungen frm zu aussern ...Von dlCSCm
Rechte Gebrauch zu machen, haben dem Alle.~ u?erwu~!lern
den Parteiwesen gcgenüber gcrade u~a~hang1ge Manner
Veranlassung ... Eure l{öniglich~ Hohe1t 1st der geborenc
Führer der je tzigen Jugend: . . 1ch wage da her zu h off en,
dass Eure KönigHehe Hohelt dem entschlossenen Herold~
des vielleicht von Eurer Königlichen Holleit selbst mll
anzubahnenden unlösbar~n Bündnisses zwisc~en Deuts~h
land und Ocsterreich vergönnen werde, seme auf dle;..
Bündniss sich beziebenden Ausserungen vorzulegen.
Zur Zeit ist unmöglich , dass ein Patriot über öffentliche Angelegenheit in einern andern als einem sehr lebhaften Tone rede. Dass dieser Ton bei mir aus eincm
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A válaszok_, am•ely.ekiet Bismarck, illetve
mos adott ·ezeK·r e a levelekre, senunitmond~ü
lehettek,25 ez .azonban nem jelenti azt ho
at
söbb ·e~ek nem· gyakoroltak jelentő~bb
Jc6.
Különösen fontos •eZ II. Vilmossal kapcsola~ást.
aki az -első világháború nem· sok dicsö~et szan,
zett irányítója volt. E levél elküldése és az e1e:a
német összeomlás között 32 esztendő t·elt el -éS
eme évtizedek folyamán Lagarctie tekintél~
állandóan ernelkedett. Azt, hogy II. Vilmos poli.·
likájának alakulására tényilegesen n1ilyen nefQo>
lyást gyakoroltak ~e~ek az írások, érdemes volna
külön is kutatni: ,ezáltal képet kapnánk
hogy az első néinet világhatalmi kísérlet c:ua.Au·~--~
!ása miképen vezethető vissza a náeizmus
fétájának személyéhez és tanításaihoz.26
1891. "december 22-ikén halt meg.
hú:sz nekrológ chnét és megJelenési helyét 60l~Olia-~.,;.

r

•
,
21 E k között kettő angol
fel említett munká]áb.an. F ~oor.et61 a hírneve~.
~ aZ •egyik George ·
áriDazik.
nye1~k . nemzsidó hebraistától, sz ül még cslak
lamerEll ~~ajzáva~ kapcsolatb~ v~á • ak jellee
g hogy pollllkal 1r sam
azt eDl'lítjük me '
meríti. Mintaképe B~c1l
gét zsidó ~~bf~eológiai-politikai t~a~~~~~
Spino~, a 2ha .t lenni az ő "Deutsche c ·r:_:
nak utanzata ~. J 00
Spinoza egyébként
ten" című gyuJtem t~Ól kitúnik -az egyetlen
:amint az n}'ilakt~oz: érdemeit hajlandió maradék·
zsidó szer;Zo, a ~~
.
talanul .e lrsmerft ..t ttuk szükség-esnek külön ki:
Ezt azért ar Rosenberg sem a többi nác1
emelni, mert sem
úl ozzák sem ezt a
ismert·
e
tői
nem h~dngs'gtyól mentéS nnéme::~t===t:~~~
:sem azt, hogy a ZSI ó~
'dó~ h
vallás kialakításánál lS a ZSl f:N'l'5
1

ból

~~!lffa'tzá:nH fOlDtosabbak a

reszteterendő

ll•

JrovetkedSktien

tervei.

Anna d.L. Erinnerungen ö., 151-160.
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knak amúgyis sokkal szélesebb határokra van szük::e. mint amilyenekkel az .k?rá.ban ren?el~_ezett.
Ezeket a határokat az etnograf1a1 VISzonyoktol fuggetlenül is ki lehet jelölni, mert elképzeléseinél ~sak ~z
jön tekintetbe: német szemponthól ~.i a pr~k!Ik~s es
mi a hasznos. A bekebelezendő teruleten elo n~pek
sorsa csak függvénye a német céloknak;. amennyiben
ez utóbbiak érdekéhen szükség mutatkoznek, akkor a_z
itt élő népek jövője minden tekintetben ezekhez a Cl}lokho-z kell, hogy alkalmazkodjék.
. . ·.. ,
Szerzőnk az európai viszonyokat vilagosszefuggesekből nézi. Terveit ennek .megfelelően alakítja ki.
Tisztában van azzal hogy egy leendő összetűzésnél llZ
.
, f "'k •
egrsé~;~esített Némett ' birodalomnak a hatalla
menten
vő jelentéktelen kis államokkal nem kell komoly mértékben számolnia; annyi ereje mindenesetre lesz az ö
általa elképzelt Németországnak, hogy ezeket a nehézségeket legyiirje. Ázt is föltételezi, hogy egy ilyen
világj<elentőségű küzdelemhen a németeknek végtil két
fronton kell majd küzdeniök: nyugaton és keleten. 29
Nyugaton, érzi, hogy a tengerentúlról jövő támadás
vagy Franciaországra támaszkodhatik, vagy pedig a
dán-holland partvidékre. Azt, hogy az angoloknak ebben szerepük lesz, nem nehéz elképzelni. Érdekes
azonban, hogy már annak is tudatában van, hogy ebben .a partraszállásban az európai piacokon meggazdagodott Amerika is r.észt fog venni, 80 a német erőt tehát
úgy kell fejleszteni, hogy a nyugatról jövő brit-amerika~-francia szövetséges támadást visszaverhesse. Ennek
a célnak érdekében egyelőre megelégszik azzal, hogy
Elszászt és Lotharingiát Németországhoz csatolják,
- mert, 1amíg ezek a tartományok a franciák hirtokában
vannak, a németek szeme láttára gyülekezhetik francia
földön egy ellenséges ha·dsereg, amely hátba támadhatja
a Németbirodalmat és ha ügyesen és gyorsan cselekszik,

?

Germánia "slral6elal" határai.
Ha végigtekintünk a világ térképén, viszonylag
kevés olyan államot találunk, amelynek természetes
azaz ·s tratégiailag kielégitő határai volnának: még rit:
kábbak ·azok az államok, amelyeknek politikai és népi
határai teljesen egyheesnének. Ázsiában a kínai fal,
Európában pedig a Maginot-von~al is - hogy csak két
példát említsünk - a természet korrekcióját óhajtotta
megvalósítani. De számos más módon is megkísérelték
egyes államok, hogy országuk védhetőségét természeti
erők vagy erődítményszerű építkiméseik kö,zbeiktatá-&ával erősítsék. Erre min.den államnak joga van, különö·
sen addig, amíg ellenséges táma-dások veszedelmét el
nem hárította. Azt sem lehetne hibáztatni, ha valamely
államnak természeltes hatá1ra.i v:annaik ugyan, de idegen
népi előretörések megszakítják az összefüggéseket és a
fenyegetett ország arra törekszik, hogy ezt .a visszásságot valamilyen becsületes eszközzel megszüntesse. Viszont ezeknek a korrekcióknak is csak az esetben van
erkölCiSi jogo·mltságuk, hogy ha ·\'édelmi eszközökról
van szó. Másként kell a kérdést elbírálni, ha valamely
állam .azért törekszik úgynevezett ,,természetes hatá·
rokra", mert területét hadászati házisui akarja használni és azért erősíti határait, hogy biztos támpontok
mögül li.ndíthlli81Son má·s ors~ágok elLen támadá>S,o kat.
Lagar.denál, ami.nt látni fogjuk, eze·k a megs.z erzendó
természetes határok még akkor is egy l.eendő táma.dás
előkészítésére szolgálnak, :arni!kor .az;t ,a láts·z atot akarja
kelteni, hogy csak védekezésról van szó. 28
A természet hibájának kiküszöbölése céljából nem
óhajtja évtizedek azorgos munkáját és a nemzeti vagyon jelentős értékeit felemésztő tervekre -sarkalni népét, már azért sem, mert a jövő terveiben a német álla·
2
!S :.Deutschland hat zur Zeit solebe Grenzen, dass el
iedem feindlichen Antcriffe offen liegt.c D. Sch. St.

t

l

• :.t!> :.Die Grenze Deutschlanels ist nicht verteidiiUng&föhi~t
mmde~tens da~n nicht, wann der Angrlff von zwei Selter{
zu gleteher Zeit kommen sollte.« D. Sch. 99., 397.
~~~ D. Sch. 99-100.
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könnyen elvághatja .az északi német hadseregeket
déliektől.m.
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Ugyanezen indokolással támasztja alá Németorszá .
nak Schleswig-Holsteinra való .igényeit: Holstein ~
Lauenhurg, mint egy ék, Németország szíve felé iráyul~
Ha egy nagyobb katonai erővel rendelkező ellenséges
hatalom, amely a kontinensre be akar törni, megveti
ezeken a pontokon a lábát, akkor .a keleti és nyugati
német hadseregeket szigetelheti el egymástól és aka.
dálytaJ.axwl töfihet a Német hilro,d alom be<l,seje fe1é.32
Nyugaton egyébként arra is kell törekedni sze.
rinte, hogy minél több és használható kikötöt építsenek
ki az Atlanti-Óceán felé.aa:
Franciaország felé megelégszik egyelőre azzal,
hogy védelmi határokat biztosítson Németország szá.
mára. Fontosabbak azonban .a keleti határkérdések,
mert ezekkel kapcsolatban teljes nyiltsággal bevallja a
támadó célokat.
Az elmult években .s okan a németellenes propaganda hamis vádjának minősítették azokat a híreszteléseket, amely szerint német politikai ügyn?kö~ oly,a~
térképeket terjesztenek a birodalom hataram tul elo
germánok között, amelyeken az új ~émet h~tárok, a
Balatolli'g nyúlnának d. Lag ar de tervemek meg.tsmel'ese
után látni fogjuk: ezek a térképek semmiképen sem
tart('lznak a lehetetlenségek közé, .sőt amennyiben csak
ilyen szerényre voltak méretezve, az csak a lépésről
lépésre hal..tdó mérséklő politikai meggond~lások ala~·
ján történt így. E térképek készítői abból mdultak k1,
hogy egyelőre helyes lesz a valódi terveket szerényeb~
formában tárni a nagyközönség elé. Erre az "óvatos
módszerre majd a román politikávai kapcsolatban fo·
gunk példát találni.
Térképvázlatot Lagarde ugyan a keleti határokra
vonatkozóan sem közöl, de a megadott ország-, ~el~
ség-, folyó. és hegységnevek alapján körülbelül kuaJ:
zolódik előttünk a Németbirodalomnak északról dél f.el~
~~ D. Sch. St.
lb

D. Sch. Sl.
D. Sch. 29., 109-110., 897.

" k tartJ'a Memelt,
1 ala dó határvonala. Be lce JJe Jczc1Hl one
M

J
,
G atteLa
,, . 't , egész, . HJ agyar,
egész
Orosz-Lengye lorszagot,
országot, Bukovínát, Romániát - Resszarabra es az
attól északkeletre húzódó sáv kivételével - egészen a
Duna torkolatáig. Mint határpontokat ..említi me!
Oroszország felé a Visztulán túl eső terul~teket ,ege:
szen a pinszkí mocsaralr.ig és a Búg v?nalat, tovak,ba
a Vöröstoronyi-szorost. 34 Ezelckel a hat~r:okka~ egyelo~e
megelégednék, mint a Németbirodalom UJ keleil. vonala~
va l. Ezt, az ilymódon megnagyobbított t;é~e~ bJrodal~
keretet azonban délrő l is biztosítani ohaJtJa: l sztna,
illetve Trieszt német birtoklását elengedhetetlen feltételnek tartja. 35 D élen azonban már éppúgy, mint keleten, szintén nem védekezni óhajt: az újonnan szerzett teriiletek további hódítá sok és terjeszkedési törekvések e lősegítés é re szolgálhatnak. Trieszt kézbentartása
ugyanis biztosíthatja az utat a németeknek az Adriaitengeren keresztül a Földközí-tenger felé és azon keresztül Afrika irányába nyit szabad utat a német a.spirációk
számára. 36 Lombardia és Velence tartományokat viszont hajlandó az olaszok kárpótlására - az osztrákok
kárára - Itáliának visszajuttatni. 37

H :.Deutschland nenne ich vorlaufig die Lander, welche
im deutschen Bunde zusammengefasst sind, jedoch mit
EinschJuss Ungarns und Galiziens.c: D. Sch. 25. »Wir meinen
also, ganz systematisch müsse die deutsche Auswanderung
ln die Lander der Krone Oesterreich-Ungarn geleitet
werden, deren Germanisierung stehn geblieben oder zurückgegangen ist, und wir sind überzeugt, dass in Folge dieser
Kolonisationsarbeit die besten Seiten des deutschen Charakters zu Tage treten, und dem grossen Germanien zu Gute
kommen werden, welches von der Emsmündung zum rothen-ThurJ?·Passe rei?ht.« D. Sch. 358-359.; ))Es folgt also,
d~ss Ru~s1sch ~ole!'l rm Osten und zwar über die Weichsel
hmau~ brs a~. d1~ Pmsker Sümpfe, Elsass und das gesammte
L.othrmge.n os.thch von den Argonneu zu Deutschland zu
zrehen sem wrrd.c: D. Sch. 31.
•
~ti :.Triest zu besitzen für Deutschland eine Lebensirage
Is.t: wenn alle .. Italia~er .zusammen gegen uns stürmen
dresen Hafen durfen sre memals in die Hande bekommen '
D. Sch. 29.
.<
~o D. Sch. 113.
~, D. Sch. 25., 29., 112.
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Oroszország visszaszorítása Ázsi

a 1•16.

A l étesítendő német birodalom határvonal ·
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' fő'Iranya
·
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l .1ro.
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német világhatalom kooép·p ontjának báússz.erü kü: l~
kításár-a.
aa
Az Orosz- é-s a Németország között elterülő kieebb
szláv nép ek által lakott országok, Magyarország, Bukovi.
na és Románi'a területe azonhan nem el.egendő nagyságú
illetve stratégiailag még mindig nem 'elég védhető, úgy:
hogy Orosz,ország eredeti területeti.ből is egy jók011'a sávot kell az új német birodalomhoz, csla<to[bni, már
azért is, mert az új Németország nem elég·edhetik meg
azzal, hogy a :str,atégiai határokat lllémetf.ajú lakossággal tölti lci. Az orO<sz és •a .némel! hiJrod1alma.k ikö21é ütköző
államokat is el kle11 heiY'ezni •éis aJZ ,számá,ra. magtáltól ért·
etődő, hogy ezeknek a!Z ütköző áHamoíkncak 1a, ISávjait
szintén az orosz birtokból kell leszakít-ani. Oro,szoriSzág
legjobhan teszi~ - Lagarde szerint - ha önként visz·
szahúzódik Áz:sia felé. Amennyiheu azonban a virS,sz,ahúzódással járó megalázó
feltételek.et hékéSien nem
akarja elfogadni, akkor minél előbb meg kell indítani
ellene egy rulapos.an előkésrzített háborút, mert ha egy

ilyen támadó hadjáratot lr.ellő sikerrel viszne/r. diadalra,
feleslegessé válik a második, a harmadik és a negyedik.38
A napoLeoni hibákat .azonban •s emmikép s.em sza·
had megismételni, olyan stratégiai pontokhól kell ki•i.n·
~b >Ein. Krieg, der ordentlich geführt wird, macht den
ZWe1ten, dnth.m und vierten unnöthig.« D. Sch. 391.

23

dnlni a t ámadásnál, hogy a siker biztosítva l egyen.
Lagal"'de szcrint a német-orosz hábor ú . kül?nb en
is elkerülhetetlen. Az, hogy a keleti szomszed, Illetve
annak uralkodója egyelőre nem mutat támadó &z~n~~
kot, nem jelent semmit: mihelyt katonaÍI szerveze~et J_ol
kifejlesztette, rendbehozza és kibővíti vasúti hálozatat,
ho gy hader:ejét a szüks,égh cz kép est egyik terül e tről a
másikra átvihesse, éppenúgy fel fog lépni Európa
ellen mint ahogy már most is fellép Közép-Ázsia
elllen: Európánra k - ez a1a bt már •atz újon arn k~épített
német biroda•l m at érti - a n aggyá lett Amerika mellett okv•e tlenrül számítani k ell má sik oldalról a hatalma&sá lett Oroszország nyomására. Ez a t ermészet törvénye, ·az erősebbek letiporják a gyengébbeket. 40 Az
Oroszország@al való összeütközést ik ülönben is elkerülhetetlenné teszi a két birodalom politikai, geográfiai és
gazdaságú helyzete. Aminthogy Oroszországnak létérdeke
fűződik ahhoz, hogy a balti kikötőket, Rigát, Libaut,
Peruaut és Revalt szilárdan kezében tartsa, mert csak
így képes exportra alkalma.s l(Jikötőket biztosíta.n i ma39
Ennél az elgondolásnál katonai szakértőt is idéz:
»W·er von seinem Rechte Gebrauch macht, in strategischen Fragen dem Feldmarschalle mehr zu glauben als
dem Theologen, wird aus jenern Aufsatze Knesehecks
ersehen, dass er diesmal dem Theologen mit Unrecht
misstraut hat.« D. Sch. 101.
40
»Wass wir zu erwarten haben, wenn Russland sein
H~er zu seiner Zufriedenheit ausgebildet, wenn es alla seine
Etsenbahnen gebaut haben wird, das ist ebensowenig schwer
vorauszusagen, als es schwer vorauszusagen ist was in
fünfzig Jahren ~in dann aus dem Marke Europás grossgesaugtes Amenka uns zumuthen dürfte. Das eine wie
d~s andere Land wird in die po1Hi3.::hen Flegeljahre, in
dte Ja~re kommen, .wo das Bewusstsein kraftig zu sein
und dte Abwesenhett emster Zwecke zusammenwirken
ur:n unver~chfunt zu machen. Man ist nie ungestraft ei~
R_tese, ~et l man .den M~sstab der eingenen Kraft nur an
emer ~tarker~n fmden kónnte, und eine solche dem Riesen
g~genu?er mcht vorhanden ist. Russland wird in einern
Vtertel)ahrhunderte ge.gen Europa genau in der Art vor.
gehn, m welcher es jetzt gegen Mittel-Asien vor geht und
~enn dann _Alexander der Zweite noch auf dem TÍnone
sttzt, so wtrd er ebensogut wollen müssen wie 18~0
1
Napoleon der Dritte wollen musste.« D. Sch. 90-100.
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gának nyugat felé, úgy Lengyelorszáo-nak ~s t . ,
szedileg arra kell mindenképen tö~ekednie e~esze!
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Az o·r osz politikai tényezők egyéhk•ént tudatában~
vannak ·e kér·dések fontoSiságán~ak és már folyamatba
tették az e11enintézkedés•eket. Minden módon gátolni
igyekszenek a lengyel-német kere1skedelnU. kapcsoLatok
kifejlesztését - f,ejtegetli' tovább a ,,l•átnok". Az orosz
fennható-ság alatt élő lengyeleket el .akarják idegeníteni
a katolikrus egyhá,z.t ól, mert Rómához v~aló tartozásukhan akadályozó tényezőt látnak, amely jelentősen hátráltatja .az oro<sz-lengyel együttműködés kifejlőd<és<ét.
Ugyanezt a célt szolgálja az a törekvésü1k, hogy a lengyel zGi,dókat a jiddis nye.lv has!Znál<atától sz,eTetnék
elidegeníteni, nehogy a némethez közelálló nyelvükkel
a germán törekvések erő>aítését szolgálják. 4 '
A'z orosz politikusok azonhan nem elégszenek meg
azzal, hogy •a hatál.'aikon belül élő l•engyeleket é.s ZISi·
dókat szorosahhan akarják aJZ orosz b·1 rodalmi érdekek
41
4 !!
4 ;,

u.

o. 100.

D. Sch. 31.
:.>In dem Masse, in welchem die Provinz Posen,
deren polnische Bevölkerung vorliiufig der Kitt des von
Russl_and und Preussen geschlossenen Bundes ist, deutsch,
und m. welchem die polnischen Juden und die polnischen
K.athohken r~sisch werden, in demselben Masse wachst
d1e Gefahr emes Zusammenstosses zwischen Russland und
D~u~chland, weil in diesem Masse Russland wie Preussen
~It Ihrer gegenwartigen Aufgabe an der Weichsel fertig
smd, und in ihm sich beide daran macheu müssen eine
nEeue Aufgabe in Angriff zu nehmen, welche sie v~r ein
ntweder-Oder stellt.« D. Sch. 100-101.
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szolgálatába állítani, hanrm arra Í5 törekszenek:. I;o~y
n}"Ugat felé •érv·énycsít5ék a szláv politika l_ehetoseget.
Az osztrák birodalom bomlasztá.sára szolgalnak azon
törekvesei amely.e<k az Ausztria fcnnha.tósága alatt
élő szláv fajú nemzetiségeket állandó, iz~alom~a?
tartják, 44 a délszlávok között szintén pauszlav agltac.iót folytatnak l hon-y
hatalmi törekvéseiknek qa Balb
k::ín-téls:ágeten :ús mcgf•elclő alapot tc~_emt.s e?ek.
,
Diplomáciai c·s zközeivd is arra torcksz1k - veleménye s:vcrint - a cári birodalom, hogy Németország
helyzetét .neherút5e. Az elmult évtizedek történeti eseményeib en i.s van erre bizonyíték. Oroszország azért
nem engedte meg annak idején Belfort elszakítását
Fr.anóaonszágtól, mert nem akarta, hogy Németország
biztosítva legyen nyugat felől egy esetleges támadás
ellen: még a legyőzött Franciaországhan is a feltétele·
zett bs tcrmé:sr.>:etes nyugati -szövetségest látta: ennek
számára ak1art nyitott kaput hagyni a német hiroda·
lom hátában. Vam11ak még az oro,szoknak más ,,bűneik"
is a muhhan, melycket r>észlctesen f.eisorolni fölösleges.46
.
Látjuk már .a fentiekből .is, hogy a saját támadóJellegű tervei megindokoli!·3ára minden érV'et
alkalmasnak tart. Oroszországot mindenképen hátrább kell
szorítani és minél távolabbra nyomni vissza a leendő
n?met határoktól i.s. Azt ilS kiemeli, hogy a német had•ig.epezet nem képes majd frlvcnni a versenyt a kimeríthetetlen orosz emberta>rtalékoh.kal 47 , a korabeLi n~met
44
40

D. Sch. 395.
D. Sch. 308.
f" ~oh »Es ~at .!m auswiirtigen Ministerium zu Petersburg
ug 1 IC . zu rw_agu~g gestanden, dass, wenn einmal Russlan~ emen StreJt m~t D~utschland sollte vom Zaune brechen
wo en, es gut se1, em Loch in der westlichen Wa d
~e~ttsc~and~ zu h~ben, in. welches die lieben Brüder an ger
1~l~102.as
recheisen emzusetzen vermöchten.o: D. Sch.
4
1.

,
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sakkban tal'Mák. 49
Kis-Á:12sia különhen is alkak
lenne .a német gy.armatosítá<s áZJsÍrai előter·éül, amintho as
ugyanezt a szerepet töltötte be az ókori görög ter' gy
, kLed
Jesz.
k e d·ese
hl
ka.p csolathan is. 50 A vallá1S1~ kérdések ál~
landó éhrentartá1sával az újonnan létesített Örmén .
országhan ugy;ancsak a német politikai célokat Iehr!t
.s zolgálni
.?ros.zor·s.zág ellené?len.
J eHemző, hogy
olyan •s,z erzo, mmt Lagwrde, rak1 - amlinrt 1M.tni fogjuk
- .a kereszt,énység minden változata eLlen ugyanolyan
éles harcot hirdet, mint Oros,zorsz·á g ellen, roli;}y,en .szí·
vesen látja vallá1si kérd<és·eknek •a közbeikt.atá<sát kiilö·
nösen akkor, ha az a némret poHtika céljait szolg,álja és
hogy melllnyirre fáj nekli, ha tö,rténet•e•s en az ellenfél is
felhasználja az ebben rejlő politikai lehetőségeket.
Nagy d'i.:Lemma eolőtt áll, mi,dőn arróJ koell döntenie,
hogy a kat•olikJus egyház és Omszonzág cHentétJét miképen lehetne a német politika céljaira felhaJS.z nálni:melyil\Jet rl ehetne a má1sik ellien kij á tsZJani? Töprengésének
eredménye az, hogy egyeJlőre célraV'ezetőbbnek lá·tlszik a
római egyházat a cári bill'odalom elLen felv:onultatni• a
német oélok é:Ddekében. 51 Ennek nyilvánvaló-an az az

reich zu zerpflücken, das danach wie eine Artischocke,
blattweise, aufgegessen werden soll.« D. Sch. 359. és u. o.
101: ~denn Russland hat Menschen im Ueberflusse.«
4 D. Sch. 83., 112.
4
:~ D. Sch. 360., 398.
00
D. Sch. 390.
0
einen Staatsmann wird die Fra"'e so lauten:
rst f~.ur»Für
Deutschland die römisch-katholische "'Kirche oder

oka, hogy a Vatikán területe megts tfvol.ab?ra esik a
német határoktól, mint Oroszország es, ~nosn~Y, . ~olt.a
miatt sem alkalmas a némel tcrjeszkedest.'~SJ?.l~~clO .~ 1 elégítésér.e. Hogy nem világnézeti alapon ktepulo egyutt·
működésről v.an .szó, kellő bizonyító ereje lesz anna~
a fejezetnek, amelyben a katoliku!! eg~házra .vonatkozo
megállapítá,sait és terveit fogjuk meg.I smernt.
Az Oroszországra vonatkozó tervek csaknem azonosak vohak azokkal ,az elgondolásokkal, amelyeket a
két világháJború al.att a német politika követett, legfeljebb c•s ak arról van szó, hogy Örményország helyére
Törökország került és az orosz-japán konfliktust Lagarde még nem vette számításba.

Mi törtéaik a "stratégiai" határokon beliil?
Lá•ttJulk 1arz előhh.i!ekhen, hogy mriJ~épen képzeli el
a német hirodalom viszonyát a germán "próféta" a
legnagyobb e1111rópai1szoms,zédjához, az oroszhoz. Nézzük
most meg, mhlyen sorsot rszán azoknak a nemzeteknek,
amelyek az áltaLa elképzelt stratégiai hatá•rokon belül,
vagy annak mentén ta1áltak otthont a történelem fo·
lyamán? Mielőtt részletekbe hoosátkoznánk, nem lesz
fölös1eges megismerkednünk azokkal ~az al.apelvekkel,
amelyekkel az új német politika akarja kormányozni a
világot.
A kd.eti területekre vonatkozó germanizálási törekvés már régebbi keletű: Kollonics mondása II.
Rákóczj, Fel'enc .emlékirata szerint ( ,Maooyarországot
előhb koldUJSslá, azután németté, végül ka~olikUJSsá tes~em"}; ha ..nem i~ tekinthető teljesen hitelesnek, lényegileg JOl srzov;gez1 meg azokat a törekvé.seket, ,amelyek
az elmult S•zazard ok O·sztrák politikáját jellemezték.
Ilyen folyamatok tervszerű előkészítés és erőszak
nélkül is ·érVtényesülnek: az Aroertilcai Egyesült Államok
lakosságának angol nyelvűvé válása jó példa erre. MaRussland der gefii.hrlichere Gegner? Können wir leichter
Rof!l durch Moskau, oder leichter Moskau durch Rom
bestegen ?« D. Sch. 360,
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e lllind
esetre tudatoiS e001 k ozo·c'
tö
k ..~-...
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Vegyük előbb -szemiigyre a deportádós politik
kérdését. Millldenekelőtt ki keU azonhan emelni!, ho~
a depO<rtáció ISzoká.so.s .értelme illem azonos az;z:al, amit
a németek a háború folyamán ilyen .fedőnév 1alatt
végeztek. A néme.t akcióknál a deportálás nem álttel.epítést jelentett politika[, katonai, vagy g~azda1sági okok.
ból a birodalom egyik részéből a másikba, amint ez, az
ókori deportáci.ós politiká1t folytató hatJalmaknál BIZO·
káshan voJt, ha:nem milliós tömeg•e knek vesztőhelyl'le
való s<Zállítását és a ,l,e gemherteleneblb e,s zköz•ökkel való
elpusztítá,sát, A 1deportáció fogalma mögöu 1az újabb
nyelvhasznála,tban már ez rejlik. Erről nlinc1s szó a m.i
szer.zőn'k te<rvezgetéseinél, v~.szont .az általa feiá.Bított
elveknek ez lett végül a következménye. Az, hogy bizo.nyos nép,ek,et, .amelyek bármilyen szempontból útjában
állnak a német világhattta lmi törekvé.s eknek, megkérdezésük nélkül egyik helyről a :rruá.s ikra vigyenek és sor·
suk,at teljesen alárendeljék a német cé>lokillak, már en·
nek a >B2Jerzőnek az elgondolásaiból köv·etkezik. Mag~a is
megállapítja, hogy ez a politJika nem rná1s, mint az
asszír móds2Jer újjá,él·e>S•ztbs·e, de nem kínáJkoZii!k más
mód a németek számára.
,
Szerzőnket, aki egyébiránt a per~sa nyelv és i:o·
dalom, a sémi és klasszikus nyelveknek és bizonyara
a történelemnek is kiváló i1smel"ője, még a·z sem befo·
lyásolja, hogy a ,,tSémi" ,a,Siszirok és babilóniaiak depor·
tációs pol.itJi.lkájáVlal épp,e.n ,az ,,·árja" perz;sák ,szakította~
két és félezer évvel ezelőtt. Birodalomalapításuk elso
t_énykedései közé tartozott, hogy a~sszil"ok éls ·habilóni:~iak
al~al, hazáj~kból deportált kis népeknek - k?z?ttu~ ~
ZSidoknak 1s - nemc·s ak megeng•eclt.ék a haza~erest reg
otthonukba, hanem elősegítették ilyen törekvé;;cik 01 •
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. . , llenes politJikájukon
évezredek
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egé.s~séges a·1ape ve e ;
telei a meghódított nepek ny:,~ ·alá kerülő nem~e·
Arra töre•l wdtek, hogy_ ~ ~atre~hietőleg politikai tekmteknek VlalLá>si, l~ultJUrahs es , 'át b'i ztosítsák. l\'linden
tetben lis ..a legs<zdes·ebb
ahutonl o~ ernpontból ISikereket
k ., ·1' a ta m1 sz
utánuk kovet ezo, VI ag k t az elveket p·r ób:ílta meg·
elért bia.-odalo~, ugya~eze l~b
t ehetsége..;; hódítók jól
. ,
. A JOzan. es va o an
.,
l' .
,
h
l
t
sem
deportácws . po
va, ltosttant·
l" Iti·
l 'l hogy tartos a ta ma
, on
k.a
1at, a·{, m SZittronyo k r•a nem lehet alapozni. AmiC
;;:~o:l:tban · ez· ektől az elvektől eltértek, az mar ,etség•telenül a deka>dencia kerzdete volt. . .
l . 'b
Már ma•gának Lag.avdenak tervei Is, , ua, a
'b 'l' "l t assz:rnak nevezni - túltettek a peldan,
pro· a J>ll o.:e
'
hel'"l
'l tt'k a
t ők CISJk a Mrodalom határain
u cS'ere ge e,
i::~:. s.ságot, amennyiben különlege•s indokok er~e kesz·
t tték őket· nem tudunk azonban olyan esetekrol, hogy
e:yes lllépeil~et a birodalom határ>ain kívül .akartak v~lna
elhelyezni, még kevésbbé arról, hogy val~mely nepet
arr1a! akartak volna kényszeríteni, hogy .a buodalo~ te·
rületéről ismereden helyekre
költö.z zék. Egy evezr edekkel ezelőtt idejét mult módszer ·eltorzított alkalmazá•S~áról volt tehát szó már Lagardenál ~s a deportá·
ció gondo:l.atának felvetésénéL Kiegé~~ü,lt, m~g ez a
gettósítás szélesebb értelemben vett elJarasava~ I:S.
A<z i>tt éJő népek között különleges tervel van~ak
a zsildók számára. A zsrr,d óknak az.ért kell eltávozmok
erről a területről még az esetben is, ha hajlandók volnának a g•ermatllizálá·si törekvéseknek aláVletni ma@U·
kat, mert a zsidó nem .alk.almas, anyag a beolvasztá,sra:
a zsidó ugY<UÍi·s a németnél ·sokkal ~eményebb anyagból
van gyúrva éts inkább attól k ell félni, hogy ök lesznek
hat.áiSIS•al a ge1rmánokra, nem peruig fordítva. 52
Más
b~ »Dazu kommt, dass wir Deutschen ein viel zu
weiches Material sind, um diesen durch die thalmudischc
Z·ucht hartgeschmiedetcn Juden widerstellen zu l~önncn.«
D, Sch. 34,
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okok is azt a politikát követelik, hogy a zsid· .
0
met és szláv ütközési területekről távozásra ~~got a Ué.
sék. Helyesnek látná, ha P•alesztilllába telepíte e.n ys zerít.
· 'Il'·
· s magyne1( 1e a ~ t
a k etmr
10 zs1'd·ot, a k'•I l engye l , cse h e.
let en él t az ő korában. 513 Tisztáhan van vele, ah ter u.
nem könnyíí feladat, .de nem ragll!szk,odik ehhez ogy ez
· h oz, meg
· SZive·
· s e hb en l'atJ•·a, h a a zs•i dó nép a me"..
o ldas
k .0
· •
M a dag.asz 1\:a•
· r szi•
·gleten
· j•eJ,öJ,nel
ne Itt
IO[ S!Zamara
k'
e'l"o mr'll'..
kényecl.akhelyJC't. De vég•e redményhen őt nem étrd kl'1
hogy a z.sidó nép. hol helyezkedik el, •s zámár-a csak : ~'
lényeges, hogy e~rrő} a terü:1e~trő'l1 táv01zzék d. A több~
népre vonatkezólag még nem talá1l Vlégleges. megoldá
szeretné őket beolvasztani, ha azonhan ez nem >Sikerül'
akkor egyelőre megelég'szik a~zllll, hogy a németek által
kijelölt zárt területeken éljék önálló életüket. Csak egy
népnek, a románn::tk jelöl ki más szerepet.
Szerzőnk e politi1kának ,,erkölcsi" i1ndoka~it is megadj.a, összeg)'!Üjtött poJitikia.i ír,á•sadnia:k. utolsó cikkében
találjuk meg ezt a VléglsŐ eredménynek tekinthető öszszegezést. É11d•emes vo•l na ezeket a mondato.kat •a•z brdek·e lt országok valamennyi iskolájának falaira illusztráló táblákon kii:függe1szten.i, hogy !lá,s,sá:k, miképen
képzellik el a németek kaposolataikat gzomszédaikho•z.

s/

1

" A német békeszerető nép, de meg van győződve
arról, hogy joga van egyedül, és pedig németként élni.
Meg van továbbá győződve arról, hogy küldetése van
a föld összes nemzetei számára: ha megalwdályozzák
őt, hogy németként éljen, ha akadályokat gördítenek misszw1a teljesítése elé, joga van erőszakot
al~almazni, aminthogy a házigazdának joga van, ha
haza előtt olyan elemeket talál akik családja boldogu·
lásának útjában állanak, azoka~ onnan eltávolítani."
Hogy kétségben ne maradjunk afelől, hogy roit ért
"háza" .alatt és hogyalll képzeli a némel
nep missruójáJt a töhhi nemzetek felé komme'll'tárt Í•S fűz
t;~e ,,_kLasszi~ws", a különbö~ő együ;t ·és ·egymás mellett
ehlo _nep~k_ VIszonyának valóhan sajátJSá,o-os nérw:t me~J;·
atarozasahoz
·
11 a 0 roszorszag
°· es
• Francra·
·
__
' mon d van:
~, D. Sch. 34,
.
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hata om 10z f"uzo"elo" német po 1~ben ·a két europ' ~' D ~agy d'
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masreszt p e Ig azo
. • .. 'k l"
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ször a kö'Ztük és Oro.s zorszag ozo
nek a sorsát.
a) Magyarok.

A Néanetorsúgtól keletre fekvő O•l1sz_ágok közül
Magyarországg.al visz•onyl~g s_ok.at foglalkozJk .Lag~::;
E . thető ~IS. Magyarorszag tarshatalma az egyJk ne .
z er
. ep
. piC-n azokhan .az evhirodalomnak,
az o,sztra·' ·k nak , CIS
. d kbe amidőn ezek a!li írások keletkeznek, fontos
tize e t tno..'lt be a középeurópai politikában. A szabadszerepe
·
. k 0
·cr
e
ságharcot 1 evertJék ugy.an az os21trako
ros~orszao s ·
gítségével, de ezzel ,a kérdés~k mé~ n~m. oldO'd_tak me~~
Az önáUó,sulá.si törekvés tov·ahbr.a JS }.._ozepponti prohle
---;-;---~Die- Deutschen sind ein friedferti2es Volk, aber sie
sind überzeugt von dem Rechte, selbst, und zw~r a.~s
Deutsche zu leben und überzeugt davon, d~ss s1e fur
alle NatÍonen der Erde eine Mission hab~n:. hmdert. ~an
·e als Deut-;che zu leben, hinctert ma n sie Ihrer MISSIOn
~~a~hzugehn, so haben sie die Befugnis Gewalt zu brauchen,
wie ein Haushorr die Befugnis ha_t,. wen.!l er vor semern
Hause das Gedeihen seiner Famille store~de Elemeute
fiudet diese Elemen)te in die Ferne zu befordern.
vJas ich über Ocsterreich denke, habe ich schon oft
auseinandergesetzt, und muss im dritten A~schnitte d~rauf
zurückkommen: wen n Russland und Fran~re1ch un~ Z\:'mgen
im Hamisch in der Sonne zu stehn, wa~rend w1r ~n der
wollenen Jacke hinter dem Pfluge schreJten oder m. der
Vverkstatt arbeiten wollen, wenn Russland uns wetgert
für Geld und gute Worte ~nsr~ und .oesterreich~ Grenzen
in der Richtung auf Klem-As1en hm vorzuschteben, ~o
werden wir darauf denken uns selbst zu helfen, abcr
dann so gründlich, dass e& auf lange vorhalt,« D. Sch. 391,
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mája maradt a magyar politikának. De ettől r·
gel)gráfiai fekvéoe következtében em lehet tt~~e~.leni.i_J,
ennek az országnak jövője a német terjesz!: d. ~Zotnbös
szempontjából.
e e 1 tervek
Ugyanakkor, amidön a magyarok arra tö k
l10gy ·zahaduljanak a több évszázados németre ed tek,
'l R
· ·
ll
,
l, B
ura o:tnto,
?.maDia ~~_ett ~eg a.. sz ~v . ulgária is német 1h
ceget ultet tronJal'a es a tobbt kisebb szláv né
der.
áh
, ·1
l· P tu a.
! an sem enx
me? e e~ge ~ a gondolat, hogy politikáJukat a nagy keleti szlav h1rodalommal való együtt ~
ködésre alapítsák.
mu.
Még egy másik területen is kereszteződnek a tnagyar és a nagynémet törekvések útjai. Magyarorszá.,.
arra törekedett, l10gy történeti határain belül elő·eo-íts~
a magyaro.sodás folyamatát. Ez az irányzat nemcs:k a
határa mentén elterülő kisebb államok és népek célkitűzései,·el á.Uott ellentétben, hanem a német hatalmi
érdekekkel is ellenkezett.
Különösen érdekes volt a zsidóság és >a magyarság
viszonyának alakulása ezekben az évtizedekben. Ez indokolja meg azt a feltűnő érdeklődé.."-t, amelyet szerzőnk ennek a látszóJ,ag kis jelentőséglí .:részletproblémának szentel.
Magyarország területén élő nemzetiségek közül
ugyanis csupán a zsidók mutattak hajlandóságot a m~
gYarosítási törekvések támogatására. Ennek történeti
okai voltak. Az emancipáció francia értelmezésének
egyik következménye volt ez. Megkönnyítette ezt az is,
hogy a zsidók nem beszélték nemzeti nyelvüket és az
európai értelemben vett népi törekvések is csak később
bontakoztak ki náluk, mint az olyan népeknél, amelyek saját területükön éltek. Nem is jelentett nagyobb áldozatot az anyaország nyelvéhez való hasonulás különö·cn azon rétegek számára, amelyek egyéhként is bele óhajtottak illeszkedni a befogadó országok
l·ulturális, politikai és gazdasági életéhe. Ez közös. vo:
nása volt különben valamennyi európai és amerikai
or«zág z:..idóságának.
\yugaton részben azért, mert a zsidós:í3
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ha falva~banolyan
es klfSC°orr} a lk oz ást Űzte!<., hogy hatással lerendszennt
hetLek környezetükre is.
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~ülön

P~ :tsz~

törzslak~s

Ennek tru.lajdonítható, hogy a magyar á~a~ a zs,Idósággal szemben nemcsak a tőle keletr~ fe v_o orszak '1 ahol még az C"'Yenjogúságot sem erhettek ~l. -:go na , Oroszországhane ezt cs ak a f orra.d a 1o m VIvma·
hiszen

nyaként kapták meg, Romániá~an_ ~ed:g a, nag_rha~~l
mak nyomására iktatták az elso "'laghaboru u~an to:·
vénybe az emancipációt - 55 hanem a ny~gat1 orsza~
goknál ;3 , ahol már. ~égebb~n . meg-szereztek a f~rma1
egyenjogúságot, pozitivebb aliaspontot foglalt el.

1'lo Lásd I. Starr, Jewish Citizensh!P in Rumania.
(Jewish Social Studies. 1941. Vol. III. Numoer l. 57-80.)
o& Lásd még: Robert A: ~ann, Hu_ngarian Jewry
During Austria-Hungary's ConstitutiOnal Perwd (1867-1918)
(Jewish Social Studies, 1945. Vol. VII. Number 4.. 357-386.};
ugyanezen folyóirat 1942. évfolyamában (Vol. IV. Number
2. 183-184) Koppel S. Pinson (Queens College; két érdekesnek látszó, a nácizmus eredetével foglalkozó könyvet
ismertet, amelyeket eddig, sajnos, nem volt alkalmunk
megszerezni: 1. Me. Govern. William M., From Luther t Q
Hitler. The History of Fascist-~azi Political Philosophy.
Boston. Houghton Mifflin Company. 1941. Pp. XIV. 683;
2. Butler Rohan D'O., The Roots of National Socialism.
310. Ez utóbbi Herder, Görres, Arndt, Jahn, Armin, Marwitz,
1783-1933. London. Faber and Faber Limited. 1941. Pp.
Wagner, Treitschke, Nietzsche, Chamberlain, Shemann
Stöcker, Dühring és Moeller van den Bruck mellett Lagarde:
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főis.kolától

.. 'dAd h1erlini
tud?mányos
a kormány
rovx e megnyitasa utan megvonJa a "Hochschule"
címnek használati jogát, nehogy az állarn
által eli mert magasabb fokú tanintéz,etekkel egyen ·an.
1
gúnak tekintsék Budatpe-sten erzzel ellentétben,
1877-hen megnyitják a
lntéZ'etet, az e.,.ész
magyar politikai és szedlemi elit megjeleillik az iinn~pé·
lyen: ott látjuk a miniszterdnök és .a kultuszmini,sztcr
mellett a főrendiház, a képvi·s ·előház, az egYetem~k es
teológiai főiskolák küldötteit. Fennállásának e:Lső hónap.
jaiban pedig a király is meglátogatja a!Z Intéz•e tet. Főis·
kolai l'angját még akkor sem holygatják, midőn a hazai
fasiszta körök nyomására az Intézet közvetlen Vlezeté·
sét a felekezetnek ·adják át. Az első és a második vil.ágháhorú között
eltelt évtizedek zsidó politikája, továbbá a német megszállást megelőző évek és az ezalatt
lejátszódó tr.agikus események már természetesen kiesnek ebből az irányvonalhóL

(Főiskola)

Rabbiképző

midőn

Lagarde57 már az 1853. novemheréhen megtartott
kijelentette, hogy Németországhoz tar;
tozónak tekin ti az Összes német szövetséghez tartozo
országokat,
hozzászámítva Magyarországot és Galic~át
58
is. Azt már egyébként a ,,straté~i·ai" határok! tar·

előadásáhan

val is foglalkozik. Itt ernlitjük meg, hogy A. Karninka héb.er
Lagarde viszonyát a náciZ·

nyelvű
cikkben ismerteti röviden
mushoz. (Haólam, 1933. 44. sz.)

:,, »Ueber
gegenwartigen Aufgaben der deutschen
D. Sch.die17-36
Politik.<
:,-,U. o. 25.
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tanár Friedrich Rückcrt perzsa kollégiumalll raJott: 8
életrajzából, hogy ezeken a koJiégi,umokon
gyakran egyedüli hallgatója volt Rückf•~tneJ~H() ~~~ .~I
képzelhetjük őket, amint a perzsa nyclvt>szetJ t•s o11tor·
téneti kutatá·s ok k.özepette már szövögeti.k azol<at a IIZÚ·
Iakat, nmelyekből a~után &k és követőik tudomútJyus
alapon elkészíthetik a fojtogató kötelekH a majdan
bekebelezendő népek nyaka köré. Feltevé,qe szt-riut uz
uralaltáji törz,a szerepet játlszott a törtf.n<'ll'm színpatláu
tl:1 u. o. 26.
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. bl U~ber die gegenwartige Lage des deutschen R ·
(Em BeriCht. Geschrieben zu Borth vom 31 August ~.!Chs,
September
1875.) D. Sch. 102- 103
IS 12
6
::: D. Sch . .~7.; l~sd még: Ber~zik Árpád, Magyar Tárczák (Qlcsó ~o?y~t~r, ~udapest~ 1910) »Németország és
szláv VIlág koze leven ekelve, rank nézve az előbbi vesze-8
delmesebb, kultúrája miatt. Ha a magyar nemzetnek valamikor német és szláv között kellene választania önfenntartási ösztöne megmutatná neki a helyes utat.« '(9} Majd
ismerteti Lagarde egyes gyalázkodó kitételeit és így fog.
lalja össze a magyarságra vonatkozó német terveket:
»Magyarország, mint már említettem, csak egy kis őrgróf
ság lesz, melytől a szerb- és oláhiakta részeket, tehát
Erdélyt is leválasztották. De még ez a pici Magyarország
sem lesz alkotmányos állam, hanem diktatúra alatt fog kormányoztatni, míg a magyarság lassanként kipusztítt~tik
gazdasági kisajátítás utján, hogy németség üljön a helyebe.
A magyarság megfoszttatik minden politikai jogtól. M.agyar
ember csak úgy lesz választó vagy választható, ha hivatalosan kijelenti a hatóság előtt, hogy beáll németnek. Vagyok
náról sem rendelkezhetik szabadon magyar ember; csa
lefelé vagy fölfelé örök ölhetui szabadon, az első oldal·
ágakon csak elsőiziglen. Azontúl a magyar vagyon ~z
államra száll és a magyar föld kioszttatík a. német para~\
telepesek között.« (12- 13)., Em.~ít.ésre~él.tok. a.zo.k a ~
szólalások, amelyek az orszaggyules lrepv1selőhazanák .19
1
november havában megtartott költségvetési. tárgyal 5f!s:ö~
kalmából .~ang_zottak el. Va;ga B_éZa,, t_amadta e 0 és
L~garde konyvet: »A kultu~ztar.ca v! taJ ~na! t~rtottarp, em·
mmt magyar katolikus pap es mmt kepv1selo k?tele~~egleg·
nek tartottam ennek a durva támadásnak legelese ' ko·
radi~álisabb visszautasítását. (Meskó Zoltd.n,.· El k~~dre:
bozm, nem szabad terjeszteni! Bajcsy-Zsllmszky t ·esz·
Magyarországon nem volna szabad ilyen könyvet er]

1

81

.
ves zi túl szigorú an a
Egyéhk ént e tckmte tben nem
k az ·>S:r.tr.:ík
• k" l t'1 ho gy a ma O'yaro
faji ha tá rokat es IJe en • • • kk l "' "tt t ehert é te lt
uralom alatt élő más nemz~tls ~ge e, egy~ megti-szt elő
jelentenek a történelem szama ra: ~a~. az.. IS t 'b"'n alap•
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h
y n em es nep otvoze e
szer ep r esZUK<Te., a eg
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rok alá fognak merülni a történelem teng~re .en, ~~
ként a kelták. Önálló politikai <sz.erepe.t sz an n~ nek_i
, , "l , e'pp en olyan n evet:s
sza k em ber reszero
. eges elkepzeles,
• f, f" ak
mi ntha aiZ orvos egy n yolcvanas éveit tapos o • er ln
yerm ekáld ás c:éljából házasságot ajánlana64. Meg fok~:
g tt bh dühvel fordul később a magyarok ell en , er_o·
zo a
, • h
t ak
sen bír álv a Bismarcknak azt a tanacsat, ogy az osz r •
hiro d alom súlypontját helyezzék át P e stre. Ezt n evetse·
ge snek és képtelelllségnek minősíti: _az_t n. em lehet
UO'yaruis
- véleménye s1zerint - megk1vanm, hogy ~
0
m 2g:rs lrultúrájú és értékes
írod.a lommai r endelkezo
v
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ten i. Gyalázat! Meskó Zoltán: Bitang. az! .aki terjesz!i!
llóman Bálint vallás- és kö:ookia;á?.üg?'l. mlm,sz!er: '_fessek
a belügyi tárcánál, vagy. a~ Igazsa~u~ymel szoyatenm. Nem
hozzám tartozik. Felkialtasok : K1 1rta ?) Mar mondt~m ,
hogy Lagarde (Zaj.) « Meskó Zoltán mind a. kultusz, mmd
a belügyi tárca vitájánál külön i_s f ?glalkoz1k a La~ard~
könyv terjesztésével. Azért kifogasol]a .a munka ter j ~szte
sét, mert ez megrontja a »magyar-nemet hagyomanyo;;
barátságot.« Tehát szívesen venne, ha a magyar olvasoközönség nem ismerné azokat a terveket, amelyeket ellene
szőnek. (Az országgyülés képviselőházának 216. és 217. üléséről szóló Képviselőházi Értesítő.) Egyébként érdemes
volna külön munkában feldolgozni a nagynémet terjeszkedési tervek magyar irodalmi és tudományos visszhangját,
kiegészítve a magyarországi németség állásfoglalásának
isme;·tetésével; lásd még Hunfalvy Pál cikkét: ÉSzrevételek
a mai nyelvtudománynak német nézeteire. (Egyetemes Philologiai Közlöny III. 90-100.)
6
" »Magyaren, Tschechen, und was an aholichen Nationalitaten unter dem Scepter Oesterreichs lebt, sind eine
Las t für die Geschichte : sie könn en a ber als Legierung
eines edleren, nur zu weichen Metalls die erspriesslichsten
Dienste leisten.« D. Sch. 27., »Alle ül.>rigen nichtdeutschen
Stamme des Donaureiches, die Magyaren gar sehr mit
eingeschlossen, sind lediglich eine Las t für Eur op a: je
schneller sie untergehn desto besser für uns und fü r sie.«
D. Sch. 112.
1
b
D. Sch. 102- 103.
6
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vtwr. sai; nz iillumf?rfiaknak ti)kéJPtes hiánya -gze.
'JH· k P'Jlitikai küt.('}(· 3s égüket feJi,swerni.
Vl'lni
íí,jiJn t;i) pazarlás, nagyzá .01i. hóbort, zsat-noki 1~
g:;~tJiá~a nz !J '>o;zr· s nr·n1 magyar rwrnzetiségű J.akosok.
ll:tk , r:dpnyalá , a zsidók irányában, -akik nemzetből
P;YtJr.,.nn vullú &sú ulakTultak át és minclen üzletre kapha.
tt)k , mt•llíkf:H NJ arra j ~ JJajJandók, hogy a zsidók kezé.
fwn 1111}{ VfÍ f'IJJrÓ lJ H Í Haj tÓt a rna gyarok ja vára lJefo)yáso).
jlík .
tr·

é; k<

Jo~pr,.J

Látf,,atjuk ez utó.lJhi mtgjegyZiésekből is, hogy nem
hírja nwghoesátani a magyar P'Jl!itikának azt a termé.
"~''lf•IJ irányár, hogy a zr:li,Jókkal saját éruek·ében együtt
hnlud. A rnugy.ar zs'idóktól elvárta volna, hogy már
ozokha11 az évti.zedekhrn i:inálló "ncanzeti." politikát
folytasimnak és ne tárnogassák annak a népnek célkitű·
zÍ'1wit, nmely Le akarja őket f~g:nlni •. Bűnü~~~ r~ja !el
azt Ü;, l1ogy uemzctközi. lJcfolyasuJ~o)at r1s hazaJ~k Jav~ra
l•ullzllálják ft·L A német zs·iluósággal foglalkozo elmeleIPiurf'lk tárgyaJá sánál látni fogjr11k majd, hogy-: a ma~~r
ZHidó!lág mcgítéJ.Gsével €'llcntéthen,- ott ö .s zabJa a ~stdo.
súgnak azt ·u feltételt, hogy amennyiben he akar tllesz·
kedni a lli~HH'l élethe - •aminek lehetőségéhen ö ugyan
'
• be es
.
lli'lrl hi·!!z
tökéletcseu
olvadjon be a német nep
rnl-g vallását is tagadja rncg. Az a'ss?Jilmil~?ióna~ ~zt a
formáját, arn<'llycl az akkori magyar politika t~k~l~t~·
~Pn n~t•gdéged<'tt, semmiképen sem t.artja ktelegtto·
nl'k u UPmt•t zRirdók •S z:ímára.
!lb
bb

u.
u.

o.
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Az ehő indokc~oport a magyarok önálló történeti
életén Pk rn eg.s7Ünteté5ére a régiségüle elavult, has~~ál·
batatlan nép, amelyn ek semmi szerepe sem lehet a Jovoben . J~'llegzetesebb azonhan még ennél is a másik ér;csoport, am{'lynek a következő évtizedekben az aktn·
politikában még az előbbinél is jelentősebb szer.cpe l~sz.
Magyaror:12ág n épi elemeinek csökkent é;; kis érteke
mf'llett van még egy tulajdomága, amely felkelti a nagy
.& znm széd ,.prófé tájának" érdekl ő d é!!ét. Ez valószínű
leg egymaga is elegendő lenne a germán politikának
id e irányítására, m ég az ese tb en is, ha az őstör
ténctb e visszanyúló n yelvészeti bizonyíték ok nem ;., támogatnák azt: az ország területe nincsen elég sűríin benépebít ve: kínálko zik tehát a német gyarmatosításra.
Teendő: a német kivándorlást alaposan átgondolt tcn·ek
alapján - stratégiai szempontok figyelembe vételét•el
- Magyarország felé irányítani.67

A német gyarmatosítás számára szerinte azonban
nemcsak stratégiai okokból alkalmasabb Magyarorszá~
és 111 Németországtól keletre fekvő többi európai állam
területe, hanem azért is, mert ilymódon a kivándorlókat
sik erül a németek számára megmenteni. Azok <i kiv::íl~ 
dorlók ugyanis, akik Amerikába m ennek, a u é mets,;g
számára elvesztek. Alapjában véve tehát .az angolszá.
szok erejét növelik, ahelyett, hogy német érdekeket kép.
viselnének Az orvos tudja legjobban, mit jelent az urtra·
nizmus ,s zámára a vérveszteség. Miért ne has.ználják fel
a német erőt arl'a a célra, amire valóhan hiV<atva van:
a szom~zéclos országok gyarmatosítására, különösen akkor, mtkor ezzel a felhasználandó nép, illetve a gyarmatl)sított Or>szág Javát is szolgálják. A germauizáhts révén a történelem természetes törvényeivel ellenkezö.
ViaJóbran osak halódó r:épelknek azt a
fedada.
tot 6szánják,
hogy más népek anyjává válva megújhód.
1
. l>lhr Gebiet Ist dünn bevölkert: hier haben die
deutschen Fürs_ten einzusetzen. Die deutsche Auswanderung
muss systematJsc_h und nach einern sorgfi:iltig, auch nach
strateg1schen
überlegten Plane nach Istrien,
nach
slovakischen und magyariscben Theilen Ungarns
nach ?ohmen und Galizien, nach den polnischen Strichcn
Schlestens und nach Posen gerichtet werden.« D. Sch. 27.
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h.ass1anak. Ugy véli, hogy ha a magyarO<kat nem
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E uropa ter ··epero , anna JO
esz a magyaroknak 181
·
a németeknek is.G8
Néz.z ünk szembe a·z érvek harmadik csoportjáv:al·
amelyek a másodikho1z éE! az edsőhöz hasonlóan sa~
játságos német jellegű~k. Ür,ü gy:keres,és a gyöngék
megtámadására. Aesopus mcséjének mod-e rn változ-ata:
a gyöngébb kíméletlenül üldözi a hatalmasabbat. A logika nem •Sz.ámít, már Heine kiemelte a franciákkal
kapcsolatban, - am l.nt láttuk - hogy ha a németeknek
ürügyre lesz szükségük a támadások idején, nem lesznek
annak híjával. Ugyanezt láttuk a•z oro.sz.okra vonatko·
zóan lis. A magyarok' elleni indokok a követke!Zők: gyíllölik a németeket, az or:száguk tei'ületén élő majdnem
kétmillió német a legdurvább ·elnyomáshan r1és~esül Trefort Ágost kultuszminiszter minden kijelentése elle·
nére. Itt volna a-z idej•e, hogy a német birodalom ne tűrje
fajtestvéreill!ek elnyomá,s.át a magyarok által, .a német
sas tekintete joggal irányulhatna feny.eg•etől•eg keleti
szomszédai: felé. Példát vehetne a 1német politika az
Alliance Israelite-től, amely egyébként a zsidó világ.ura·
lom biztosításárta l·étresült s•z,e rvezet ( épp·en úgy, mint a
katolikusok hasonló törekvéseit képviselő jezsuita rend),
amely .a Németországban, Franciaországban, Angliában
élő 2lsidókat támogstja abbtan .a célk~tűzésükben, hogy
zsidók legyenek, ne pedig németek, franciák, angol.ok.
Ha az erdélyi szászokat lábbal tiporj.ák, akkor a német
kormány s0mmit sem te•sz, kötele&ségsz·erűen mag)'ia~o~·
nak tekinti a•zokat. Mihelyt azonban egy magyall' zSJ.?ot
a legkisebb sérelem éri, a mindenkori magyar kormany
reparálni igyekszik azt, mert nem mer <Ujj1at húzni a nem·
zetközi zsidóság ha.t.almával.69
Ebben a csoportban a magyarországi zsidó ki1sebh·
1

615
6

D. Sch. 27., 112.
Sch. 255., 393.

~ D.

ség helyzetét a hazai németekével hason~ítj,a ~ssz~, ~zon~
ban nem az fáj neki, hogy a magyar zs1dosag tn~z? h~
znfliassággal támogatja országa ügy~it, han~m azt ll"Ig!h,
hogY a nemzetközi zsidóság állítolag mily ragyo~oan
őrködik af.elett, hogy a zsidó ntm~zeti érdekek megova,ssanak nernostak Magyarorsz.ágon, hanem Németarszag
melle~t Fr.anciaországban és Angliában is. Hajlandó
.tehát a nemzeti valláls általa konstruált másolai:a mellett
a ~sidóságnak újkori politikai módszereit is utánozni, ha
azt hiszi, hogy .ezzel a német imperiahizmusnak szolgáltathat ürügyet kisebb államok megtámadására. 70
Egyébként cSajnálja, hogy a germanizálási folyamat
időleges e n megakadt Magyarországon. Érdemes volna a
külföldi német iskolákat hathatósabb anyagi támoga·
tá'Sban rés2Jesíteni, hogy feladatuknak fokozottabb mértékben tehesselllek eleget. 71 A német gyarmatosításnak
kulturális jeJentősége ú.s volna sz.erinte, mert a kel·etre fekvő, aLacsonyabb civilizációjú országok lakói nagyon ·s okat tanulhamálliak a német telepesektől. 72
Számol azonban azzal is, hogy a germanizálási. fo·
lyamat bármilyen oknál fogva nem jár majd sikerrel és
tervezetet dolgoz ki arra vonatkozólag, hogy az osztrákmagyar monarchia területén élő népeknek mi legyen
a sonsa ebben az esetben. Itt osak két pontját ismer·
••
L~sd még: »Und Deutsche leben auch ausserhalb
d~ Jetzhgen ~eutschep Reiches, das wie ein dreibeini er
Lowe durch dte Geschtchte hinkt: in Oesterreich über a~t
in den .. trotz des deutschen Reiches sie mit lzunnische~
D.
Brhutalitat behandelnden Ungarn fast zwei Millionen
.«
S c . 393.
10

Mill~~~n;~ . ·M~:ke ~~ci~he mi~llch

die .~illionen un.d aber
V_ergnügungen ~ergeudet wer~~~re ~ur Tabak, BJer und
mcht zu vergenden sondern zu ' t;m . ~aar Jahre lang
ihren Zinsen im Oe'sterreich
kapitahsteren, damit von
erhalten würden ?« D. Sch
und U:tgarn ~e.l}~.che Schulen
van,_l!ásd: D. ~ch. 343. és a::2_:3~;.delyre kulonos tekintettel
)), ·. wahrend es ganz ge If
ware, Dorf für Dorf deutsch
wba Jge politische Arbeit
Brot selbst zu schaffen, das W~~b au~n, ~of für Hor das
gfn !Magyaren! Tschechen, Ruthiu~n KuH~ essen sollen,
ova {en zu zeigen, wer der bess
'
-.nnaken, und
der bessere Mann, berechtigt ist zue~ee Manhn, und wer, als
rrsc en.« D. Sch. 113 .

tetjük ennek a ·Sz.erződéstervezetnek amel
'
f ogu nk term,
' · mert ezekből
'
0
mal'd vissza
myre. kés~hh
jük azoknak a gettó.t erveknek rendszerét egls~erhet.
, , . l(enyszenten1
,
, . azo l(at a népek•' etameJ.yekhe
b e l e l nvanJa
l
nem ak,arnalk bei.e:il1esz·~e·dnJi a ruémet keret;kb~ y·ek
említett
szerződés1 b~rvezet harmadik .és n:· ;z
pontja érdekelhet . bennünket különösképen ~e tk
szerződé8t a német császár kötné az O·S ztrák ur.~lk 0zdt O.a
va.
l
A harmadik pont így hangzik: ,,AusztrÚia c-sá.szá,ra
kötelezi magát, hogy biroda·l mának nemnémet nemzetiség·ei számára (nem számítja ide az olaszokat, de ide.
veszi a zsidó•k ,at, amennyiben ez utóbhi<ak ne:m tartják
clőnyö.sebbnek, hogy PalesztiiThába,
v.agy hárhová csak ne a német birod,alomba - kivándorolj.anak) -saját, csak az ő rendelkezésükre álló területeket jelöl ki.
Ezekhez R nemz.e ti.ségekhez t•31rto1z ó egYének politikai
és községi jogoklat csalüs ezeken ,a területeken gya·
korolhatnak: a császárállam nemnémet nemz·etisége].
nek tagjai Ausztriának német részeiben \Semmilyen kö.·
rülmények között ·sem gyakorolhatnak politikai vagy
községi jogokat.
Amsztria császára kötelem magát tov.áhbá, hogY
mindazokr.a a terül.etekre, .amelyek nem a nemnémet
nemzetiségek számára vannak fenntartva birodalmá·
ban, a német biro,dalomból jövő, német származás~, Hke·
resztény v.allá,sú kol·o nistákat fogad be a majd kesohh
megáLlapítandó feltételek mellett. Ez.eket a feltételeke;,
val.amint kizárólago•san a nemnémet nemz.etiségek s~a·
már.a .á tengedett területek határvonalait le~későb~ egy
év·en beilüJ meg kell .á1lapítalllli •és köiZé keH tenm. ,
Németország osás~á.ráuak hC~táro:liott hozzájáru~asa
nélkül nem <Szabad ezeket a feltételeket v.agY hataro·
kat megváltoztatni.
. 'k
A NémetorS<zágból AUJsztr.~áha ·áttelepülő koloni.sta,
katonai kötelezettségüknek - még később meg.állapl·
tandó módon - az 01sztrák hadseregh·e n tesznek el~~!·
Németorszá:.>; ez~k~t a szalgálatokat olyanoknak tek1ntt,
minth~ ~c.ki magának teljesítették volna."
n

D. Sch. 411-418.
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A negyedik paragrafus pedig kimondja: "Németoroszág császára a német alkotmá~yban megszab~tt. formáknak megfelelően a német biro.dalom polgararnak
a továbbiakbaill megt'iltja, hogy máshová vándoroljanak
ki mint az osztrák csász<Íiflság német területeire."
' Azt hisszük, ehhez a 1szerződés-tervezet-részlethez
kevés kommentárt kell fűzni. A németeknek alkalmuk
volt megmutatiliÍ, hogy miképpen , k~pze~~k ~I ..ö~ a~
oly.an nép•ek helyzetét, amelyek szamar.a ok Jelohk k1
a megf~lelő területeket és az ő saját jogszemléletük
ala1p ján ,á llapítják meg az ·életlehetösége~et és a jogo·
kat.

b) Északszláv~k: csehek, szlovákok, lengyelek stb.
Nem különb soli& ·az .sem, arnlit a német "próféta"
az és2lakszlávokuak szán, mint 'a milyet a magyaroknak
tartogat. Csak ,az ind·o kok mások. A magyarokat azért
látja elpu:s ztítandóknak, illetve heolv;asztandóknak,
me.rt a,z idejük l·ej·á rt, a szlávokkal szemben pedig azért
akar ugyanígy eljárni, egyrészt, mert még csak most
vannak kial.akulóban, másrészt ped~g, mert a nagy keleti szomszéd jdenléte miatt v-eszedelmet jelentf!uek a
németség számára: tehát mert éppen most jönne el az
idejük. Számára egyforma ok .a fellépésre a történeti
· elha-sználtság és a kiJ.á·tást ·jelentő jövő; a ~yenl{eség
éppen olyan jogos indok, mint az erőseég, amint ezt a
zsidóktl"a vona.tko:zólag már említettük.
A cseheket s()'k tekintethen a ma~yarokra alkal·
mazott mértékkiel bírálja. Eleinte érdeklődéioel fordult
feléjük, vallomása szerint a huszitizmus nagyon érde- kelte fiatal korában: megtanult csehül i.s, egész kis
~.~ehnyelvű könyvtárt gyüjtött Ö•ssze, de hamarosan ráJOt~, hogy enllJek .a ,Illépne~ nincsen remény~ az újjászül~tesre .. A cs•e hek eppen ugy, mint a mae;yarok, teherteteLt JeilE:mtenek a történelem számára.74 V el ük kapcsolatban ugyan nem indokolja ezt az ít~1etet olyan
'a D. Sch. 27.
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részletességgel,75 roint a magyaroknál tette, de
. .
fT' l
.
nem
kétséges, ho gy ez s z amar~ o os ~ges 1s, hiszen a <'él
előre meg van adva, az mdokolas csak má 1Hdran .1
fontossággal bír. Jó, ha kellő roódon alá v1an támasztgv~
' l
· h a csak sejtések
. a
a k övetelés, de nem S:zJerencset
enseg,
állnak mö götte.
Miként a magyarok, úgy a cs,e hek is .,gy{ilölik a
németeket" és éppen ezért ennek megfelelőleg kell
velük elbánni76 • Már .az •említett orosz törekvések
miatt is csak úgy leh~t megmenteni az osztrák m 0 •
narchiát, ha a cseheket kíméletlenül ~ermanizál.iák.
Amenny:ben ez akadályokba ütköznék, természetesen
őrájuk is és a szlovákolu~a is vonatkozik az
előbbi
pontban közreadott szerzö.déstervezet. EZ<ek a ki!lebb
szláv népek is a magyarokhoz és zsidókhoz hSJsonlóan
gettó szerűen kijelölt területeken élhetnék izoláltan
"önálló" nemzeti életüket.77
A lengyel kérdés már kissé bonyolultabb. Itt a
legfontosabb és a leggyorsabban megoldandó probléma,
hogy a német bir~dalomho_z már régebben. oda~s~t.~lt
erősen ilzláv jellegu tlllrtomanyokat, Pozent es Sz1lez1a.t,
minél előbb tökéletesen germanizálják. Ez folyamatban
is van de szerzönk szerint e~t különbö,ző eszközökkel
siettet'ni kell, mert minél gyorsabb ütemben halad
előre ezeknek a területeknek a germanizálál&a, éppen
olyan hatékonyan siettetik az oroszok a hozzájuk tar·
't:> Ar~a is számít, hogy derék németjei nem is s~ivesen
vándorolnak ki ezekre a terill.etekre: »Selbstverstandlich
lassen sich selbstandige Manner nicht mir nichts dir nichts
nach der Slovakei und Istrien schicken.« D. Sch. 27.
'tb »Alle Slaven hassen uns auf das Herzlichste, an
.
ihrer Spitze die ... Tschechen.« D. Sch. 395.
·, 1 »Mag man in Gesterreich den intressanten Natonab·
tiiten der Tschechen, Magyaren, Slovenen, Slovaken in nicht
zu e;heblichen Umfange ihnen aliein eignendes Land ausb
sche~den: mag man die Polen Oesterreichs inner.~al
gew1sser GrenZ<m an die W ettiner ab geben, die Rumanen
nach Bessarabien und darüber hinaus entlassen: das V.iele
w~ nicht tschechisch, magyarisch siovenisch slovakzsch
Wtrd, sondern östreichisches Kronland bleibt 'ist deutsch,
':_nd. dvoln den Auswanderern des deutsche~ Reichs zu
ueste e n ...c: D. Sch. 398 .

tozó lengyel területJek eloroswsítását. Hiszen OroszLengyelol'ISzág megsz.erzését már stratégiai okokból is
elengedhetetlennek tartja, amint erről málr szólottJUnk
is.78
Mivel azonhan úgy látja, hogy az eg,bsz lengyel
komplexus germanizá]á,s ára a közeljövőben nmcs kilá·
tás, megelégszik azzal, hogy önálló lengyel fejedelamség,e t létesítsenek a németek - a későbbi főkor
mányzóságnak az elődje ez - ,amely azonhan el volna
vágva az oroszol{Jtól, mert keleti ha tátrára ,gzintén német
provinci.a kerülne, amely J,ehetetlenné tenné a nagy
szláv szomszéd hatá!Sának érvényesülését nyugat felé.
Ezze.l a Lengyel fejedelemséggel egyúttal a.z osztrák
monrurchia lengyel kérdése is mego!l dódnék: ide lehetne
átteLepíteni GaJíoiáhól is a lengy·el l~aJ~osságot. 79
Figyelemreméltó még a haclakozása ·a z ellen a né·
met törekvés elLen, amely az elmult év,század v·égén
katonai lépéseket köv•etelt a lengyelek el·len. Sz·erinte
ez elh:h.ázott politikl3. E·z a l,e ngydeket a németség ellenségeivé tenné. Célravezetőbbnek tartja, hogy a római
katoliku:; lengyeleket megnyerje a görögkeleti oroszok
ellenében. Mind·e nesetre jellemző rá, hogy elhiszi:
valamely uép k·épes komolyan az ő tervei által csalo•
gatv-a.., a uémet poUtik-a járószalagjára kerülni.m
A zs-idó lako,s·ság eltávozását erről a területről is
természetesen srukwgemek tartotta. Itt azonban nem
azt rója fel a zsidó~g ,bűnéül, mint Magya:rországon.
Számol az ·eltérő körülmbny.ekk-el, azt emeli ki első·
sorban, hogy aJZ ilyen·, a fejlődés el•sŐ •SZiak.aliban élő nép
számára mily ártalmas a "zsidó méreg".81 A valóság
ns D. Sch. 100-101.
~ll Lásd a 77. jegyzetet.
!l ú D ~ Sch. 106-407.
!ll ».E~e Auseinandersetzung mit Russland wird Polen
und Gallzten unter dem seine fünf deutschen Landschaften
aJl Pr~ussen abtretenden Hause Wettin, natürlich als unzer·
trennl~ch~ Bundesgeuossen Deutschlands und Oesterreichs
sel~s!and1g .. m~chen, sobald siimmtliche in Polen und
~al~z1en ansass1gen J~den, dieser alte Krebs der polnischen
t10n, t:-ach Palaestma ab?eschafft sein werden.« D. Sch.
3 8., "»Wir werden den Po!en die Grenwn ziehen, welche
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c) Dé1szlávok: szerbek, bolgárok, stb.
Első íráisaiban a d•él,szJá.v okat jó1ndulattal ítéli meO",
Véleménye szerint Szerbia és Horvátorszá·g a balká~i
török b efolyás meg.semmisítése után egye18ülhetne a
török Szerbli.ával, Bo!zniával, Bllllg.áriával és Dalmáciával. Ez az újonnan létesülő ál1am-al.akllll•a t életképes
lenne, mert két ·tenger11e volna. s.z.abad kijál"lata.& A k·ésőbbi megjegyzéseiből azonban kitűnik, hogy a kis dél·
szlá v né p ek közös c-gys·ég ének gondoLa·tát c·s ak a:bért
támog.atj•a , hogy német befolyás alá kerülö szláv
csoportot nyerjen meg tÖ•rekvés-ei •s z.á má,fla. Későbbi
te:rvteiböl kitűnlik, hogy 1a dM•s zlávokból valójában egy
ugyanoly•an i1zolált csoportot akar l.étrehozni, mint amilyet az ész.ak-szlávokból tervez. Bo·s znián keoosztJiil
akar utat ny·i tni a németek ·számá•ra dél fel•é.83 Nem
. tartja cHsZJerűnek a ~ermanizálási törekvéseknek alkalma-zását eZ't:'n a teriHeton. 84 Idő.leg.eeen megelég~ik

uns die passenden sind: wir werden ihnen die . Palaesti·
nenser, diese für jedes nicht fertige Volk tötlich~ Gift
abschieben: wir werden auch im Osten Polens eine deutsche
Provinz einrichten, und sehen vor-aus, dass Polert schlle~s
lich doch germanisiert werden wird -: abe r zunöchst 1st
~. ganz abgesehen von ethischen Gesichtspunkten, unser
Vortheil, sieben Millionen Polen zti. Freunden, und nicht zu
Feinden zu haben.4: D. Sch. 407.
!l:!: D. Sch. 26.
!j;, :t • • • die
.siebenbürger Sachsen und die zipser
~utschen durch Zuzug aus Deutschland zu stii.rken, und
d1e deutsche Auswanderung nach Bosnien zu Ienken.c D. Sch.
358. !!\ásd .még;_ D. Sch. 83., 308.
..
.
»Dle Sudslaven möge man ja mit allen Gerroanl·
Blerungsversuchen verschonen. Es ist bereits viel an iönen
veddett worden, ind~m man westeuropaische Staatsforroe!l
un
nschauungen 1hnen aufgebürdet, indern man rolt
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azz al, hogy a német politika exponensévé tegye a délszlávokat.
Legjell e mzőbb erre •a törekvésére a bolgár kérdésben elfoglalt ~Jlá spontja. Azt a tényt, hogy Bulgária
élén német hercegi családhól származó urolküidó áll,
arra akarja felhasználni, hogy a német befolyást érvényesítts·e •az expanzió lehetövé tételére. Minél több
ilyen "függetLen" államot ISzeretne létrehozni Európá·
han és Az,siában, amelyek et az oroszok ellen lehetne
alk,a lomadtán felhas·z nálni.s5
A cléJ.s.z,lávok irá nt mutatott rokonszenv, amint a
második vil.ághá,boa-ú eseményei mllltatták, csak akkor
lett v_olna mafladandó a németeknél, ha azok valóban
a nem etek céljainak szolgál.atá.ba szegődnek. A
másfé:lrrniH1ó sz.erb áldozat tragikus bizonyítéka •annak,
h?g~ a n~me t im~eóalista politika csak addlig t.art ba·
ratsagot I•degen nep.ekkel, amíg azok teljesen lemondanak méltós,águkról és önálló nemzeti céljaikróL

d) Románok.
, A NémetoriSzágtÓil délkele tre élő kis népek között a
Ie~erd.ek~seb? az a szerep, amely·et a románok szá~~~ Jelt?l k1. Ennek a n épnek a •sorsa különösen azóta
k~t!i le érdeklőd és bt, amiqta a bolgárokhoz ha.sonlóan
ne~et ~erceget hívnak meg uralkodónak.
Azonnal
feL~Sime.ri a . vele kapcsol>atos lehetőségeket.

A germán
"~ala" egy~k eklatáns .P~lruija ~ ráv~n.atkozó tervezgot~s. A n:ag.zarokk.al, zsidokkal es szlavokk.al való eUen.tet:ek, meg erthetőhbek. Ezek vagy az osztrák csá··
szarsag, vagy a porosz király·ság hatalma ·alatt éltek
ru.~~ischem Golde russische Interessen unter sie gesaet hat
wh ab rend do<:h nur serbi~c~-kroatische Interessen ein Rech
a en unte~ 1hnen zu ex1sberen.« D. Sch. 112.
!!.a A n!!m~t vez~t~~ alá k,erülö Bulgáriával és Romániá~~ es . at _I etesitendo l!J örmenyországgal ellentétben Sze r, 1 ' . mm ~n nem a nemet tervek szerint alakította ·n
~e te~, . mar ~!veszíti rokonszenvét: »Möge Bulgarie a a~
u~amen welter gedeihen : Serbien schein t eine m· t n un
a;undung, nach Rezepten hergestelit nicht auf ein::Ss Mngene
11
esen erbau,t. c D. Sch. 391. lásd még ugyanott 3 98~ ~~~
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hos·szú időn k.e.resztül, a régi "jog" alapján
1, l
tu~aj.~onuknak érczhetté!c •eze~ et az orsZ'ágok:~. a 1 R~
mamanak •azonban Erdelyen es Bukovinán kív"l
..
'
· nem tax:toz t a k ~z os,ztra.
'k b'uo d a l omhoz au XIX..
eso
r~:ze1
szazad folyaman, hajlando azonhan ·a mi s~er .. k
'l , B k .
.
, ,
d l
zon
E
.. r d e y es , u ov1~a JOgctme.n a. ren ~ kezés.i jogot az
osszes roman temletekre klteQe·s·ztJem.86 Blizonyos t .
kintetben még ön állóságot ils engedély:ezne •S zámukr:
Az újonnan létesítendő román állam Lag.arde tervei
czerilllt Bes7larábia területJére és a tőle és·zakkeletre eső
sávra korlátozódnék. Ide deportálnák •az Ös•szes többi
romáulakta vildék·ek lakósait.87 He1lyükbe jönnének a
német telepesek. Ezeknek több feladatuk volna. Az
egyik az, hogy a Dun1a torkolatállJak megszállása révén
biztosítsák az .u tat a F ekete-tengeren keresztül a Föld·
köZ>i-tenger felé, a má.sik p•edig, hogy népi sovenyt
vonjanak a dél~szlávok és ·az oroszok közé. Az új területre áttelepített, természetc.sen német heroeg vezetése
alatt összeZJsugo.rított Romá.niáiillak s!ZlÍntén -az volna
történeti hivatása: az oro.szokat még jobhan
elszigte•
telni a d.él•szlávoktól. Azt is felajánlja ennek a "miniatür-Romániának", hogy .az új német bira~daJ.omrnal
vámszövetséget
kös·sön olyan módon, amint az
Luxemburg és a német b~rodalom közöH fenllláll. 88
Románi.á nak tehát a legfontosabb feladata az
maradna, hogy az oroszoknak a Balká•n f elé 89
irá!!b Egyébként Erdély és Bukovina között is hidat épf~:
:.Die Bukowina mag den siebenbürgischen Sachsen d1e
Hand reichen: Istrien als Ausgangspunkt des deutschen
Handels auf der Adria und nach Afrika muss gesichert
werden: die Jahlunka darf nur noch Deutsch hören, und
von da aus hat die Woge südwarts zu gehn, bis von a~len
den kliiglichen Nationalitatchen des Kaiserstaates nichts
mehr übrig ist.« D. Sch. 112.
!ft D. Sch. 391., 398.
!!b D. Sch. 414.
• _ !:Sli Idetartozik még a Dunatorkalatra bejelentett néme~
lgeny: :.die Donaumündungen dazu ZU besitzen ware node
besser.c D. Sch. 29. »Den Frieden in Europa ohne dauern e
Beliistigung seiner Angehörigen zu erzwingen, ist nur ein
D~_utschland im Stande, das von der Ems· zur Donau·
mundung, von Memel bis Triest von Matz bis etwa zum
Bug reicht, weil nur ein solches Deutschland sich ernahren,
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nyuló tÖr·ekvéseitt akadályozz.a.
• •
• •
Nem tmljuk, hogy a román poht1ka1 ~rod,alOJ~Lan
ezeket a terveket mil<yien módon értékel~ek, ~s mtlye~
reakcitékat ditott ki. Érdemes azonban ramutatm,
hogy egy August Mes.s er nevű néll}e.t, "tudós", .aki egY
1933-ban megjelent Lagarde,antologiat adott kt, he~e
zető tanulmányában .idézi <Szerzőnknek azokat a •s ?ratt,
amelyek a deportációs politikáról be'Sz.élnek, tanacsosnak tartotta a•z onb a.n egyrészt, hogy ,e zt az említett
románokra V'Onatkozó tervet elhallgassa, annak ellenére, hogy szüksége.snek látta az előüe bs az utána
lévő szövegeknek a közlését, máts részt pedig óvatosság·
hól azt az •egész cikket kiha~~;yta a gyüjteményböl,
amelyben a románok deportá•l ásáról van •SZÓ. Azzal
sem törődjk ez a jelCis ,,.szakíró", hogy a három pont
utá:1 kővetkező szövegnek nincs is értelme, mert a deportációs politikára való utalás éppen azokra a mondatokra vonatkozik, amelyeket ő lci.hagy. Az oro.szo·
kat, akikről az előtte v.aló mond.atokban V'an szó, nem
deportál,ni, hanem cs•ak arra akarja rábírni Lag<a.rde,
hogy önként húzó.djaP_.ak hátr.a Ázsia felé, ahol kárpótolhatj.ák mag:ukat a németeknek ,,átengedett" teriHetekért. A kihagyá.snak természetesen megvan a politik·ai oka: 1933-ban ugyan.its •a német külpolitikának már
bevallott célja volt az Oroszország elleni küzdelem
?is~~ célkitűzéseiknek sarokponja volt ez és annal~
IdeJ•en n em .akarták ,még ·a zt a látszatot kelteni, hogy
ez~., valamilyen mo,don változt:atni tszeretnének, Ro~an.Iara vonatkozólag azonban időleg<esen más húrokat
ohajtottak pengetni. NyilvánVIalóan szerették volna a
nu.r hein solches mit seinem stehenden Heere sowohl FrankreiC als Russland, und mit seinem Heere und dessen
e:stdem hE rsatze das mit Frankreich verbündete Russland
me ersc 1agen kann.« D. Sch. 113- 114
~v Ausztriát már azért is meg l U .t' t't ·
szerint - a fT' 1
. , 'e .. lSZ l am - Lagarde
ne kényszerül ?e~!:g!~nnf~zetisegektol, hogy az osztrákok
le~i<< erőiket Jfelemészdni :l~e5:~ M~~~v h t~nulásával . »szelEtim! mtes Mass geistiger Kraft: v erbra~cht l!~ d':r e.m dbe·r ernung des Magyarisch
R l
Ies m er
Tsc~.echischen, Wendischen e~;'erb ' uthleniscRhen, .. ~olnischen ,
behalt er für Wesentliches 'nichts ~~.cb ~n, . Dumamschen, so
u ng.«: . Sch. 112.
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román politik á t úgy b efolyá solni, hogy azt az oroszok
ellen ha•sználha ssák f el. Úgy látszik, hogy a románokról n em t ételezt ek f el nagyobb óvatosságot, nem hitték
ho gy egy b ővt'bb kri adású Lagarde-gyüjteménYt is á;
fognak kuta tni .
Azt h:l.sszük, nem lesz f elesleges 18 német móds~er
megvilágítására 18 k ét fajta n·~ et. s~öveget ~gymás meJ.
lett bemutatni hogy az olva.s o vilagosan lathas.sa: mi.
lyen naivitáss;l - ~~gy ~~ e.di~ tárgyi,lag~o·ssággJal ;-- ~tél
ték m eg a ném et kulpohtika.b an az "aldozatok vedek ezniakarását, illetve k·épeSJségét.
Lagarde:

Deutsche Schriften.

Göttingen, 1891

390-391.
,,Mö ,.,ue Russland die Gewogenheit
M .
hab en , freiwillie: einie:e fünfzie;
ei·
len nach Mittela sien hinüherzu·
rück en, wo Platz
die Hülle und
Fülle ist, der ihm zur Seite, uns fer·
ne ah liegt: möe:e es uns so vie!
Küste am Schwarzen Meere geben,
dass wir von da aus unsere Bettler
und Bauern in Kleinasien ansiedeln
können. Die Gefiilligkeit wird ohne
Drohun11;en und Unfreundlichkeiten
erheten: Ge~~:endienste stehcn, so·
weit sie in unsern Kraften sind, zur
Verfügung,
Wir
brauchen Land
vor unserer Thüre, im Bereiche
des Groschen Portos. Will Russland nicht. so zwingt es uns zu ei·
nem
Ente~gnungsverfahren,
das
heisst zum Kriege, zu dem wir so
von Alters her ietzt nicht vollstiin·
di& aufzuziihlende Gründe auf La.
~:er halten ..•
• • . Das von Russland in Gutem
oder in Bösem zu erwerhende Land

August Messer bevezetéséből Lagard e: "Schriften
fUr Deutschland" című
antológiájához.
Stuttgart, 1933. XXIV.
6 ,Mö ge
Russland di e
Gewogenheit'
haben,
freiwillig einige
füofMitzig Meilen nach
telaisen
hinüberzurücken, wo Platz die Hülle und Fülle ist. Möge
es uns so vie! Küstc
am Schwarzen Meere
geben, dass wir von
da aus unsere Bettler
und Bauern in Klein·
asien
ansiedeln
kön·
nen ...

Wir brauchen Land
vor unserer Türe, im
Bereich des Groschen
Port(}IS • • .
Will Russ•
land nicht so zwingt
'
es uns. zu einem Enterg·
nungsverfahren,
das
heisst zum Kriege • • ·

.
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muss weitliiufig genug sein, um in
Bessarabien 11nd nordöstlich von
ihm auch alle in Ocsterreich und
~er Türkei
lebenden
Rumiinen
( wenie:er der mit deo luclen Po leo",
Russland und Oesterreichs nach
Palaestinlll oder noch Heber nach
Madae;askar ahzuschaffenden rumiinischen Juden) als Unterthanen des
Königs Karl anzusiedeln. Diese Po·
litik ist etwas assyrisch, aber es
giht keine andere mehr als sie, Die
Deutschen sind ein ·f riedfertgies
Volk, aber sie sind überzeugt von
dem Rechte, selbst, und zwar als
Deut•sche, zu leben, und üherzeue;t
davon, da~s sie füv alle Nationen
der Erde eine Mission haben ... ''~

Diese Politik ist et·
was assyri:S'Ch, aher es
giht keine andere mehr
als sie. Die Deutschen
sind ein friedfertiges
Volk, aber sie sind
üherzeugt
von de ro
Rechte, selbst,
und
zwar als Deutsche, zu
leben, und
überzeugt
davon, dass sie für alle
Nationen dev Erde eine
Mission haben."
A Messer által kihagyott szövegeket más tipussal szedettük. Az eredeti szövegrészből egy nagyobb részletet,
amely az orosz kérdésre vonatkozik, mi is elhagytul{, mert
annak nincs ebben az összefüggésben különösebb fontossága.

Erdekes, hogy Messer azt a részt is elhagyja - többek
között - amelyből kitűnik, hogy Lagarde a nemzeti vallás gondolatát a zsidóktól akarja plagizálni, mert 1933-ban
'Elzt is jobbnak látták eltitkolni.
Ugyanezt a metódust követték egyébként a Mein Kampf
kiadásánál is. Egyes részleteket és kitételeket kihagytak
ha az aktuális politikai cél így kívánta.
'

e) Olaszok.
, Érdekes Lagarde állásfoglalása ltáliával szemben.
Mar
hof.!;y Olaszol'lSzág i.s
meg fogJa ter emtem n emzeti egysegét 91 Amint már bit.
tuk, Velencét .és Lo m hanliát hajl·an.dó vi<E~zajuttatni az
~laszoknak, VIszont I.sztriát, illetv e Tries ztet m inde-n
ar~~ el ak,ar~a s.z,akít'aiÜ aiZ olaszoktól92, m ert erre a
teruletr•e a nemet expat~ziós tö,r ekvé.sek szempontjából
lll D. Sch. 25.
lil1 D. Sch. 29,

18~3-ban V18ló~zínűnek. tartja~

1
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múlhatatlan szükség v~~· ~rről nem ~ondhatnak le,
még akkor sem , ha ltal1a osszes oJ,a,s zat .felvollJUlnának
ennek érdekében. A barátság tehát csak 31ddig érvé.
nyes, ameddig a németek érdekeibe nem ütközik az
olasz akarat.
Valószínűleg •az Ola>szo~szá.g IÍránti jóindulatnak, a
semleges magatartásnak szintén csak stratégiai jelen·
tősége van, Itálián ker•e sztül ugyanis nem juthatna el
a német terjeszkedés semerre. Azzal v~soont, ha ltáJi,át
a német érdekek j,s tápolására használják f.e!, legalább
is délről, biztosíthatják Németonzág határait. Talán az
is szeme előtt lebeghetett, hogy egy brit birodalommal
keletkező ellentét esetén az oJ.a1sz f.él,s zúgetet támasz.
pontnil lehetne f<elh31sználnli: az Mrika dleru támadá.snál, vagy pedig arl"ia lehetne alkalma•s, hogy. a..F~ldközi.
tenger hajó:nását bénítsák meg a~z obsz kik,o t()k feJ.
használásával.Ez a lehetőség vol.t talán egyik indítóoka a
má,so•dik világháború t·engel~po,litiká,jának? Az olasznémet egyiittműködés ilyen korban való felv-etése nem
tartomk a lrehete:tlens·égek közé, hi·s zen helyzetük sok
tekintetben hasonló volt. Ezzel a feltevéssel magyarázható az meg, hogy szerzőnk a másik két nagy latin
nemzettel ellentétben, amelyeknek már voltak abban
az időben gy;armati vagy vi~lághatalmi sikerei, az ol~
szokat fölénybe helyezi. V.éleméinye srerint a fr~nc1a
nemzet nem alkalmaJs g)'ia:rmatosító tevékenységre, hasonlóképpen képtelen erre a szePepre ra spanyol is, de
az olasz népnek van kilátása az ilyen ir,á nyú sikell'due,
mert hasonlít a "királyi gondolkod,á,s:ú németekhe·z:':
feltevése szerint Itá,li.ában egyébként j,s s.ok a g,erman
elem, az Amerigo és Garibaldi nevek is német ere·
detre mntat:nak: tehát ltá~:1a jó gyarmato•sító llesz.93
U<J "Die Germanen sind Kolonisatoren, weil sie könig·
liebe Gesinnung he_gen, weil die Besten unter ihnen. ohne
Weiteres fiihig sind, ein Fürstenamt zu verwalten: d1e cel·
tische Gleichheitsliebe der Franzosen, der iberische .. und
semitische, mit sich befriedigte Rassen- und Familie~~unke!
der Spanier hat nie kolonisiert, und wird nie Iwloms1er~n.
Italien steckt in seineu herrsebenden Provinzen vol her
Langobarden (Amerigo und Garibaldi tragen deutsc e
Namen), und darum wircl Italien kolonisieren kiJnnen.«

D. Sch. S61.

97

Ausztria és az új birodalom eeysége.
A nagy germán tervező keveset foglalkozik a beolvarsztásra, koncentrá·láiSra és áttelepítésre kiszemelt
Iüsebh népek várható ellenáJlásával: úgylátsZlik arra számított, hogy ezek nem k·épesek és talán nem is akarnak az oseméinyek kial.aloulá,sa elé komolyabb akadályoklat gördítelliÍ. Anná•l inJkább érdekli őt a német fejedelmek és a német nép állá,sfogJlalása.
Utal arra, hogy már az elmult évszázadok folyamán merültek f.el tervek Ausztria hatalmának kiterjes-z tésére, iHetve a két nagy német áLlam viszonyának
s!ZoroB~ahooa fűzésére. 94 Ide tartozik Jenő
főhercea
o
terve, aki azt javasolta, hogy Mária Teréma leányát
házllJsítsák öss:ne II. Frigy;es porosz kiráUyal9'5, továbbá
II. Józse~fnek az a szándéka, hogy Ausztria és Bajorország kö•zÖtt -szoro.~ahb kapcsoilllto.t létesít>sen.96
A XIX. ,száZJad első ·frel,é ben már több oldalról felmerüh a. ,néme~ államok eg!•S•égesítésének gondolata.
Lagarde Jol bud]a, hogy a nemet nép széles réteaeit
n.~O: ~rdek.H e~. a kérd·és, mindenki a maga dolgaival
to:od1k, ·a leg tob~ .ember, nem is k>épes megérteni, mi
elonye, lenne abbol, ha Nemetol'ISzágot egy kéz kormáhYfzna. Nem tudják, hogy hazájuk ügyeit nem vezetik
~e !esen_. A_nra. nem is gondolnak, hogy az állam vezet}s,e~ 'bask·ep I•S lehetille irányítani: a kormányzatban
ak_app~_~..a? ve"'~. csak olyan tén)'lezőt látnak amely többéCV>CISJJ~Ue tle:rhtukr:e
d
k
,
' .
f 1 lk
k
van, e azo a retegek Is amelyek
og a ozna az egyes't'
k' d' , l
'
1
tés eg"' , ,
es er: es•eve , a politikai, vezeJ's egere go111dolnak
·
k
hogy a Hoh
ll .
: szamu ra ~z a probléma,
. ker"l'"
e~o ern vagy a H L b
J!
•
k"ozu"l
me l Yik
'
aiiJs urg wmaszha
,
u JOn .az •egés.z né
t b' d l
'l,
l·enyegilleg
nean .e "l
, me
Iro a om e ere. Pedig
diktátor·uralkodo~trokvlaln szo. Ez csak mellékkérdés. Ha
·e
ene
'l
·
.
probléma volna h
k, va a.sztam~
mtndenesetre
' ogy a et uralkodó-ház közül melyik
~ 4 D Sch 8
91> n: Sch. s3 2;., 33., 78., 172.
lló Lásd . é ., 11.
~flit~cal Anti~mit~sk·aG Karbach, The Founder of Modern
Udies, 1945. Voi,
NO:mgbveorn Schoenerer (Jewish Social

vh.

1., 3-30.).
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szo lgúlta6sa ezt. A ,diktátorokat azonhan n em :
·'l az )'d o.. es
' a l1el) ze l .enne
1
l'1 k'
"l(et, az ese u,
va 1a•szt ·
Ja,-,
·1 o
1
ből emelkedneik kú1, ·éppelll azért fölös·leges "szer::~r:~
felől a fej et törui." 97
Yuk
S21erinte a politikai v ezetés egységélllél fontosabb
vezetettek egy,sége. Az előbbi az utóbbi< nélkül ke' a
,
.
h a a v:ezetettek egy.sény.
szerl1e l yzet ere dmenye,
V1szont,
megvalósul, magától értetődővé válik a másik. Erre ge
egységre szÜ'k,s.é g van. Egyik német áUmu kieg'észíti az
1
mási kat. Németországnak szűmehb értelemheu vév:
- sok a fej·edelme, vlliszont A~sztriában s•omféle ne-mzetiség él. Ha ezek a történelmi szerepet már nem játszó fejedelmek működési s.zínhelyüket Aru.sztr1áha he.
lyezik át, sokkal jobban fognak megfelelni hivatá 81uk.
nak.98 Költői par1abolráha öltözteti 1C!Zt a gon1dola.tot
mondván: Po.ro1szországnak ninos megfel<elő test·e a lelke
sz ámára, Ausztriának meg nilllcs megfelelő lelke nagyra.
méretezett teste ,s zámára. 99 EiZt a hi1ány•z ó leUciségct
van hivatva Poroszország exportálni Ausztria s?.ámára: •
uralkodó faj11l és á~Llameszmét.aoo Ez,t adná tehát házassági ajándékul Poro.szor.szág: a kis·ebb német fejedelernségek pedi.g a munka és hivatá.s nélkül maradt f~je
delmeikkel jCÍ!rulnának hozzá a német egység szorosahbra fű21éséhez.
Ausztrián.ak a rég.ebbi korokban az volt a hivatás.1,
h ogy Németország védőbá.styája Jegyoo a magyarok
ellen : később a t{)rökök eHenében véldelmezte il német
birodalmat, újabban más 1Sz·erepet tölthetne be: az oroszoktól védhetné meg Európ.át. Hru nem keres magának
ez a német állam új hivatást, elves·zíti létjogosults.á gát. 101
ll '• »Wenn es si ch da rum handelte, einen Dictator zu
wahlen, würde allerdings gefragt werden müssen, ob Hohen·
zollern, ob Lothringen? Aber Dictatoren werden nicht
gewahlt, sondern wachsen, so dass wir uns über diesen
Punl0~ die Köpfe nicht zu zerbrechen brauchen.« D. Sch. 20.
D. Sch. 32.
\!~t D. Sch. 35.
lUv »Oesterreich bedarf einer
herrsebenden Rasse.«
D. Sch. 83. »Oesterreich bedarf einer herrschenden Rasse,
ndS
könn en in Oesterreich n ur die Deutschen.«
. chherrschen
. 397.
101
D. Sch. 35- 36.
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Azt is tekintethe kell venni, hogy Ausztria kissé el van
puhulva, rnivel ellenfelei évszázadokon k eresztü~ gyengébb harci értékű népek voltak..102 Nem veheti fel _a
versenyt azokkal a német törzsekkel, amelyek keme·
nyebb eltcnfelekkel voltak kénytelenek harcba Lo cs átkozni és éppen ezért edz;ettebbek is. Az olyan birto·
kokat, amelyek há·zasocLás t'év.én kerülnek valamilyen
hirodalomho~Z, nem trudja nagyra értékelni, mert Hymen
rÓZISaláncai nem bizony;ulnak tartós.aknak..
Az is hihája AU!sztri1ának, hogy az utóbbi időkb e n
egyetlen f.ejedelmének vagy államférüújának sem volt
tiszta képe a monarch~a politikai helyzetéről és feladatairól: nem vették tekintetbe, hogy állameszme,
államelv, államf.eladat, államkötelezettség egymást teljcsen fedő fogaLmak.
Ausztriát csak úgy lehet megmenteni, ha megfelelő
új feladatot találnnk -számára. Enélkül száz Beust és
száz Al]drá&sy sem 1k·épes neki helyet bilzto,s ítani a tört·éndemhen: ·egy, a vil:ágtörténe1em áJtal akart cél felé
kell törekednie: csak ,az biztosíthatja létét, ha e cél felé
feltartóztathatatlanul, keményen és mohón elől'le törni
képes lesz.lOO
Mi ez a céJ? Azzal is megisnuerkedünk: valamilyen
formában tagjává. kell válnlia a Lagarde által elképzelt
Gerimá•n iának,
amelynek egyi<k ,gzerény oélkitűzése
egész Európának sakkbantartá.sa és a kontilllellis ,,békéjének" ilyen módon való biztosítá!Sa. Ennek az államtömhnek •egyben a német nép misszióján1ak. további
beteljesedési .lehetős•égJeit Íls bizto.sítan!Ía krell.
Az egyesülés egyik eredménye az l·esz például,
hogy a német katonai kiadások csökkentése még Frandaország .és Oro.szor.szág v•é~rleges .IehenO'el'elése előtt is
l ehetővé válnék.l04!
r>
1

~~ ~Vor all~m aber, Hunneu und Avaren, ungefüges
und lastJges Gesmdel, standen im Werthe weit unter den
s~.aven, welche man östlich von Eibe und Saale zu be~ampf()n hatte, und der Unwerth des Feindes spiegelt sich
m dem
Unwerthe der Ostmarker an der Ens •« D• Sch • 111 •
lUi.S U. o .
104

'>Erstens soll durch Gründung eines Mittel-Europas
das man meinethalben Germanien nennen mag eine Macht
geschaffen werden, welche mit massiger Anstr~ngung ganz

Az új onl~an _J étrdl~z.an dó dá~~amegységben Aius .
na k ugyan atszo ag ma1soc re'Il! u sz.erepe
l
' ztrtá.
' et b'1ro d a l om gyarmatterületévé vál vo'kna
a nem
.105 h'lszen
, ,
.
b
ne ,
en k
a ll atranyalt a zon an csupán a nemnémet lak . k . ne
nék, osak az ő sorsuk válnék bizonytalanná ~h' erez.
· a z e l OIIJ
"Lb·11 f eJe
· zet lJen l'.attu k , még a , zínes lsz.en '
arrunt
8
to sítottakra vonatkozólag s,ean dolgozta1~.: ki ilyeJ~a~~~~:
tervekle t a ,f el e ttük uralkotdni óh1ajtó hatalmak _Je eg_u
m c tfajúak viszont az eddigi elnyomatás állapotá,b :J k~~
k eriiin ének é1s az uralkodó fajta szerepét vennék
olyan t'erületeken is, ahol eddig kis·ebh8'égben éltek:
i degen föld hely ett .saját ,,ha.zájukbaJn" lennének
urak.106 Kiegészülne számuk a német birodalom nép.
fölöslegeibőL Itt tdep.ülnének le a német ki.szol~ált a·l·
tisztek és kö2íkatonák, akiknek •él'!de.meit ,az őslakosság
tól elkohzott f.ö ldekke.l jutalmaznák. Német ánaháza.
kat állít anának i.tt fel. Minden német koldruis és n1ncstei.en, aki a J:'légi. biivo1dalmi területet el akarná hagyllli,
itt keHemes otthonra ta.l álhatna az ered·eti .lako.sság ro.
vására.m
Érzi .azonban, hogy e ragyogó föltételek meg·
csillogtatása is csak a ,szegénye?h elemeket fogj~ id~·
osábítani, a fejedelmeket más Indokokkal akarJa r.a·
bírllli, hogY a gy.atr matosítandó területeken helyezked·
jenek el. Előbb ·a fenyegeté-s és a gúny •eszk·özei>Vel ak~r
rájuk hatá.st gyakoro•l ni. Felhívja figyelmüket:
addt~
válas•száik ·ezt az utat, amíg nem ktéső, .amíg ~eg v,an, ra
a lehető s ég: ha háború, vagy valamely mas esemenY
következtében l•e.sznek kénytelenek po•z íciójukat fel·
adni, sokkal ro<:.szabbul fognak járni. Nem mondj1a, hogY

1

1

;t

Europa im Schach zu halten vermag, welebe dadurcadh, da~
sle dies vermag, den Frieden wirklich sichert, und d. ur~;
dass sie den Frieden wirklich sichert, die eigenthc~ ner·
durch die Heere nötig gemachte Anspannung der
eu d
schraube auch dann schon herabsetzt, wann Russl_andd u~
Frankreich noch nicht endgültig gedemüthigt sm -~
·
Sch.100
414.
h Is
»Es glbt keine andere Aufgabe für Oesterrelc 8 .
die, der Koloniestaat Deutschlands zu werdeu.« D. Sch. 111 '
lúd 10még: 113., 310., S96-S97.
..
, RA
b D. Sch. 113.
MTA KO NYVTA
10
' D. Sch. 27-28., 391.
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,
k " l'" 'v őben várhatók:
ezek a fen yegető es em. enye~, a , oze _JO
az ő korában
na y események ·szer.eh•kl a JO tar.sasagot,
..
. me
élj !ds kaliberű emberekkel n em szív. es· ~n ~o~nek 1~ ~
retséget: a Vli•l ágtörténelem v~ll:anws :sZl ual ~~o~s;túrá·
magas pontokkal k er esik az ·en~t~ e~est:, a va ,
Ús·ok biztoit1ságban ]·ehetnek a v11lamoktol Igy g
108
nyolja fej edelmi., kortársait.
..
k
. VéJ.eménye sz,erint a politika nemcsak la. t_om~ge
feJ.é hanem az államférfiak és Eejedel~ek y.anyaba_n
109
'
UJra hangoztatJa
· nem
1s
m a' s, m 1"nt pedagó<ria
.,. ·
b
egyébk ént, hogy ennek , ta. ~ol'l;~ak~ak - . 18.53- a~
d' ezek et - államferfial •es f eJ e d elm e~ p1llanat
mobne Jkae'k· k<iilönö sen az államférfiak jde;ut éktelenek. A
em r
.
h ,
"ll
fejedelmek között a~ a dn~ néhá.t~y . , te etseges, 1 etve
olyan, aki, ha levetne bJborp,alatStJat, komoly munka
végzés ére is alkalmas volna.JJJO Arr.a go~dol, hogy
amennyiben magukévá tenlllék a hoziZá ha,s onlo tervelZgetök elképzeléseit, komoly V!e~érei.vé 1ehe~ének a nép_nek. Mindenképen igazolni s•z eretné a Í.eJedelmek ·szamára is, hogy ezek' :a tervek az ő egyéni érdekeiket ép:
pen úgy szolg.álják, mint a közös.ségét! ·érdemeseibb pelclául egy német f.ejedd emnek Csehor.szág vezetését v állalnü:, mint ·es·etl eg egy törp.e1fejecl elem ség élén állani a
régi német büoclalom keret én belül.11'1
Hitz onygatni próbá.lj·a azt :is, hogy ez az egyesülés
nem i.s azt' jelentené, amit az ember az telső benyomás
al apján föhételezne, hogy Ausztriát annektá,Jják a német birodalomba, hanem a fordítottjáról volna sz ó:
Amzt·ri.a hatalma na•g yobhodn ék meg.\lili2
100
10 ~

llU

D. Sch. 19.
D. Sch. 32.

U,

0.

11
ll ..• ein königlieber Prinz von Böhmen wird sich
am Ende doch in einer besseren Lage befinden als ein
Herzog von So und so mit 168 und einern halb~,n Mann
Bundeskontingent.« D. Sch. 32.
ll~ ~ Nichts da von Furcht, dass dies der HeimfaU
Oesterr~IChs an d~s ~·eutsche Reich sei. Im Gegentheile:
wenn d1e Sache nchtlg angefasst wird, bedeutet sie den
Anfall des deutschen Reiches an Oes terreich, die Verlegung
des Sch:verpunktes der europ i:iischen Politik von Petersburf!
nuch Wwn. « D. Sch. 112-11 3.
<>
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Mdön m ár azt h iszi, hogy a fej e d elmeket és .
· · a k·eszena
·
' Il o' n em
· et b'uo d a lm1· leszer elta gyarm atosltasr
l .
.. k atona'k at es
• k o ld
• rabírta
•
a t•lszt ck et, k oz
· u so k at mar
• · h e ly css egcro
• • "I, raeszmél
·
győz t e az egyesites
arra' meg.
h
a legkomolyabb akadálya a Hohenzollern ' és ogy
Habsburg-ház r ivalizálá·sa. N em talál más kiuta
. h
l
..
, .
at
végül, mlnt ogy o yan szovet·s•egi tervezetet dolgoz.
zon ki , amelynek k er etén belül mind ,a régi
német birodalom, mind AIUSztria látszólagos füg.
getlenséget élvezne: egység es birodalom két fejjel, ami
azonban csak 1addig tartana, amíg az egyik dinasztia ki
n em hal.ll3 Erre vonatkozólag részletekbe menő tervez•' tet dol goz ki , amelyn ek k ét pontját már megÍlsmerbiik
a stratégiai határokon b elül élő n épekre vonatkozó tervek vázolásánáL Ez a s ze rződ bs terve z e t persze sok tek intetb en eltér .azoktól a szkémáktól, amelyeiket a mult
szá Zlad má sodik f elében ilyen alkalmakkor . ha,sználni
szoktak, d e tekintetb e k ell vennünk, hogy itt végre is
nem d.iplom atá;val, h an em egy fomadalom. " próiétájával" van dolgunk. J,smerjük m~eg a sz·e.riZődés rövid t.artalmát.lM
-n ;, D. Sch. 411- 413.
114 Nem lesz érdektelen rámutatni arra, hogy Ausztriában a 80-as években bizonyos körökben a nagyn~met
gondolatnak erősebb visszhangja támadt, mint magaban
Németországban. Legalább is ezt bizonyítják Güdemannal{ ~
Neue Freie Pressében közzétett Lagarde-bírálatának egyes lntételei (1887. febr. 12. szám) ~ Derselbe (= Paul de Laga.rde)
geberdet sich namlich seit Jahren als nichts mehr und mchtd
weniger denn als der Retter der Deutschen Nation, un
wenn er auch als soleher nach dem Satz·e : Nemo propheta
ln Patria, nicht ernst genommen wird, so betreibt er doch
mit seinem Deutschthum einen sehr schwunghaften ExpC!rt
und fiudet zurnal »bei uns z'Hausc: in Ocsterreich in gewJS·
sen Kreisen Anwerth und Absatz für seine Ansicht~n·;
Még érdekesebb azonban, hogy a 96. jegyzetben eml1):e.t
antiszemita osztrák politikus, von Schönerer, akit a .naclk
Lagarde mellett nagy tiszteletben részesítettek, mmt 8
Nagy-Németország egyik első harcosát, elküldette Lagard~·
nak Güdemann cikkét és folyóiratában lehetőséget nyuJt
~ott. ne~i. hogy
válaszoljon a támadásra. Ez az
1~ bizonyl~Ja, hogy von Schönerer is Lagarde hatása alatt
aH ott. (Lasd L.a garde: »Mittheilungen«, Göttingen, 1878. Il.
2J64~270 .); YJ.emryb, Nazification of Jewish Learning. (The
' e W}Sh Review 1945. III. 30.)
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l Németország és Ausztria csás~ára fölmondhatat·
lan vi d- ·és dacszövetséget köt egymassal.
.,
"do" társak kölcsönösen szavatolJSk
k
A magas s~erzo
birtokaik .é rint·etlenségét ·és kötel ezi~ magu d at'k a~~a,
hogy, ha bármelyik közülük há?o~ba ~~;e:e n~ • Ir·
tokáUomáuyJUk ·bs jogaik meg;vrdese oeljahol teljeS , katonai erejüket egymásillak kölcsönüsen rendelkezesre
boosátj:ák.
. ..
2. A Hoh enzollern és a Habsburg;-Loth~rmgtai uralkodóház ÖI"ÖkÖ·s ödési sz•erződést köt egymas•s al, am~ly
nek értelméhelll a két uralkodóhá·z ~árm ~lyikének k?ha:
Iás•a esetén a m egmavatdó azonnal es romden tovabb1
felt étfel nélkü1l a k~h.alt dinasztia össz·e s jogainak örÖ·
kéb e lé p.
A Hohen:zollern ház egy éven belül érvényteleníti
az általa rég·e bben létesített örökösödési szerződéseket.
3-4. Ez·eket a pontokat már ismertettük. Ez.ek az
osztrák birodalom területén élő nemnémetekről rendelkeznek - germán erkölcsi normák szerint.
5. A két német állam kö~ött vámkö~össéget kell
létrehozni, amelynek részleteit később fogják meg·
állapíta111i.
6. lntJézkedések a nemkatolikus (protestáns) val·
láts ok ügyeiuele vendezéséről. Mindenkit meg kell kérdeznit, hogy kiskorú hozzátartozóival és gyámoltjaival
együtt a .négy P.rotestáns árnya•l at közül mely~khez óhajt
csatl.ako·zni. A protestáns fei.ekez;etek egyházi vagyonát
a jelentkezők aránysz.áma •S zerint .fogják fdosztani a
különböző nemkatolilws á.r nyalatok •szervezeteti között.
7. A 1rendek szerepe az állam irányításában. Itt
1!·~~-y sz;er.el? !IUtna a Lag;arde által javas-!-lt, a nemesség
UJJaszervezeseve vona·t'kozó terveknek A rendek alkotnák a törvényho·zá.s g·erinoét.
. 8. H~ a két csá•s zár a kiadaDJdó törvény·ek, vagy a
k irova.n do adók, Vlagy má·s inté zked ések t ekiintetkben
n em t?d a r~n~ekke·l megegyezésre j.u tni, akko.r elren.d~lhetl'~ a nep ta ltal választott képvi•s·elők kiküldését. A
valaszta•sokra von atkozólag r endkívül bonyolult javaslatokat kö zöl.
9. A k ét c.sá•sz·ár törvényho zói tisztét csak az ált 11 •
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luk létcsí lett államtanács meghallgatása 1utá.n g k
.
ro lh atJa.
· Ya o10. Adóügyi javruslatok.
n. A közigaz151atási híróstá gra vonatkozó javaslatok.

Nemzetközi ellenségek.
Biro1dalmak és népek mellett nemzetközi vallási
és szellemi tényezökkel ris felveszi a küzdelmet: főke
pen azokkal, amely~ekről azt hiszi, hogy útjában állanak
a német ·világhatalmi törekvéseknek. Két nagy ri,v álist
f edez fel: a katol1icimrmst ~ és ZIS~dóságot. S.zerinte egyiknek .sincs .s ok köze a vallá.shoz, hanem mindkettő évezredek óta a világ meghódítás,á ~ra törekszik, tehit a
német hódító tervekte t kereszt,ezi.
Ebben a fiejeZiethen a~okat a "kifogá,s ait" próbáljuk ö·ss~egezni, amelyeknek po.l1itikai vonatko,z ásaik
vannak.
Harcra ,s arkalja a germán "prófétát" az a fölismerés is, hogy mÍ!I.ld a katülici~mus, mind a zs.idóság súlyos válságokon vergődik keresztül 1az01kban az évtizedekben. Alkalmasnak
látja az időpontot lerohaná·
sukra.
A katolicizmus helyzete nem volt könnyű a
XIX. Bzázadban. Új tényezők, új ·erők elől'letörése kii,-etkeztéhen a nemzeti, 1a szoci<ális gond-olat megcrÖ·
&ödése, a iwdományos ismeretek gyara.podása révén
az évezredek hagyományaihoz gyakran mereven ra·
gaszkodó Egyhá,znak nehéz harcokat kellett vívnia, a,z
új idők ISz.eUeméVJel: a régi ·és az új VIilág ös,s~ecsapasa·
nak, a "kultrúrharcnak" folyamátll a kaiolieizmus több·
ször kényszerült védekezésre: több ~ sebet kap, mint 'ad.
Hasonlóképen nehéz volt a .zsidóság helyzete. A
zsldók •ugyan a győzelem felé menetelő új irányzat?k
zászlóvivői között haJadnak: a demokrácia a libel'la:lJz.·
mus, a szoáalizmllls előbbrevitelében és ' propagálá·
sában visznek kiemelkedő szerepet, de nem jelentékte·
len hozzájárulásuk a pénzügy~ é,s a glatz dasági <él,et
''lodem alapoikra való d'ektetésébern sem. Az természe·

k ern kisérik rokontes hogY a kon~erv'atí~l elem~ a~k gyors sikert elérő
,
l
k
mozge wny es ,
l, . 'k
szenvve enne a ,
, . "l, dőharcosait at]a
to·· rekvő tömegek
re, tegnek előr, ettöréset: a,z hUalJ d~ ta g
'bk, t
a a•sra
'k
henne. De •az egye , en,
e·l mult év,ezredek emle e.
lel'ke mél)'én j,s ott ~! ~e? a~" vis,s zhangja még benne
A két téve,zr,edes ", ItVIta~~ ben ~mások nyomait .a
zsong a s•ZIVJekhen ·~s
,o.~ t . ~em képesek elmosni.
d'"l" új é.let ,zaJa es tg.~re ei l
.
ptezs u o
. ,
l, támadást az IS megA z,s~dósá·g ellen ua~yu o-~,
célzó
mozgalmak
könnyítli, hogy az .. f~ienJog.usid:~nyekre. A befogadó
n~m v, ez~th~U!e~"~ ~o~~:~~ö:~~ű fdadat
egy olyan könepe ~ szamara '""""'
k
,
'
te
..
,
:•
'
,
1
'
amely
nemcsal
szarmazas
zoss·eg em'anckpa a'sa,
,
,
d k ótakintetéhen v.oJt idegen számara, hanem ·e~ezre. ~ ,
más életfehételek között élvén, nagyon 1s. saJatsar~s
jeHegzetes.ségekkel bírt. Azt sem szaba_d t:e~mtet~~ . I·
vül-hag)'lni, hogy ·a zsidó nép egy~,s reteg~~ valla•Sl ha~
gyomá,nya.ik féltéséből, mások pedig a saJat nemze~I
érzé.sük ,éhr,edező tudatoSIUMisa köv1e tkezt~ben , Mm IS
óhajtották feladni különállásukat olyan JOg~ker~, ~e
lyek minden embert megillettek ellenszolgaltatas ndkül i~s.
Róma és Jeruzs.áJem éveZir>edek párviadala után
immár ·együtt k·el"'ül a germán pellengérre.

:z

1

a) Katolicizmus -

Jezsuitizmus.

Az ,ara1ny, a vörös ,éJs a szürk<e (a Liberalizmus) mellett a f'Cl<de 'internatlionale érdekli a legintenzívebben.
Meg,állapítja, hogy a német ~ egység kiaJakulásának egyik
legtfőbb ellensége a katoliik m egyh,áz. A két német
állam egyesüléSlét azért is meggátolná, mert nem akarja,
hogy a katolikuiS Ausztf!i1a a protestáns többségű Nemet hilrodalomban háttérhe ~s~oruljon.ll16
Róma szerinte különben nemcsak a német nemll:> l>Der Germanisierung Oesterreichs widerstrebt die
katholische Kirche, welche, weil Römisch, das Deutschthum
auch dann noch fürchtet, wann es katholisch ist.« D. Sch, 360.
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zeti gondolat érvényesülését hátráltatja l
lában minden nemzetnek -e1Len:sége.lll6
' l'a nem áltaA katolik.us egyház nem valrl ási gondoJ t k.
selője, hanem politikai tényező. Lagard-e az óka . RepVJi.
on orna
Ub »So wurde der Katholizismus zum Fe'
Nationen, der Gewissen, der Vermehrung des llldie . der
ge shgen
Besitzes. . .
. Da die Nat~onen Euro p as und die Wissenschaft . ~
WJe aus der Ptstole geschossen ins Dasein getrete 0 ~--ht
d~ sie sich allmah~ich und durch die Arbeit vie7 51 r:ct,
Mlttelalter herangeblldet haben, so ist auch Roms Gr Im
sat~ gegen sie sch~n im Mittelalter vorhanden. Es eg~n
memes Erachtens keme Reformatoren vor der Reform t~Ibt
aber wohl Jesuiten vor dem Jesuitismus.
a IOn,
Rom war im Mittelalter die einzige Macht welch
Politik tri eb, weil es die einzige fertige Macht wa~· übe
sonst ~ereitete ~an n~r die .Möglichkeit vor, dereins't Polf~k
zu tretben. W Ie es. Im Mittelalter keine Historiker gab
sondern nur Chro~1s~en,. gab es auch keine Geschichte'
sonde;n ~ur Praehmmanen zur Geschichte: der MangeÍ
an. Histenkern beweist das Nichtvorhandensein der Histone. R~m hat .damals den richtigen Instinkt gehabt, die
Staatenb1ldu~?: m Eur?pa nach Kraften zu verhinctem
und zu _verzog~rn: gle1chwohl war am Ende des Mittelalte~~ dtese Blld~ng i~ Wesentlichen vollendet ... Rom
erklarte und erklart, d1e Nationalitat gehöre dem niederen
Verlaufe der natürlic~en Dinge an, und erkiart damit jedes
W~rt, welches Gott m der Geschichte spricht - ich verwelSe au~. unt~n zu ~agendes - für apokryph. Rom erkliirte
udnd er.~lart dte Nat10nalWit für ein Masseoprinzip um mit
Pobel gegen .d'Ie I nt e ll'Igenz, mlt
· der Oemokratie
' gegen
d'em K
s~ibst r~:~n olherie~en t zu können: Nationen vergehn von
ohne ~Aittelpunkte u ~n rhn vrgehn~ und . was eine Nati~n
Musterschöpfung dn oJ, ne. n halt ISt, zeigt Paraguay, die
er esmten.« D. Sch 48-49 · »Diese
K th r · .. .
wfe ~::~~~t~f;c~:t*rl~~hr.der Nationalitat ebenso 'leindlich,
nicht mehr .. .
a '10 IZismus der germaniseben und der
Franzosen, rS~;~ften,d~~.~ern ro~ar:ischen Nationalitat der
bei vielen Katholik a Ianer fe~ndhch war. Es mag si~h
vom Papst-König r:~ s~h~. kom1sch ausnehmen, wenn s1e
Kirchenstaat zu besiten. .1et Forderung der Kirche einen
begründet, dass ein si~~U..b1 s ~ehr wohl in der Einsieht
mehr Land zum W
~ er die Erde ausbreitender Baum
Vatikan, das Lateran urze n bedarf als die Paliiste des
th .halte es für durch~nd d.a~ Castell Gandolfo gewahren.
og1k der Thatsachen us me t un.wahricheinlich, dass die
~chen
werde was f . ~~z Itaben zum Kirchenstaatc
0
ne Kurialstyl angeh:~1 IcD nSuhr mit Laienbeamten und nur
.
• c . 40t

ri

.. "k" sét látJ'a benne amely vallási ·szÍm'bolumok mögé
oro ()
'
. A k'aJ k't d'0
.. l a l a?
új német bimdalomnak már eze.rt lS .~skudt elle~s~ge:
Az Egyház a köz,épkorhan 11s elsosorban pohuk~I
erő volt. Véleménye szerint az egyetlen ko:mo1y erot
képviselő tényező volt azokban az évszázadokba~:. ~
többi hatalom akkor tett cSiak előkészületeket politikat
lehetőségek megteremtésére.U7 É•s Róma ma ris poli·
tikai hatalom, amely egyeduralomra tör: le kell vele
végérvényesen számolni ..1.18
•
Konkordátumokkal próbálnak vele komprom1sz·
szumot k ötni. Ez azonban egészen céltalan, mert I!Z
osal~ a kérelések vaLlási vonatkozárs aira van tekintettel,
p edig Róma éppen ,a nnyira világ~hatalom, mi~t amenynyir,e Amerika az, vagy amennywe Oroszorszag an)'lak
rejtőzve aka•r hatalmi pozíciót .elér.m.

tekinthető.lll9

Ki,emeli azt is az Egyház "bűnei" közül, hogy terjeszkedni próbál Nyugat-Á,z,SJiában
éppen úgy, rnint
Észak-Amerikában. 120
Leköti érdeklődését a Vatikán államm.t is és a
pápia osalhart.atlanságának dogmája1&, továbbá 'a katoliózmus vallási jelentősége is fogl,a lkoztatja,
de
ezekről a 1kÖVIetkező fejezetben
fogunk beszámolni.
Hatalani ós politikai sz.empontból 1eg.inkább a jeZJS.uitizmussal számol. ·R endkívül fonto "-•ságot tulajdonít mi.iD. Sch. 48.
D. Sch. 97.
»Die römisch-katholische Kirche ist eine politisebe
Macht, und hat als solche nicht mehr Veranlassung abzudanken als Russland oder Nord-Amerika sie haben: um
der schöneu Augen des deutschen Liberalismus willen,
und weil einern Zeitungsschreiber eine andere Ordnung
der Dinge passender erscheint als die bestehende, darum
legt kein Fürst seine Krone nieder, darum löst kein Reich
sich auf . . . Man nahm den Löwen in den Garten und
bestrebte sich hinterdrein, ihm die Zahne und Krallen
abzugewöhnen. Man quiUte sich, durch Kankordate und
Vertrage ein System, das gar kein religiö:;es, sondern ein
religiös maskiertes politisebes System ist, auf die Aeusserung
seir.er religiösen Seite zu beschranl<en.« D. Sch. 89-90.
l~U D. Sch. 360.
Ul D. Sch. 23 3.
1 il~
D. Sch. 342,
lH
ll b

n~
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k ö d ésének. Történeti
j elentőségűnek
.
d omm1
· "k anuso
'
k e- s f er eneesek ·SZeT~epének
tartJa. ! h ogy a
e z a ha r co s r end veszi á t a veze tő ISZe . 1·eJarta Után
hatalmi törekvések i rányítás ában.l:l.3 r~=t ~ ka~olikus
' k l a' tJa,
·
h ogy <eltulozza
tan erdek'eb en va I ona
a k t"'uI"k
· k Jelentő
·
l1a ta I lilll· h arc•runa
s ég.é t igy.ekszika ,..,o 1· ,us .egyh
. az
- - ·l.S m egnagyobbítani' és túl.értél... Je~SiUthzmu
f on to &sagat
8
1·
.
, . , , , ,
ce lll' a 1ca to
lik u s egy h a~
aranyitasaban b etöltött ,s<
z erepét.
·
Felfogas a · S ~~r~nt .a pápa is csupán báb e har.
cos r end generallisanak ~e~éh en.~ A jezJSruimizmusnak
az ~gyháza t, am_elynek cégére .. alatt dolgozik és amely
a n e~ e t nem~eh gondolatot tonkr,e t·ette, római katolik ushol egyetem es katolikussá kell tennie: ·ez pedig
ellenkezik a germán törekvésekkel, amelyeknek érdekéhen a vallás es zméit saját nemZJetiJségük <p olitikai célkitűzés eivel kdl azonos's'á tenni: a prol:Testantizmus CSiak
ger rr::án alapel me in ek kö sz.önheJti si1k ere1it. Rómaellenes
1.::1:> »Die römisch-katholische Kirche musste erleben,
dass die Franken, Longobarden, Gothen des sechsten und
siebenten Jahrhunderts zu Franzosen, ltaliiinern, Spaniern
wurden. Sie musste erleben, dass England und Deutschland
in die Reihe traten, und dass schliesslich Niemand gewillt
war, ein im Drange der Völkerwanderungsnoth übernommenes, aus altrömischer Lust am Herrseben behalterres
und vertheidigtes Imperium der frütieren Welthaupstadt
sich gefallen zu lassen. Rom erkannte die Zeit, und s~h
sich nach Hülfstruppen im feindlichen Lager um. Die
Orden des Dominicus und Franciscus lernten seine Sache
führen, und als auf die Ritterzeit die Soldatenzeit folgte,
traten Jesuiten, Soldaten Jesu, an die Stelle der schwarzen
und grauen Brüder, deren Organisation für ~ie neuen
Bedürfnisse nicht mehr schlagfertig genug sch1en. Alles
wurde darauf angelegt, die allmiihlich und durch die V~r
hiütnisse entstandene Herrschait zu wahren. Dass d1es
noch heute ebenso g·e schieht, und dass, wo es angebracht
scheint, auch die religiőse Grundlage der Herrschait betont
wird, das ist die notwendige Folge des Besitzes der Herr·
schait.< D. Sch. 89.
.
· 1
1l:4 :.Von Religion ist hüben und drü~en ge~~lti_g v1e
die Recte: die eingeweihten Kiimpfer und d1~ Verstand1ger~n
un ter den nicht eingeweihten Zuschauern w1ssen ganz _gena u,
dass es sich um Religion in dieser Angelegenhe1t . gar
nicht handelt, dass zur Frage nur steht, ob der JesUit~p:
general - der Papst ist nur dessen Puppe - o der Deutsv 1
land in Deutschland Herr sein soll.« D. Sch. 137,
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,
h nem keresztényekként,
állásfo glalásuk terme.szetes, :
' bb küzdeni. Vilá ghanem germánokként ak arna: t~Its pluráliszban: ezek
vallás szingulári•s zban, nemzet~ :~
a kbt el1en~él pro~ra~.poitltJaif.
l
számára majdE ' hl , nt a JezsUitizmus o ga ma
gye (e
·d, ' Határozottan ugyan a
nem a<zt jelent~, ~in~t a _zsll, ots.agAJ., lia~ce lsDaelúte~t azo·
,
00 , • e yilk 1ntezmenye .az
ZS ,o. nep
de más alkalmakkal az egész Z'Sidó ?.epbet
k" · nt · Jőn az upb ·
noSit]a ezze ,
a jezsuit:álk hoz has onlóna~ teeknt\~.;: k=~i akkor is a
ko ni ném et e!IIen S!Zenves segn .o .
·k ""l, , .
.
"t"IZIDIwshoz h as onló vonás amak eloterhe eru ese
Jezsua
ben látja aZit.[J!2ijl
.
. .
.
,
Van azonban valami .a JeZISultlzmusban, amit u~an·
·
zasra
e' rdemesnek tart: az eltökélt akaratot,· l am1vel
'
céljai elérésére törekszik. Ugyanezt a _Je ens~g~l
figyelhetjÜ!k meg a zsidós.ág megítélés.ében I<S.,. Kivalasztja és erősen felnagvít!a meg.lév? ~agy reaJuk. !o·
gott hi1bá.ikat és azokat, ma.,el azt hiLSZI, hogy a ~ll.~g
hatalmi tönekv·é sek támogatá•siára alk·aJm:ts 1eszkozok,
szívesen kölos·Önzi ~aját népe számára.
De a k·atoliciziillUs és a jez.w iüzmus támadásánál
más .szempontok is ösztönzik. Sz_ámol _a, prot~táns
töbh ségű németség évszázadokra v1sszanyulo katohkusgyűlöl et ével, amely nyli.lvánvalóa~ els ő s orban _a ha_rc~·
sabb j eU egű jCI7Jswit,a rend el,l en nTányJUL107 Tlélmada<Salt
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D. Sch. 233.
»In früheren Zeiten haben unsere Nachbaren uns
keine grundsiitzliche Abneigung entgegen getragen. Der
Deutsche war linkisch und pedantisch: darüber la ch te ma n.
Er trank und ass entsetzlich vie!, er spielte: das fan d ma n
nicht schön. Aber sonst verkehrte man mit ihm, wie man
überhaupt mit Menschen verkehrt: man duldet Missfalliges,
weil man mehr oder weniger genau weiss, dass man des
Andern Missfallenden selbst genug an sich trag~ . . .
Jetzt ist die Sache anders. Die Deutschen sind die am
lebhaHesten gehasste Nation Europas : sie stehn mit Jud en
und Jesuiten auf einer Stufe der Werthschatzung .. .
Das, was jetzt Deutsch heisst, ist eben so ein Kunstprodukt wie Judanthum und Jesuitismus.< D. Sch. 238.
l ll'c »Zur weiteren Erlauterung des Gesagten verweis~
ich auf den Jesuitismus. Auch er ist ein Kunstprodukt, und
die fanatische Abneigung gegen ihn ruht darauf dass er
dies ist. Dieser Abneigun.g ist so stark, dass sie sonst
Illo
l:lb

IlO
az is irányíthatja, hogy <~gyrészt meg' ·.
,
,
,
.
tnus cppen
azert,
merl tavolabb
áll a ertt. ,a kat 0 t·IC!z.
, "l , mmt
.
.
gennauf szell enu..
segto
a protestantizmus,
nehezebb
törekvés(' knek swlgála.tába szegődni rn:n, og az új
,
d es ,szerve7ietét amely
'
asreszt
atto'l f c' l , h ogy evezre
h' Ped·
h lg
' 1{. c.. ll ener,e,
'
l<omol y összefogó' erőnekne biez el Y·
zetene
a XIX. ,században is és amelynek nean2'letek f .. l.~o~~lt
len tosege
.. , van. ne h eze hll l e&z éppen nem~etközi
o Ott!
)e ·
k
l atal· miatt
·
.
,
.
.
apcsomegsemrn:Jsttem, m1nt a protestantiz ...."'
.
'l tozatait,
. ame l ye k sem egységük, ~sem szell
.... u ,S ne.·.
met va,
ségük határozott&ága tekintetéhen nem hasonlíth=~i
0 c
össze a katolikUJS egyházzal.
S végül ne f,eledjük el: éppen a bekebelezendő területeken nagyszáJmú lkatoLi!kws alakosság éL El k:ell
tehát távolítani a katoliózmust mint szellemi hatalmat
az útból.
Befejezésül még meg~ említjük, hogy a ka:tolici:zmus
világi ha talmának hangsúlyozására a bajor állapotok
,,viJSszásságát" is fdhals,z ná,l ja. Fel v:an háborodva: a
bajor uralkodó meg.tilthatja, hogy az oltár előtt a német
császárért imá,dko2!zanak a protestáns templomokban,
de ugyanakkor nlinc.s semmi akadá,l ya annak, hogy a
német katolikllllsok templomaikban a p'ápá,ért mi1sézze·
nek.128

b) A zsidóság. -

Alliance Israelfte.

Miként a katolicizmust is függetlenül vallási vo~
natkozásaitól, eLsősorban, mint hatalmi tényezőt v·e~~~
számításha, úgy a zsidó.sághan !Íis ez a prohlém_a érde 1
leginkább. A 2'lsidó nép multjáhól ~azokat a motxvumo~;!
emeli ki, amelyeknek ily;en értelme~ést adhat: a zs~,~
vallási intézkedéseket is ugyanehhol a IS~empont 0
teszi vimg.ála.t tá.rgyává.
nüchterne und gerechte Menschen übe~sehen liisst, w~. ~~;
ethische Kraft im Jesuitismus steckt, wie nahe er de~ .;:gen
steht, und wie viel Segen er i~ ~olge. da~on .zu d~ die
vermag: man empfindet (von EmslCht Ist J.a mrgen d·eser
Rede) lediglich die Dressur, und man ~ieht m Folge I
Dressur jeden Jesuiten als unwahrhafhg.« D. Sch. 237.
l:!o D. Sch. 91.
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• n cm tol v'·
A zsidó kérdés szerinte nem va ll a'Sl
.
kérdése amint egyesek gondolJak, hanediD
raneia
. , , , .
a katolicizmuséval, e
ker.des. azo?~sA
"d' , l gf"hb to··
tisztán hatalmi
_,1 _
bb
'l-"=
zs1 o:sau
még veszedt:u.mese
anna ·
. ':; e.. o
,•
k ése hogy biztosítsa az uralmát a vtlag o.i>szes ne·
~:i vfel;tt. Ez a fővádpont és a többi is összefüggésben
van ezzel.
, k , k.. .. ,
A 2lsidók, mik,é nt az összes olyan nepe es -ozosse·
gek, amely,e ket ő megtámadni készül .-:. te~mészetese~
gyűlölik Németo.rszá.got. 130 ~egtlelsll_e,~.It~I ~~~-dazok_n~ak
az eszméknek amelyek a nemet fe1lodes UtJahan .allanak. Szövetsé~e~sei a liber.alizmusnak. Jellemző fogalom·
kaposolása: liheráai·s-újnémet-zsidó.~ A zsidó a szabad gondolkodás jelképe. A sajtó és a pénzgazdálko·
dás, amelyeket kezükben tartanak, csak eszközei világhatalmi törekVJbseitknek.m.t Rendíthetetlen hívei a
köztársaságoaJk és esküdt ellenségei a királyság intézményének. Mindenütt a1z okkal az elemekkel müködnek
egy·ütt, amdyek a mon.archia aláásá,sát tűzték ki célul.
Nem felejtli el hangsúlyozni, hogy Sámuel próféta tartotta az első bes·z édet a királytság intézménye ellen,
•

1:1::.

»Man tiiuscht sich übrigens sehr, wenn man rneint

~he Judenfrage s~i eine Religions- oder Toleranzfrage: si~
I~t ebenso sehr eme Machtfrage, wie die katholisebe Fraae
eme. Macht~rage ist, nur dass Rom den Katholizism~s

w~mgstens .m Deutschland noch nicht so überwuchert hat
w~e das antievangelisebe Judenthum es mit dem alten IsraeÍ
selt. ~ahrhunderten gethan. Auch Geldbesitz und die Mono.
P?hs1erung der Presse sind für das rnoderne Judenth
nDlchSt
sondern nur Mittel der Herrschaftl~
. chSe3lbstzweck,
. 20.
0
95
a4n0t2i. Sch. 112.
·
• ~ ·
·
li!~ D. Sch. 320.
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amidőn a z'ílidó nép is kit,:ilyt akart maga f .. l.

környező áll.amok mintáj.ára·.l.OO

0

e emelni u
Az, hogy 1a 2JSi1dó nép iro·dalmi és szell· · .
.,b'l k .
,
.
,
emt nzen'l
Ja o a arJa mentem a nemet nemzet J·Övő·, k .. a·
, ,
,.
.
ll ,
Jene h zt
s1to eszmett, a nem~et1 va a•s gondolatát cs k
~·
han befolyásolja, hogy eleinte talál elis~erő a annyi·
. h'
'd'
l 'd
, k
szavakat
IR
;~nyo~ z.s;.l o ~u aJ .~n~ago jellemzésére. De ezek
~z e .I·smerr nyi tt ~z·a~o k -~hnfyon osökkent értékűek
es Vld·S~o~y .?gos_a .h egm .. a
a ~or ~o.ckáztat meg egy.
egy .! osero $ZOt, a a.z. o·sszevetes reven legalább a ke.
t·eszténységet lehet beosmérelni. De k·ésőbb midőn azt
hiszi, hogy helyes·en plagizált a zsidóság ' multj.í-bói
igy.ekszik szabadulni e ránehezedő
kellemetlen te:
her súlyától és válogatott szid·a lmakk.al iJleti a zsidó nép
multját, jelenét, jövőjét, irodalmát és vallá&át épprn
, úgy ·és éppen olyan, komoly alap nélkül, mint amilyen
raffináltan kieszelt vádak halmo.zásával áraszt el hát··
mely más közösséget, vagy nemzetet, amely útjáhan áll
a német világhatalmi tÖr·ekvéseknek.
Érdekli szerzőnket a zsidóság m:int világprobléma is, de különösen az európai zsidóság •s orsa kelti fel
li:I<J :.Dass ein so bis in das innerste Herz monarchisch
gesinntes Volk wie das deutsche eine republikanische Veriassung hat, wird dadm·ch noch bedenklicher, dass viele
Romaneu und alle Juden Europas ebenfaUs Republikaner
sind, dass in England die Monarchie durch den Erben der
Krone systematisch untergraben wird, dass die kleine, aber
machtige Partei der Klerikalen in Italien den Plan hegt,
nach Beseitigung des jeder Initiative zu seiner Rettung
entbehren_den Königs Humbert einen Papst als SpirltUS
Rector emes katholisch verheiratheten Prasictenten ~er
Republik in. grössere Macht zu bring·en, dass in Spamen
Alles gesch1eht, die Bourbonen die Sünden ihrer Ahnen
tragen zu lassen, dass die Presse Deutschlands in den
H.ii.nden der Genossen jenes Propheten Samuel ist, welebe
die Monarchie nur als einen zur Zeit noch zu dulden~en
Schnörkel. ansehen, oder in den Handen derer, welch~ Sl~!
KonservatJv nur nennen, welebe so wenig Einblick 1D d •
Tha~achen besitzen, dass sie an Luther und dem Prote~
tanttsm~ ni~ht irre werden, so wenig Takt und so wenl~
Selbstlos1gkeJt, dass sie wie alles andere von ihnen Ern
~fohle~e, auch die Monarchie mit dem Verdachte befl~cken~
8h1e den Interessen der Junker und nur diesen, diene.
Dasss
. c . 393.
,

, . . d 'k
belül viszont ·elsősorban
figr;elmét,_ azdeul ropal ~~1 t? ~~ő és .azokban az országok·
a nemet biro a om teru e en
. .
,
ame·
ban lakó ~s~dók _sorsa foglalko~tatJ:e~~~:::~v(~;ngyel
lyeket a nemet b1rodalom -?e a -~r , .
Csehország,
, Oro.szország nyugati teruletsavja,
or.szag,
b
Magyarország Románia, sth.).
Más az ~ lná,spontja azokkal a zsidókk~l s~em e~,
.k
, . Ne'metor>szág területén laknak es mas azo .
ak l' a reg1
,
.. 1 k.,
'l Ikal >szemben akik a gyarmatosítando teru e~~l enke ne,!'
Azokat 'a 7Jsidókat, akik régi n~met ;eru ete en e ·
nek bizonyos feltételek mellett ha]lando esetleg h_~fo·
17 ad~i a német nép kö2lösségébe. A legfontosabb ko_;e·
~elmény, hogy >a zsidóságot, mint vall~st meg k_ell szuntetDJi.. A .zsidó vallás ugyanis, vélemenye ts~,ertnt,, nem
más, mint a zs~dó népiség fenntartásának elsorangu eszköze. A zsidóság nemzet a nemzetben. Ideg.en. test.
amely 0O'eamyedést okoz. Mindegy az, hogy ez az I·degen
test •eg y dal"ab gyémánt, vagy egy rothadó fadarab. 1341
A .zsidók - mondja Lagarde - a történelem folyamán seho],s.em örvendhettek embertársaik rokonszen~
vének. Ök maguk rossz tulajdonsá gaikat a keresztény
elnyomás eredményének tüntetik fel. Ho gY a keresz·
ténység számláját még jobban megterhelj ék, elhallgatják, hogy az arabok éppeu úgy •elnyomták öket, mint
a leevesztények A görögök és a rómaiak - olyan idők
ben, mlidön a kereszténység még egyáltalán nem létezett, vagy még semmi befolyá1st nean
gyakorolt ugyanolyanoknak írják le a zs~dókat, mint amilyeneknek ma Játják őket a nemzsidók. Nem túlzás azt állítani, hogy a patriarchák, aki•kről Mózes első könyve
bc>Szél, típUisai - lehetnek egyébk[ut olyanok, amilyene:( - a zsi.dó ,nemzetn::k: és ezek a típn3ok jóban és
r~~s·zban ~gy,arant anny.u·a hasonlítanak l1!apjaink zSiidOlhoz, mmtha a régi festőnek a m ::U zsidók ültek volna
modelt. Bölcs Nátán és Mendeh sohn 1\Iózes óta meaint
r ~~ l en~;..m~t~ fo rog kö·zkézen a József-típusnak: a
h_ol~s elo~el a ta~ .s:olgálatba állítása az udvaroknál raf.
hr:~It psziChologulVal rrem történik má sért mint hogy
s.aJa•t tehet•s égüket és höloseségüket minrle~ oldalról jó
1

~ 4 D. Sch. 24., 255- 256.
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megvilágításba helyezzék. A zsidók tehát a tört'
foly:mán , se~ikép ~em ~~· egene~ál~dtak, éppene:~t:rn
kezoleg, eredett termeszetnkben orzo·dtek meg.
n.
Kiemeli még, hogy ez a nép hiheteüenül -szívó
,
.. t estl. erte·
, l em b en l.li. •Jo'b k"onyvenek
,
s ter.
meszetu
tanul
•_
nyozá•sa !'évén ISokat foglalil~ozott két norvéo- orvosmak
- Danidss,en é.s Boeck - a lepráról szóló ~unkáj~ l
és megtanllllta ebből, hogy ennek a s·zörnyű hetel?lségne~
a legveszedelmeseb-b megjelenési aLakja, >az elefantiázis, annak a következménye, hogy a vérben túlságos ,8 0 k
a tojá•sfehérje. A görög írók szen~nt a lepra az Egyiptomból kivonuló zsidók nemzeti hetegsége volt. Abból,
hogy Mózes könyvei oly sokat hes·z élnek erről ,a betegségről, szintén azt lehet következtetni, hogy ez 11agyon
gyakori csapás volt lzrá·elben. Ez a heteg.ség föltehetőleg azért Iehetett annyi,r a eJt·erjedve a :llsid&k között, mert a N.ilus-deltában megevett sok halnak következt,ében •a zsidó vérben felhalmozódott .az albumin,
ami azonban, ha nem okozott betegséget., a·z t eredmé·
nyezte, hogy a z,sidó nép fizikailag megerősödött éSI ez
biztosította fölényét más népekk,el szemben.
Úgy láts:úk azonban, hogY ,ezt a "tUJdományo,s" érvelést nem látja elég me1;1alapo·z ottnak maga sem és
szükJségesnek tartja egy más hasonló ,,természettludo·
mányi" megf,i gyeléssel j,s al.átáma,sztani azt a legendát,
amely szerint a zsidóság johb táplálékhoz jutott a
történelem folyamán, mint más népele A bőséges hal·
evés vádja után a túLságos húsevés vádja köv·etkezik. .
A zsidók 12 vagy 13 törz.séből csak Júda és Levi
maradt meg. Ez utóbbi törzs főképen annak v;ez·etö
csoportja az Áronidák hivata,li áUásuknál fogva :;ok
áldozati húshoz jutottak hozzá, amli, évs,zá!Zadokon ke·
r1·sztül kitűnő táplálékot bizto•s ított számukra. Ennek
áldásos követke·zményeit még a mai zsidóknál is tapasz·
talhatjuk.
, Annak ellenére, hogy a zsidók ilyen jól voltak t.:í~·
lalva, mégsem sikerült nekik egyetlen jelentős egyénlse·
get sem kitermelni, mert Maimon1de,sz és a hozzája ha·
8 ?nlók ?supán tolvajok voltak, akik az arab arisztote·
~~~nn~s es uog'"?atizmus eredményeit .saját népük ,sz~nt·
hatalba akartak hee~entpész.ni, M·endelssohn Mozes
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pedig a német felvilágosodás fakó f~,?y,éhen dol·
o-ozott. Még a civilizáció alapját, az egyneJ~seg g~D;~:o
latát is osak 1000 körül vették kölcsön a _?emete to a
mainzi Rabbi, Gerson indítványára: ~ pogan~?k ..e~t
a "barátságos" kifejezést i~ ~ zsim.agogan~'k, koszonheblk
- nem tűrték a többnejuseget es a ~s1dok helyesnek
látt>ák, hogy alkalmazkodjanak a~al1a.~ukhoz. _E~yetlen
kivétel Spin6za, akit __, mint emhtettuk - zs1do volta
ellenél"e is elismert.
A zsidó vallásnak jutott az a szerep, hogy a nyers
fizika1i erőt korlátok közé szorítsa. Vallásuknak köszönhetik, hogy .széts~órtságuk ellenére is megőrizték jellegzetességüket és egységüket.
Annak a könyvnek, amit á.Italában Ótestamentumnak neveznek, véleménye szerint, nagyo:n kevés köze van
a zsidó vallá,shoz. Jehova eDeJetileg bálvány volt,
akit osak a próf.éták alakítottak át élő l•s tenné és aki
most az Örökkévaló név .alatt a népnek felvilág·osodott
részénél i,smét bálvánnyá változott: pe11sze má,r csak
papím1asébó! készült bálv·ány, amely szobadíszül szolgál.li36
Említ·et.tük már a "látnok" életrajzával kaposo1atosan, hogy a zsirdó vallás lényegeként a nCIIDzeti Öntllldatot és a faji gőgöt emeLi• ki. Erlt mindenk•épen rát sze·
retné ültetni •a német nép lelkébe.
Felveti a probl.émát: mi történjék a németországi
zsidókkal? Hogyan illess~e bele ezt •a réteget a jövő
német fejlődésbe? Nem áll faji alapon, ezt viláo-osan
és_ félreérthetetlenül lcifejezésre juttatja. Az, hog'; a
zs;dók P·alesztinából származnak, nem ok arra, hogy :::
ne_m~t nagy
olvasztókemencébe be ne dobják öket.
Mtkep·en foszthatják meg őket ősi nemzeti érz.éseiktőP
Erre. csak egy mód volna, ha megfosztanák őket vall::!·suktol. Erl'e a~zonhan a németeknek nincsen ·
lKezet
·
l -]C
• 1entl· k'
JO!;IU '-·
.
~ s_z1vre.
· 1 1853--han megtartott előadasaban: Barmennyire is elismerik a németek a E
·lium értékeit, senki. 1Bem lépne be közülük a ~e va~_ge
egyházba. Benn vannak az egyházban - és lreszl~bnly
egyelő
·
l'epne l( .,k.l b előle - de senkinek
egasincs
a l
_
__
Ie_n_em
13
~ D. Sch. 22-24.
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joga határozottan kijelentehi, hogy
,
sabbrendű nevelést hizto•sítana, mint az efYha~ •naga.
ság. Legalább is neki nincs · ehhez hát: t~ muBd~ zsiuó.
· 11s
· f"l"
l'lsaga
nyue
o otte a'll az E vangéLium a T
l · d ar meny.
londok volnának 1a 2lsidók, ha az ő régiru ~di?udnak,.. ho.
"k f l
o t, e ero ,
me eg ru h at at e eser•élnék a mai protest t'
~ es
l l
. l A
. cl , l ,
an Izmus oc8
<.a rongya1va .
zs1 o <.tol osak elvehetnének l . •
de semmit sem n)'lujthatnának nek,ik mert m' dva am••t,
1·
•
f · ·
. .
•
m en VIa}.
l as, m .eg a . etust•zr~s 1s, ~o bb, mint az az unalma,s és
~ioshszdentlmendta ;zm~s kes a kerekszténység elkopott,
e <.or a t . mara vanya1na zagyva evc.rék,e, amit ma
1136
pro testan.ttzmusnak neveznek.
A :llS~dóságot ~sak ak~wr leh_et, a ném;-t közösségbe
hefogadm, ha ma]'d a barom reg.t· valla.s (katolikiUs,
protestáns, zsidó) he.l yébe lép az új német nemzeti
v a llás. 137
Érdekes tünet egyébk·énl, hogy a Talmud nevelő
erejét mily nagyra értékeli. Ennek a mŰ,tll~k bnlajdo·
nítja, hogy a zs~dó nép oly jól ·i skolázottá és fegyel·
mezetté vált. A talmudi iskolázottság következtében
kialakult zsidó nemzeLi tulajtlonságok olyan koroikban
is élő ·és ható tény>ezők lesznek még, amidő.n már maga
a Talmud a ZlSidó nép modernné vált filai hálátlansága
követ:kezt,éhen rég a feledés homályába merül majd, amint erre már rámutattnnk.
Igaz ngvan, hogy néhány oldallal tovább már a
Talmud .,hibáit" is fdf.e Jezi, mondván, hogy ll!nnak
doktriná-i és teorémái a P.entateuch1usban is szobalevegő érződik - hlbá,sak ahhan, hogY a :~Jsiclók az élet·
nek ama területeivel szemben, amelyek .a törvényckk~l
nem hozhatók ös-szhangba trlje.sen
érzéketlcnekke,
cgés:llen egyoldalúakid vál~ak. Ezektől a megrögzött
hibáktól csak .saját országukhan szahatlulhatnak m~~'
ahol kényszf'rülvf' lennének más népek segítsége ne·

kiil élni.
Má•s hrly·en vi•'Jzont a talmudi irod1alom frlsőbh·
rendiíségét nPmcsak a mai protc.sta.nti:zmussal_ -sz?m~~;~
1
hang>aúlyozza, hanem a régi ~öröp; CO'Vházatyak 1rot '
UL

D. Srh. 24-25.

1:n D. Sch. S5.

. .
l' nnak előnyeilo Szerintc a
máv-al ellentétbe~! _Is. kidemle l alegré<Tibh és a dogmakép. y e gyhaZI
·· ..
kereszten
. . • 11r0 fa om abb " termé:kJeit, a gorog
zés 15zempontpbol leg ontobs
l
s lelkiszeo-énrség
l · · uo
· dalrnat ,
orza ma
"
nyelvu" -egy1aZ1
·
1 i életet
mukse' <r
.cllemzi Az egyetlen egyhazaty a, aln va ami
:
•
Ö
b
· d
J·oO'ga eretne· ")tat: Or1genesz.
azon an ID.lll en
o .
,
, d
gel gyanusítható. A mrosocEk és harmadik" evsz~za.
zs.idó irodalma - a talmudi irodalom elso termeket:
Misna, Mechilla, Szifré - valóban halálos~n unalm~s.~k,
de l.egaJ.ább erkölcsi komoly.ság sz·elLeme arad h_elolu~.
A ·b ennük tárgyalt témák ,számun~ra bárm~nnyll"C, kozömbösek az ott szereplő sz,erzoknek mmdenkepen
szívügyük~ viszont a görög egyházi irodalomban a késő1
Görö~ország szofisztikája és retorikája - görög szellem
és báj nélkül - jut szóhoz, amely kölcsönkért tud<ílékossággal beszél a vallásról hit nélkül, az életről
frázisokkal és olyan önelégedettJséggel és öntets:l)elgé,ssel, ami e.lárulja, hogY F1a'Ust MephLstofeles hizo1
nyáDa sok egyházatya lelkét vásárolhatta volna me<r SS).
Az_t a I_ehetőséget azonban, hogy a zsidók
új
n_emZteti vall~'s ---;- ~·ely természetesen már johh nevclest f·og nYuJtam, m111t a talmudi ZJsidó-sáo- - kialakulás-a segí~sé.~é~el ·a német közösségbe heilteszkedjenek,
csal_c a regn birodalom te~ületén élőknek óhajtja nyuj-

.:z

tam.
k .p~ ne fele.?j~k ~l, hogy a német zsidókra vonat-

. _ozo_ a" ~em osnntek elgondolásai, amelyek ala
?ket 1s hajlandó lenne befogadni a 'öv- •
k~
zosa-egéhe. Ópporllunitáaának az a Je ... f~bbo nkm-e~ 'lazt még sem meri megkoekáztatn' h o
o a, ogy
folY'á.Sos réteg ellen
. t
'l t, op;y egy olyan h::, mtn allru yet a n'
'd' ,
azo,kb an az évtize,dekbeu k, .
emet
zst osn~
jen fel, amelyek t-e lies ki::;nsel~, oi:ran terVTekkel lépdon föltétcll nélJ.rui.lOO
cs•ztest Jelentenének min-

J~.n

, , ~ magyar' lengyel és romáu
hl, •
tesenel már érintettu"k
k , pr-o emak istnt'rt<'·
a-z ·anne tn la d.
"l
l~ts D S -h
n o teru etek('l\ flö
lB~
• C • 59.
A támadások
~~~o~~ot~h~n;e\\~i~ KÚ!ö~~:~~e~áj~Y~~~~nsz~%ék, igen érzé.
theilungen II 269z)ett levelét idézgetlék (Lára, ha a IH
' ·
· ·
agarde, Mit
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zsidó ságra vonatkozó terveit. Lá LLuk, hogy Mao- ...
ország terülebéről azért akarja eltávolítani a ~aiuÓi~~
mert úgy véli, hogy túl.ságo1S jóharáts.ág fejlődött ~ak~1
köztük és .a befogadó nép között, Omsz-Lengyelürsr.á
zsidó lako sságát az eloroszítástól félti, a "nemkész" len~
syel.eke t visz,ont a ~s~~ó m~r,c g r,ontá:s,át?l a~arja megovm, a romanok koZllll ped1g azert ohajtana kühinvá.
lasztani <a z.sidókat, hogy keves ebb legyen a Bes 8 :l!arábiába ·és attól északkeletre húzódó sávra deportálandó
románok száma.
Aggasztja Lagal'ldN az ~s, hogy ·a katotlias•ágnál
szolgáló és az egy.etemeken tanuló német fiatalság :u·m
képes ellr nállni a :osi1dó pénz osábítá-sának: a zsidó divatkereskedők már az anyaszív aJatt nyugvó, még meg
sem •született n emzed•éket i:s a hiúság mérgével f Cl't(Í·
zik meg. A zsidó "uzsorások" valósággal ostromolják
pénzkölc•sÖneikkel a német földmíves rétegeket, hogy
alkalomadtán kiforgathassák ők•et ősi birtokaikbóL
A zsidókat azért .sem s:oabad a német hirodal;)n
terilletein megtűrni, mert egyelől"e az a cél, hogy .a
földműves és állattenyésztő elemek gyarapodjanak. A
kolonizálá,s célj.ait ez·ek hathatósabban mozdíthatják
elő, mint má•s c:étegek. A zsidók pedig nem alkalmasak
e foglalkozások folytatására, mert vallásuk tiltja az állatok kasztrálásá•t. Bikákkal pedig lllCll lehet mezőgaz·
dasági munkát végezt-etni. Az persze nem zavarja
meg a g·ermán "prófétát", hogy ill ·2lSiidók a k.a•sztrálást
mással végeztetik el, hogy a valláls:i: ·paranos szigorú·
ságát megkerülj·ék. A:ll ö "becsületes"' tdkületét sérti·
az ilyen csala.fintaság. Azt Í•s. ~&·zörnyű ,,bűnnek" tartja,
hogy a ·zsidÓik a 'S~ombati tűzgyujtá•si tilalmat úgy kü·
szöbölik ki, hogy nem:oslidót bíznak meg elvégzésével.
Ebből azt a következtetést vonja 1e: az .emberiség ne·
messége túl előkelő ahhoz, hogy meg•szentelt napján
munkát végezzen, tehát alacsonyabbl'endű emberekkel
,;;gezteti azt el.l\40
Hu

»!v1ag man mit dem angeborenen Rassenhochmuth

~ntsc~uld1gen, wenn Israeliten am Sabbat durch den Schab·

e.~gol, den Sabbat.Heiden, Feuer einschüren und Essen
warmen lassen .- der Add der Menschheit ist eben zu
vornehm, an semern heiligen Tage zq arbeiten -: alleS

Későbbi cikkeiben ugyanezen a csapáson haladva
még sok mindennel ki·egészíti az előbbi érvelését mind
a német mind a határokon kívül élő ~sidóságra vonatkozólag.' JellCIIDzŐ álllásf.oglalá,s ának erkö!osi ,al.~pjaira,
hogy midőn a nemzeti vallás gondolatan k1vul ~g~
másik .eszmét i:s plagizálni óhajt a zsidóságtól, a csalad1
hagyományok őrzésének szentJSégét és fontosságát, ak·
kor is alkalmat keres, hogy kigúnyolja a ~srndók•nak \llzt
a hi:t ét, amely szer.int vaJamennyien Jákóbtól szár·
maztatjálk magukaJt.ll411
Mommsen állítását, amely szerint a zsidóság megjelenése valamely állam életéhen a felbomlást idézi elő,
1
természetesen :meg1dönthetet~en ténynek tartja. ~
Lagarde szerint •a német zsidó problémák helyes
megít.élésénél tekintethe kell venni az egész VIilág zsidós,ágának hely7!etét. Val amennyi zsidó egy :szövetséget
alkot. A német z•sidó közelebbállónak érzi magához a
külföldi zsidót, rnint azt a németet, akitől elvárja,
hogy magával egyenrangúnak tekintse és egyenlő jogokban részesítse.
Az Alliance lsraetite a S7Jabadkőművességhez ha·
sonló nemzetközi összeesküvés a zsó.dó világhatalom
bizto•sítására: semita vonatkozálsban ·ez a S2le.rvezet
ugYanolyan szerep,et tölt be, mint a jeZJsuita rend a katolicizmus tÖTekv·ésében.lAI3 Móze.s törvényeinek is az
a célja, hogy a zsidók J.udeáu kívül mindenütt idege·
nek maradjanak: a zsidóknak minden igyekezetUkkel
hátat kell fordítaniok az e törvénnyel összefüggő
össZJe•s nézeteknok, mert ez a törvény és az abból szf!r-.
was um der Humanitii.t willen, wie man zu sagen liebt,
geboten oder verboten ist, muss auch für den Nichtjuden
gelten, und es ist unsittlich, den Heiden zu etwas zu
veranlassen, was man selbst für unerlaubt halt, aber nicht
entbehren kann und mag.« D. Sch. 34-35.
141 »Sich seiner Vorfahren freuen gil t für abgeschmackt,
nach ihren Schicksalen zu forseben für Zeitverschwendung:
so leicht Niemand hinterHisst den Nachkommen die aussere
Möglichkeit sich als Familie zu unterscheiden, weil er di~
Vorwürfe der Freisinnigen, den Spott der Judense:itaft
scheut, welebe allerdings ohne Unterschied in allen ihren
Exemplaren von Jakob abzustammen meint.« D. Sch. 28L
14 ~
D. Sch. 365.
Ho D. Sch. 255.

mint

a poro- z onzerratív párt záUJ pro.::rammo dol::frZ ki, ·· iin ponthan o~ +
ét a &idó kérd.éc-Ael, amely '!zerinte ezéu
E ópá+. _ főképpen Poro~zor~zá;ot állandó "zgal~m
an -rtj· Ebben a pro, ammhan ó.jahb .. érvekkel .. ·
__ arapítja ré;i e.;onoo12 "t: aki Illi~ hogy az emher:
. •ja"t r~ en írányí ja, éppen úgy, mint az" aki ~
:.~:k te
~zete
"t keresi.. megáilapith.atja,
rr a z. · dólr...at a ré~ i é! jelenle.,: kaltúrnép k :end·
lcívülí módon gyiílri!ték és caodálato_ egyfonn.asa~;al
me_ ~ ették: to áhbá azt, hogy legalább is Európában
a nt:m:zúdók urai. l:ír ilyen ítéleteket is megkoclr..ázta : eeyetlen nép ~~m olt történelmi szemponthól
o van értéktden, mint a Z<i:idó. Azt, hogy a ker~z.
té~. ~ é! az isz ám a zeidó ·valláa hatása alatt kelet·
ez-e
nem arra k8zteti. hogy di3m~j~ annak értékét é Yilá~történet: jelentőség&, ellenke~leg, ~:rt ia
·;'Y állítja he, mintha ~z is a 2~idó&ág hátrányára lenn~
ma~ ·arizható. A. valláBrerii elemek --.- vélem~nye IJ&rint'- u,anis a kere rtényaéghi! tn.entek át, a netn·
ze i érté ~~ket pt~d:!! az Lzlám örökölte. A z;idóiiág
g-~·ermeke!i hi' á~~al tekint v-igsza multjára, amelynek
ő maza <:-;;ak kiégett ·alakja .
. Ezt a fogalmat elő zör a magyarokra és fajroko·
na1~ra alkalmaz•a. csak kéaőbb jött rá, hogy a zsidóság·
ra " rá l>::bf':t f':zt fo;mi. De nemcnk azt nem L~meri el,
liJrry a u:;dó;ág befoh-á;olta volna kétezer év folya·
rnán l>::ányvallá&ain k~e'>ztül a vilárrtörténelmet és azt,
br,I!Y a zcidőú~ jr,2ol! örOköse a biblia' őeöknek, hanem
a\ D. Sch. 2.&6.
-

7

u:, D. Sch. 36~369.
Hb »Dte Juden s!nd a!s eine :atio::-. u::!d nicht als Eb.e
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Nemzeti vallás, miat a vllách6dít6
tervek maeja.
·
Azok a tervek, amelyeket llle~i.· smcrtünk a '· l
. ,
l ' L agar d e·a'l mo k resz
, l etez;.~;-e
, révén, már Ke etre
Iranyu.o
•
, . .. k , ,
mutat.
t a'k , 1wgy n~m, egy nep
egys.egt?re veseről van szó, ha.
n~m a l~gkix_n~Letleneb~ ~:et1pr~ t~rve~ről, anu~l)'ek a
nemet nep v1laghatalm1 torekves.eJn k1vül .s emmi ma'
.
k k'
l A
,d
.
, Sira
nmcsene te mtette. z a mo , ahogyan a katolic' .
mus, a legnagyobb -és a l·egrégibb multra visszatekin~~
k~re~~tény v:ai~áSii _közö.s·ség ~s az .any~·v.aUI~,s élő kép·
v1selm, a z,s.Ido n ep . ell on, lep fel, mar seJtt(;tik, hogy
annak az UJ nemzett vaUaJsnak,- amelyet :l harom régi
(katolicizmus,
protestantizmus és zg;idóság) helyére
óhajt léptetni, tartalmilag nem -s ok kö·ze lesz. sem az
egyikhez, sem a másikhoz. Amit majd felhasználandó
anyagként k~emel azokból, éppen annyira könnye.n fl'l·
ismerhető hami·sítvány lesz,
amiként semmi komoly
kapcsolata nem lesz az. egésznek ahhoz a fogalomhoz,
amit régebben valláson értettek.
A szerző l·egfőbb oélja a réginek lerombolá-t>a,
hogy megteremtse · a lehetö:éget taz új vallás kibontakozására, am-ély Vlalójáhan nem 1Lesz más, mint po·
Utikai progral}llll. Olyan "v~alláJs" Lesz ez, amelyr.. ek
egyetlen komolYian vehető ,,hittétele~• lesz: Néme-t·
ország az egés:z világ ura.
A katolicizmusnak és a zsidóságnak ebben a feje·
zetben is nagy -szerepe lesz, mivel ö a romboláist a~ ~:~}a·
poknál akarja megkezdéni. A v;allástörténet számara
nem lesz más, mint kritika · afelett áz egész kon·
cepció felett, amely Móz·tstöl egészen a XIX. :Sllázadig
tart és amelynek minden fovdulata alapj·ában véve ,eg~·
egy nagy téV'edé-s. Legfeljebb .l{,ét rövid szaka·szt talal
elismerésre méltónak: a próféták és Jézus korát; e~
utó~)L;t azonban cs1ak komoly fenntartásokkal.
,
A zsidó v:allásfordulókuál különö•sen Ezra föllépe·
sével foglalkozik sokat. A katolicizmust, am.int látni

fogjuk az evangéliumok elferdítésének és megham_isitóján,ak tekinti, a ITeformációs mozg~lr_nakat p~dt~
rosszul sikerült javítási kísérleteknek nezt,_ ugyanugy,
mint ahogy nem tartja kielégít~nek az ugynevezett
ókatolikus kísérleteket. Lássuk a reszleteket.
A vallá·st nem tarija egyébnek, mint realitás irá~t
való érzéknek - termész·etesen az ,,igaz és örök reahtások iúnt". Németország fölött a vallási, filozófiai,
politikai, szociáHs frárú sok és megszokottságok olyan
vastag felhője terpeszkedik, h~_gy mé? a .. _gyako~lott
szem is alig kép·es a dolgok korvonalatt fohsmerm. A
legfőbb bajt abban látja, hogy Németországban három
vallás, - ami három ·l elket jelent -uralkodik: aki nem
venné tekintetbe a katolicizmus és a protestantizmus
között f·ennálló különhs·ége~ket, gondoJjon a zsidóságra
és aikko.r vti1Mgo.ssá válnak eLőtte a problémák.147
Lagard·e sz.erint az igaz vallás jogot formál a maga
&zámára, hogy az étet teljességén uralkodjék. Nem az
a céJlj-a, hogy vaJsárnap 9-től ll-ig, csupán e1s.ketések és
temetések alkalmával érvényesüljön, hanem: vagy
minden tekintetben és mindenütt érv.ényre kell jutnia,
vagy s·ehol. A láthatatian egyhá·z következmény;e a lát·
hatatlan vallás •és ennek további 1eredménye a vallás
eltüuése.:l.'48 Az iga~ 1v.allásnak ugyanúgy egyeduralomra
van jogosultsága, mint a "hazának". Elkerülhetetlen
tehat az .össz1eütközés közötttik. Ez a küZldelem csak
egy m~don , k-ü~zöbölhető ki; ha a kettő helyére a
nemzett Vlallas lep. 149 Ez a vaUá>&: a nemzet küld-et-és·
tudat_a. A_llandóan újból felisme~ni népének mi•ssmóját
annyt, .mmt az ö.r'ók ifjúság forrásaiban megfürödni:
Állandoan ennek ,a küldetésnek a •szoluálatáhan
állani
0
magao~abb célok és ezzel •egyútt:al ma gasba törő éle~
szolgalatát teljesíteni.:tiD
A ke~esztét;ys,ég különböző megjelenési alak . ai
csak- akad-a.ly.oztaik
a német nemzeti
J
,
• élet f eJ'l-d,
o. es1. f o l yamatat: a nemet egy;ség nem feJ'lődhetet~
ki'
t
- •
• mer sorsu·t
D· •0Ch.. 22.
l4b
D. Sch. 139.
D. Sch. 135.
lou D. Sch. 66.

l4ll

Sekti:l 2.u betrachten: sie sind eine Nation in der Nation · · .«
Dubnow, Weltgeschichte des Jüdischen Volkes. VIII. 137.
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döntő korsz;akokban a kerte szténységet ötf ' l
.
prédti kálták s,z;ámár:a.Wl
e e modon
Az e~~? n'~?t.~akból ugyan csak az követk
.
hogy a lkiulo nbozo k eretS'Z tény árnyalatok t
. e~nek,
k i és a zsidó vallás " használható" eleme~ , l ~gehszlts~k
.. ··
"
k
ve I.S ozzak
k ozos
n evezore azo at. De nem ez az ered, ·
A ..
.. b '' .. ,
'l
meny.
ku
l on
Dzo.seg tu zott han g;súlyo!Z.á,s a cs:ak ·a®ért r· · 'k:
1
hogy e ggye1 t 0''bb JOgeim
·
• ll,
ortem
e gyen a megls•emmisílléJSiéU"Ie> y.'
lem énye ezerint a kultt úr.a nem ideál. Kül>önö~ s~ en 1~e e,
t
,
, ,
1.60D
ma
n; rn:_e nep IS·zamatl'la.
e nem ·~ehet a get~máiliS'ág vezerlo g~ndolat.a . az sem, ami_t egyesek a kel'eszténység
~artalmanak. t,ekLnte~ek: a hit atz 'er!kölosi vi.Iág:rendben
es 'a huma11ntasban, u;hlte tv.e ·az egyetemes emberszer.etet
eszméje.ílh"'3' Az evang·éli:umbtan e!Z különhen ils egészen
D. Sch. 125.
»Die liberalen Wortführer werden nichts dawider
haben,.. wenn man die Behauptung aufstellt, Kultur sei
der hochste Schatz des deutschen Volkes, ·und Bildung
die Form, in welcher die Kultur von den Individuen be·
sessen werde. Aber Kultur ist kein Ideal für einen Ein·
zelnen, und ebensowenig ein Ideal für ein Volk: dem
Einzelneu und ganz;en Nationen Kultur ,als Ideal errípfehlen,
heisst beiden gestatten ohne Ideal zu sein . . . Kultur im
höheren Verstande des Wortes ist dazu so gut nur Mittel,
wie Kultur im niede.ren Sinne nur Mittel, und nicht Zweck,
des · ·physischen Lebens ist. Die Kultur als Selbstzweck
ansehen, heisst Götzendienst treiben; heisst Sklave sein.
W as vom· Individuum, gil t auch von den Nationen. Denn
auch Nationen sind Persönlichkeiten, und haben eine Idee,
nach welcher 411 leben ihre alieinige Pfficht ist ... Kultur alsd
ldeal der Menschheit oder eines Volkes ist so passen
gewiihlt, wie das Farhenreiben und Pinse1auswaschen
passend ware das Ideal eines Malers zu sein, oder wie
man den Mist als Ideal der Landwirtschaft betrachten
könnte.« D. Sch. 127.
1
ló a :. W enn wir nun d em angeblichen christlichen Idea e
der jetzt lebenden Deutschen weiter nachspüren, so be·
gegnen uns zwei nicht eben weit von einander getren~te
Parteien, deren eine dies Ideal in dem Glauben an ~~~e
sittliebe Weltordnung, deren andere es in der Humamtat,
der aUgerneinen Menschenliebe, sieht. Es ist sc~wer,
diesen Leuten gegenüber nicht die Geduld zu verh~~en.
Die Urlrunden des Christenthumes, die wenigen ursprung·
lichen Berichte über das dem Christenthume zur Veran·
lassung ~ienende Evangelium, wissen von sittlicher We3l2t·
ordnung und von Humanitat nicht ein Wort.« D. Sch. 1 ·
lt>I
I :> ~

m ást jelent, mint amit ma értenek rajta. Ott az fent·

ről swármazik, az öröm és alázat köve tkezménye: a li·
b eraliziillll!shan viszont lentről, félelemből és bűntudat·
hól keletkezik. Az egyik szerint •azért szer~ etnek, mert
él az ember, a másik szerint pedig azért, mert meg fog
haini.lö4 De a~árhogy v:an c1s - ~érdezi, mi köze van
a német népne;k az ·erkölcsi világrendhez fűződő hithez, vagy ahho·z a követel ésh ez, hogy minden embert
szeretni k ell? ·Hogyan leh etne alkalmas a •német ek
nem7!ebi eszm éjéül egy olyan gondola t, .amely arra való,
hogy ér VJény;esülj öu mindenütt, ahol csak tSÜt a nap.
Elismeri t eh át ezeknek .az eszméknek ta z egyetean ea
érték ét, de n em a német n ép ~z ámáJr a. Ezek n em olyan
gondolatük , .am eJyek r évén a német világuralmat biztosítallli J.ehetne.
Miv<el a:llo!llban minden di a 1ekü~a~ késZtSége ellenére is tudatában van annak, hogy a Biblia, a zsidóság
és kereszténység vég·eredményben mégis csak ezek felé
a lehetetlen ideálok felé il'7ányíthtatná a németséget, fel·
adatának tekinti, hogy átértelmezze .a rég.ebben meg·
gyökeresedett nézeteket.
A katoJkizmussa•l és a zsidós·~ggal ts zemben vi·
szonylag könnyebb a h elyz.et e, mert ezek a n émet nép
szélesebb rét egei el ő tt n em voltak rokonszenvesek
.egy ébként sem. K em ényebb küzdelme t k ell folytatnia
a pt'otes tan tizmus különhöző átrnytalatai ellen, továbbá
az Ó- és Újtestamentummal •szea:nben.
Nem vonja kétJSégbe a protestantizmusnak érxlemeit- ámbár semmi pozitívumot nem jelentett- ate·
kintetbcn, hogy .a katolicizmus megtagadá,sáv.al megszabadította •a lelkekJet ta:z egyház ~gé~etétőJ.165 A pro·
testautizmusnak az volt a hri báj.a, ho gy b et eg szervezc.tet elvonás által akart gyógyítani.: az ókatolicizmus
ugyanezt a h elytden kísérle tet akar ja m egi smételni ; a
b etegség gyógyulátsa csak úgy r em élh ető , ha új életet
k ezden ek : azáltal , h ogy az állítólag egy edül b eteg te str észt leop eráljuk és h elyéb e egy m ási kat - amely csak
miivégt ag - t~ s zünk , nem érhetünk el er edmény t.
1 04

l bo

D. Sch . 133.
D. Sch. 140.
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Szell emi t e rm észe tíí b e te gségeken n em lehet
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se~e va n , .~ern , a to,lcl.~mus a papa ·e s néhány más ka.
to~1ku s sap toss a g n elkul,. nem ·a kereszténység a do ·~
m a k egy n agyobb vagy kt sebb csoportja: n élkül, han g
'· e' l e t , ame l Y a r egJ
' · b c teg e' l ·et e Ih a•I ó ,m ara.dv,ányait
em
UJ
ú jjáél•esz ti: tavaszra van tSzÜk•s,ég, .amely friiS•B- á1;1akat
és fi atal hajtásokat hoz é•s n em seprŐr·e a tavalyi l•evelek elt akarítá sára, amelyek amúgyis lehullanak a tav.asz
kihontakozására.JJOO
A romanilzmust 1és a katolici.zmust nem tehet egy
elv ont vaHá.s, hanem csaki:s a német n emze ti vaLlá•s ált.al l e:.gázni.1157
Az IUltramontá nizmust é s a p.rotestall1Üzmust együtt
kell elpusztítani, d e n em erőszakkal, hanem Cisupán
azáltal, ho gy e gyr é•szt megvonjuk tőlük a komoly elism er bst, m ásrészt p e di g valami pozitívet, újat •aclunk
h elyébe 1 58 ).
1
J ól tudj•a, ho gy .a keresztén ys ég diszkre c1itálá,sának
legalkalma.sabb e:szkÖ•z·e zsidó voLtálllak kip•é cézésre
Ezáltal ő1s z.inte ellen sz envet kelthet iránta. Ahol csak
alkalom nyílik, hangoztatja, hogy a kereszténység
" glóri·ával övezett" alakj ai zsidók voltale Mária nem
más mint ·e gy z:SidÓI31SSIZOny..1W Jézws iils csak úgy lenne
érd;kes, ha komolyan .elhinnék, ho gy I .sten fia , ikülön100
ben cs·ak egy nazal'étá raibbi.

b e' avat Kozas•sa
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D. Sch. 144.
D. Sch. 97.
D. Sch. 139.

l l>~ »und Maria war nichts weiter als eine Jüdin, so

gewiss wie Judas Ischarioth ein Jude war.« D. Sch. 153. t
Hiv »Die biblische Geschichte des neuen Testameg ~
ist nur geniessbar un ter der Voraussetzung, das~ tte 5
Jesus, um welchen .es sic~ in .ihr handel~, ~er Sohn b~in~r
sei, für welchen 1hn die Ktrche ausgtb~ .. der ~a
die
von Nazareth ist des Höchsten langwe1hg. Thmlt
hl
Mehrzahl der bei uns zur Gesetzgebung berufenen~ sow;en
der in der Regierung w ie der im Landtage sttzen. ht
Manner den Glauben der Kirch~ in_ B~tr~ff Jesu nit~ht~
so wird sie nur wohL thun, wenn s1e die b1bhsche Ges~ ist
des neuen Testaments aus den Sc~ul~n e.ntfer~t. s daS
verstandiger Leute doch kaum wurd1g, m Kmd~r mit
hinein lehren zu lassen, was sie von Knaben bereJts

A kere,sztén~ség alapítóját .igyek szi k ugyan valami
határo7!atlan köd be burkolni. Fél két évezred kialakult
tekintélyétől, de azt a kevés tiszteletet is, amit iránta
tanusít csak kétélű fegyverként
használja. Azt
akarja' blizonyítani vele kapcsolatban , hogy a zsidóságnak ·a legn•agyohb eidenlábasa vQlt''l61., viszont a keresztény,s•ég n e1111 tesz mást, mint folyamatosan m eghamisítja az Evangélium tanításait. Ebben a katolicizmus
egy úton h a,la·d a protestanbizmussa.I<,ill62 Ugyaruez a jeJ.entősége az evangéliumokról szóló el•i sme rő nyilatko·
z,a tai.n ak is:100
Már a k er esztény.ség m egindulá•sakor eikövetik az
eJ.ső rn agy hibákat. A far.i zell!s zsidó Pál apo stol , ,bűne""
az, hogy becsemp észi az ÓtestamentJumot az egyházba.
Ez.áhal az evangéliumok jelentősége, amennyire csak
lehetséges, t·önkremegy.164 Amit Pál t~anít, az nem
e\·.angé1ium, hanem cs·a k az evangélium reflexének refl~~e; ramely~e bel~vit_t· e a zsidó lelkiséget. Pál "bűnei"
k?ze tartozik tov·a_bba, hogy a z.s.i.dó nép történetének
hihetetlen fonto•s•sagot tulajdonít. Mint fariz,eus uen:t
~~d megJsz~h~_dulllli. attól a gondolra ttól, hogy né~ének
udve. a szllllaJhegyi eseményektől datálódik. Még megl: ocsathatatlanabb
az emb e n· seg
'
· l · ., "tévtana" az ' hoay
o
l..tjan
nyerheti
el az üdvös'séget • A ZSI'd'O
_ ('·sa
, k .. I zt~ae
• •
•
n ep u_nn epnapJait a világ idvezülése szempontjából fontos
d · d.atumoknak
..
, t ekintette: Peszach • " pünko"sd" , a t'oraa.. a s:unn~p; s ata~os-ünnep , templomavatás-ünnep és a
tobbi z.~:do emleknap, nemz.CJtli ünnepek _
leb t
m?ndam os;aládi ünnepek csupán am~lyek va~..~~

~~~~f~;,u!~e a~~ess~Jb~t ~~n v~~~~~:feg;.~ ~ S~hwirl:n wissen
»Danach smd mir die B · h
·
·
Volke negative : er gleicht d
Czle un.gen Jesu ,zu seinem
der Erld arung der ashonot~~ch~ge.f'hc~s, hder ai_s er mit
kommen zu können erkannt h
a sac en mcht ausdes Ptolomaus huldigte die Thtte, . falls er dem Systeme
~ie Sonne Ul-:1 die Erde laufe eorte umdrehte, und, statt
Erde ~.aufe um die Sonne.« D. Sch :~ li~sen, ,annahm, die
l l>ll >> Es dürfte nach ewi
.
''. asd meg D. Sch. 319
tenthum, also Katholicism~s u~~e~ s;m, d_ass das Chris:
stellung des Evangeliuros ist « D rSo ehsta6ntlsmus, eine En tlb~ D. Sch 43
.
· c · 2.
1 64
D. Sch: 13: 57 .

j( l e ntőséget csak akkor kapnak, ha az azt ..
n emzet elhiteti magával, h ogy neki jelentő , unn.eplő
az egész emberiség fejlő,dése sze:mpontjából~egE v,an
k én t ~s ·ezt ,az >e szmét csak a későbbi próféták g.ye?h ele a zsidó teológiába: Mózes könyvei erről :rn~lttek
t udna1k .1165
ltselll
Hogy az egyház tanítá1sait v.allási célokra hasz ,'l
hatóváJ t egyék, el kell h elöle távolítani a zsidó :rnér:\·
az •egyszerii faktumok a.lapvető téve>dését. Sem:rnis:'
áldás o,&abL az emberi,s.ég számára, mint ,az, .ami mindelll
piHanatban megtiiSmétJ}ő,dheitik: egy J,sten-fiú, raki az els~
év ja1~uár ~el~ején a viL~gteremtés~e~ 5500-ik, vagy
4000-Ik
eveben, kezeben zseboraval, megsz;ületik
Bethlehemben, Vlagy N azaretben, nem használ senki·
nek, aki 1878 .évvel később akar l :stenével kapc,solatot
·
te r emteniP-CS
Az egyház JézUJs, az 'etmher 'és i's1t1enfia mell1é he,lyezi
Máriát és a ~sz eillteket: ezt i~en hely,esen cselekedte,
mert Jézus nem végső Í>deál senki ,s•zámál'la, a náLa
hiányzó tmlajdonságok pótlá1sára ,alkalmat nyujt az ·egY·
ház má·s oldalról: eszerint Mária és a .s·zentek imádása
tulajodonképen kritika a Krisztus-imádá.s dlen.JJ67
Látjuk tehát, hogy JélJus tekintélye lis csak eddig
érintheteden számára, amíg nem talál v,alami új motí·
vumot an11ak l~eértékelésér,e. Jézus, Pál és Mária &Ze·
mélyén ker,es·z tül csak az Új,szövetlség 1lsidó szereplőit
tudja diszkreditá.lni. FontoSJabb azonhan ISZ'ámára, hog~
a7. Ó s~öv,e tség alakjait tegy;e tudatos•an el.lern.~szenvess~
honfitársai előtt, mert hogyha az alapépítményt k1·
I6ö
D. Sch. 129., 61.
16b '>Um die Dogmen der Kirche religiös verwendbar zu
machen, muss man das jüdische Gift von ihnen ~ntfer!lenn
den grundstürzenden Irrthum vom Werthe des emmahgÍs
Faktums. Nichts ist für den Menschen von Segen, 8 n
das, was sich jeden Augenblick wiederholen kann. f~n
Sohn Gottes, welcher mit der Uhr in der Hand am ers. r·
Januar des Jahres Eins, fünftausenfünfhundert oder v~er
tausend Jahre nach der Schöpfung, in Bethle~em 0 ·e·
Nazareth das Licht der Welt erblickt hat, h1lft ~te
~anden;t etwas, der 1878 Jahre nach diesem Zeitpu lOi:
stch mlt Gott und der Kreatur abzufinden hat. Ana
Keht es mit allen andern Dogmenc. D. Sch. 284.
H;, D. Sch. 236.
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keuü, i.nkábh számíthat az egész kon~trukció összeomlásár>a, mintha felülről kezdené a bontást. Különösen
kiélezi aa ellentéteket azáltal, hogy szembeállítja a német legenda alakjait a Biblia szereplőivel.
Lagarde szerint senki sem veheti rossznéven, ha a
németek Votárut jobhan ,gzeretik, mint Jehovát, Szigfri·
det inkább kedvelik, mint Dávidot és Gudrun rokon·
szenvesebb •s zámukra, mint Rebek,a.168 A németeket
nem érdekli Ádá~ Év.a, Ábrahám, Izsák é c Jákób, Mó·
zes és · .Oávid: idegenek ezek számukra, de nemcsak
közömbö,sek a n émetek részére, hanem veszedelmesek
:is. Ádám és Éva történetéhez kapcsolódik az er e d endő
bűn fogalma és a megbocsátás tana , Ábraháméhoz a hit,
Mózeséhez a . törvény, Dávidéhoz a messianizmus és a
beteljesedés tana, amely ,az Ó- és Újtestamentumhoz
fűződő nlinden Inidományos
kísérletet lehetetlenné
tesz:169 ·
Ki kell ebr.udalni az Ótestamentumot azért, hogy
a meggyök.e resedett hittételeket is ki lehessen küszö·
bölni. De azért is .Ici kell k,a pcsolni a héber Bihliát az
oktatásból, mert a benne található elbeszéléseken már
a gyermek is megütközik. Elsősorban a patriárkák története tartalmaz sok kifogásolni valót: Ábrahám feleségét, mint nővérét mutatja b e a Fáraónak és Isten joatalanul híinteti meg .a teljesen ártatlan egyiptomi uralkodót, a~ jóhri'S· ~;műen járt el, mikor Sárát fel eségül
vette. Izsak atyJanak ezt a játékát meg'ismétli Jákób és Rebeka közösen csavják he a vak Izsákot. Jákób
Ézsau előtt, Dávid története: mind jó indokok számára a Biblia félretevéséhez. 17ű
~em jár s.okk,al jobha,n 18Z Uj.szövetség sem. 171 Ha
·a llllal ember hume az evangélium elb eszéléseiben \Í O'y
ah2gy azok előadatnak, lehetne rá.juk építeni. De
muveltek és v. allásv. édők,
apologéták egymás köz;t~
vanna,k , 1akkor maguk is csak szimholumként
'l ' 1. ' k
·
..... ,
1""'
pro>a Ja
b ea'll't
talll az os·1 torbeneteket .... '"' M i. tehát ·azújfeladat ?
l()!! D. Sch. 173.
löll D. Sch. 183- 184.
1'1(1 Ugyanott.
l'll D. Sch. 44.
n~ D. Sch. 184.
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Visszalérni a n é.m et mitológiához.
Jac·o b G rnnrn
·
v
g ...
teményélt ko nszakalko tóna,k t,artj,a. AIUkalmas fo . YUJ·
' · nemet
•
rrasnak
ve'l'1, ame l y b o"l az UJ
v,a ll'as anyagot rneríthet
l7il
Ime, megvan a Gennanen-Bibel dső nagy al ·.
,
ik meg
, az a szem e'l y1seg,
. , a k'1 az uj
, v,allá,s apJa
Hi anyz
t' ·
· meg f ormu 1azza
•
•es az 1ro
• • - muvesz
.. ,
l eJt
aki a t ete,.
tásokat írá,s ba önti. De új vallás má:ról h~lnapr, a
jöhet Jétre, fejlődés é t és ki.alalmlásá,t sok ténye·ző b~
folyásolja. Arra mind,enesetre vigyázni kell majd ho:;
ez az új Biblia ne legyen mesterséges alkotás. A zsidóságnak is az volt a hibáj,a, hogy időszámításunk előtt
aa; V. sz.ázadhan Ez,r:a tanítá,s ai köv,etkte.z t,é hen az ősi
Izráel leszármazottai zsi,dókká lett,e k és ·az voh a felháborító ebben, hogy .ezáltal az i!zr,aelita nemzet miuden kellemetlen tulajdonsága isteni célúvá vált. Ugyan.
ez a h~báj1a a jez·suitiZIIDrusnak is: ~sz.intén mesters.ége!! ~l
kotlás, ép-pen ez ,az oka .az iránta megnyilvánuló .szenvedélyes ellens·z envnek is: emiatt még az erény·e it is
hibáknak nézi a kiHső s,z,emJ,élő.

:nl.

A termélszdes f.ejlődés kell, hogy öuá.Uóságra ne·
velje ,a németséget. Saját anyagából k-ell a ·saját lelki:
életét kiépíteni.
Föltevése s~erint a németség éppen a sok !idegen
anyag felvétele miatt vált gyűlötetessé a világban. Régebben osak mosolyogtak rajta ügyellensége és pedan·
tériája miatt. A hibákat nem vették túJs,ágo,san komo·
lyan többé-kevésbbé tudták, hogy ezeikből a hibákból
náluk i,s megtalálható egy bs más. A németek iránt
érzett gyűlölet hasonlít a zsidók és jezsuit·ák ellen
iránY'uló dlenszenvhez; mert ,az, amit ma ném.etnek
mond,anak, éppen olYlan mCISters,éges alkot,ás, mmt a
zsidóság és a j,ezsuitizmus_17>li
Mindenesetre kiemeli, hogy az a németség, an~e_Jyet
a külföl,d ismer, nagyon ;,s eltér a va.lód.i és hamlBltar
lan némettőL Az irodalom reprezentánsai csak nye ·
vükben és testi'Ségükben némete~k, szellemits égük k.ozmoSch. 239.
D. Sch. 238.

n:, D.
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polita heáUítottságú és görög-római ideálok felé törek·
!>1Zeneik.r113
,
,
Fichte meg.állapítá>Sa, amely ,gzerint a nemet nep·
.
, ,az ere d·e t'Iseg,
•
vagy, von Stael
nek jellegzetes
vonasa
asszony véleménye aki azt hitB'zi,~ hogy a n>emetek,et a
s·z ellem függetlens'ége, az 'e.g~e~Ullét sze11ere~~
a~
eayedek 18ajá•tO>Ssága karaktemzal]8'~ csak formahs jelen
tŐségii, a némets.ég pozitív tartalmát máshol kell
megtaltá.Ini.176
.
A francia forradalom (1789) egy tekintethen <nem
kiiJön:hözik ,az úgynevezett reformációtól (1518) és az
1848-as ném·et fOil'radalmaktól: ez éppen úgy, mint
ainll2ok - nem más, mint a birtoklási viszonyok elto·
lódáu: a nemesség, az egyház és a fejedelmek birtokai
bérmentve .bg ingy·e n más ke7!elffie mennek át.
Nem ilyentfajta változásokra v;an szüklségük a germánoknak: szabadság és nem liberalizmus, · Németor·
szág és nem 2isÜ,dó-k!elta tantéteLek Németol'lsxágot ilLetően
hozhatják meg az újjáéledést: nem vaUá,soiSságra és
dogmatikára van szükség, amelyet >szájkosár megakadályoz abban, hogy haraphasson: - a szájkosár kulcsát
pedig a kormány ta~rtj·a a kezében - egy birodalom
kell ·a uémeteknek, amely csak anny.ibau állam, amenynyiben a nemzet azt nem nélkülözheti. Nem akarnak
oly8lll oro>sz fogaton ügetllli, amely francia pórázon fut
és egy :~Jsidó korbács i>rlÍII1yítja.177
Ha német vallást akarnak, akkor - mivel a vallás
létének elengedhetetlen föJt.étel,e az őszinteség és igazságosság - le kell v·etni minda2:okat a rongyokat amelyekbe Németország heburkolózott.
Paleszti~a és
Belgium, 1518, 1789 és 1848 Illem évdekli őket.
Itt. az id~j· e, már elég erősek a németek .ahhoz,
hogy m1!1den 1degen ~yagot kivessenek magukból. Németol'!s:z;agnak az a ba]'a, - fe1'ezi be pate't1'kru·
... ,.
'l·
san a ]ovo
· • 'l
va ll asaro ·szo o, 1878 tavas·zán meo-1·elent cikk 't
h ogy 1878 ·b an .;;:enyszeru
l •
··1 azt megcselekedni,
°
e 878amit
ban kel~ett voln1a tenme.J-78
nt~ D. Sch. 239.
11
' ~ D. Sch. 241.
11
'' D. Sch. 246.
l '• b D. Sch. 247.
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A fel ad a t meg van adva : a megvalósít , 1 "
' ' k f e 1·1sm e r etSe.
'
'
A n em zeti v:all ,a,s ek'so l léPese

a neh e~sege

sának egyik l e@fontosabb f öltétele hogya,s , ua akulá'
mar az 'f',
ság n evelLése men.tes Le~en a·z okt61 a hef l , nkJ~, .
. ,
o yaso tol
l '
ame1ye k csak a r eg1 eszm e v111agot gyökeresítik
k e' ben: az e l,so~ l e''
pes, }·10gy már a gimnáziumok tmeg el
, ·
gáb61 hagyj ák ki a BiM:ia rtanítás ált .:L719
an.'ln)aAz egyetemek munkájának i,s nagy hivatása va
leendő vallás kialakításában. Az egyetemektől mindn a
f'Se tl'e el kell választani a te ológiai f,akultásokat m:n~
azoknak metódrusa sem olyan, hogy alkalmas le~ne ~z
egyetemektől megkívánt tudományos ,színvonalon álló
valláskutatá sra ..lro Alaptételek és ,dogmák megkötik a
kutatónak ke zét. Fölfogá•Sla szerint nem is h~elyes, ha
egy élő vallás szent könyveit tudományOIS mód:szel'ekk el kutatja. A ll'eJormá ciós mozgalmak akkor buktak
valójában el, midőn a !libliát, mint. B~bliát el,ejtették s
helyéhé ,a tudományos ex·egézist heJyez,ték.:li81
17ll »Darum
will ich von Hibeikunde in dem ge·
dachten Sinne für die Gymnasien nichts wissen.« D. Sch.
185.
U!ll D. Sch. 67·- 69.
1 8 1 »Es mag hunderttausend Mal wahr sein, dass ein
Psalm ursprünglich einen weltlichen Sinn gehabt hat: f~r
die Syna~oge und für die Kirche hat er immer nur d1e
Bedeutung, welebe sich mit jüdischer, beziehungsweise
christliche r Frömmigkeit vertragt: indern der Protestapt·
ismus diese Wahrheit verkannte, und die Grenzsteme
zwischen den beiden Gebieten kirchlichen Schriftgebrauches
und wissenschaftlichen Schriftverstiindnisses ausriss, hat
er sich selbst das Grab gegraben, und sich so thöricht
gezeigt, wie ein Arzt sein würde, weleber die treuen
Augen seines Weibes in Bezug auf die Lagerung der
Linsenfaden und die Farbe der Pigmentzellen auf dem
Seciertische untersuchte, und danach hoffte, die treuen
Augen wieder freundlich leuchten und sorgen zu sehe n·
Es ist mit den Büchern der Bibel um nichts anders ,a18
mit Brot und Wein des Abendmahles: weder jene noch
diese gehören in die Kirche, wenn nicht der Segen d~s
Amts über sie gesprochen ist: ohne diesen Segen ist dJe
Bibel ein natürliches Buch mit roanehem Guten und vielem
Schlechten, enthiilt das Brot neben dem nahrh.a ften Mehle
auch wohl !"lacheln und Lolch.« D. Sch. 229; »Ü b die p~o
testanten em Schriftprincip haben, möien sie unter SlCh
abmachen : dass das Schriftprincip der Todespunkt des

t

k b"l
sészeti fakultá·
0
F,e l ltlell állítan~ az egreteme
k az élő valsain vaUás tudománYt tanszeke~~t, a r e ·~e foglalkozza·
lások &~empontjaitól telj esen ~u§~:t _endalmak fejlődés
nak a vallások és az azokhoz fuz~ o 11~0.. böző vaUások
történetével. Persze a·z okat, aktk kulon k,
íteni
a .M kívánnak lenni, nem óhajtj•a arra enys~er
,'
p Pl
k
1' · '" el őa dásokat hallg81Ssák, mar
hogy e:zje et a " teo ogial
,
'd'k t
a~él'lt •&em mert k atolikwsokat, protestailiS~kiat, zs1 . o ~
arra kötel~zni, hogy teológiai tárgyú tudomanyos ~-lő adr·
sok at hallgaseanak , egyet j el~ntene a~:ll~al a ko ve te ménnyel, hogy v allási álláspontjukat adjak f~l. ..A tu~o
má ny és min den történeti v allási alakul at kozott m ely
s,zakadé k t átong.1182
,
A zsidók szereplésén ek túlzó feszegete:;.e a Bihliá·
ban és .a k el'lesztény v.allás f ejlődéséhen azt a bf'n~o:
m.ál&t kelthetné, hogy jelellllétük oko-zza a valodx
nehézség'eket. Ha sikerülne valamilyen c~odatétellel
-az ó- is Új szÖv·etség összes zsidó vonatkozásait . me~
semmisíteni és helyéhe germán elemeket ültetni, megbarátko®nék a.wknak lén}"eges tartaLmával. De ha türetesehben vi2ls~á1Juk meg gondolatmenet·ét , akkor nem
nehéz rájönni, hogy ennek a problémának CS~ak mellékjelentősk!;ie van. Ha nem a 2iSidók e21eméJyi, vagy
népi jelenl-éte miatt tartotta volna e.z.iiksóg~ek & Biblia átalák.ítáJ&át, illetve elvetését, akkor talált 'Volrin más
ürügyet a ~g.atdiÍlsra: •a Biblia .srellemiségö az, ami.
vel n~ egyeztethet~k Ö&Blle politikai tervei. A -Biblia
egyeoomes emberi eszméi sem abban a formában,
amelyben az Ó~·ZÖvets•égben iUetv·e az él ö zri1d6 'll'&l!áshan
jel.entkeznek, 6em ahban az al.akban, amelyben az Ujszö.
veJ_t_ség~en, vagy a k~ttolicizmusban <és 1<l reformációban
eLeJe taruluak, n,e m valh.atn·a k dapj~:vá annak lll rend.szer.
nek, amelyet vallálSként ő a vallás helyére akar állítani.
Pdrotestanti~mus ist, unterllegt keinern zwelfel mehr
ih
em thatsacbUch auf der ganzen L' · d
' nac •
mus die Bibel als Bibel auf
mte es Protestantiszwis~hen Franz Delitzsch und cfee~e~ Hwr{~~n
ist, und
0
Arbetten nach Deutschland ver fl
an e~s Kuenen
bausen ein prinzipieller Unterscfiie~nz~nhdet n Jhu1ms W ellD. Sch. 343.
me
me r besteht.-<
lila D. Sch. 68-69.
·
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1 •
. .~ ak meg b ont asa
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Liberalizmus, demoluida, 6Jaemeaa6a
aúja-para&Taf1Uiokkal.
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ember hon.
. l' h ·-a Azt
etne az
,
-~
nemzet1 egysecetre oza"
·
ll
· ucpira.~
· - · ' 1 o'J'a. ha
.c
•
. . . ő sze eiDl
szívesen >eszi a g-erman JO>
h
e~r>ébként
'l ak eléréséhez me o-nyer et egy
~· -·
tk
ennek a. ceatiku3
n
erendszert. E z azo nban nem ko>e
..
,
nem sztmp
,
látnok" f él az oh·an .sz.o...-etserik ~e mert a _g er~a~ .,
óződ>e. h~gy az >égűl
gestol, amelynel nmcsen m~~
- E , til ak "k
majd alkalmazkodni fog a ,-egcelokhoz. z~
t on .
a"· ellen ho!IT a liberalizmus legyen a nemet ne.rn;e~
...
' meaya}ósítója.
"'
.
A ]ib eralizmus
egysé"'
m eg~r>ozo
~.
dése ~zerint"' szurrogátumokkal dolgo~ ez egyik
kedvenc vádpontja bármi ellen. aml>el nem a_kar
együtt haladni -és azok segítségével nem lehet celha
A

lUután sikerült a germán ,,látnoknak" önmagát
meggyőzni arról, hog;' olyan külpolitikai célkitíh:é.se·
ket, amelyeket ő tervez lci, meg is lehet valósítani, sót
erkölcsi és filozófiai alapot is lehet ilyen harbár el?;oD·
dolások számára teremteni, és miután sikerült neki a
vallás alapmü.ve.it és alapgondolatait teljesen új rueg"-ilágitásba helyezni, megkísérli a leszámolást azokkal
az intézményekkel és rendszerekkel amelyeket nem
tart alkalmas fegyvertársaknak a következö
korsukok küzdelmeihen. V an az euró.pai politikai életnek
még néhány eleme, amelyet a vallással p~rhuzamosan
meg kell semmisíteni, illetve valami olyasvalamivel
helyettesíteni, ami a német nép terveivel egybeesik. A
liberalizmus és a demokrácia. ama fogalmak közé tar·
tozik, amelyeket ki akar küszöbölni a német politikából.
T ermé.;zetesen jól tudja, hogy ezekkel a kérdésekk~l
kapcselatkn nem kell olyan komoly ellenállásra sz~·
mítania. mint a vallási problémáknáL Zsidóság, katoh·
cizmm évezredekre \-isszanyúló, Európa é.s a németség
történeté,·el, irodalmánl, kultúrájáv.al,
lelkiségé,·el
~nnyira összeforrott kérdések, hogy velük még akk~r
~s nag}"·onalú és széleetávlatú küzdelmet kell folytatn!.
h? a harcoló félnek rr..eg" "ll az a'! előnye, hogy segítŐ·
tanakra számíthat ebben a viadalban, már azért is, mert
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erm.

Allít~sa szerint ő már 1872-hen felismerte. hogy
a liberalizmus napjai mecr vannak számláha Xémetországban.1ll4 Egyébként ~ többi ,. ellenség" ellen fölhozott más vádpaniokat {világhatalomra való töreh...-~ ,
stb.). amelrekkel .a katolicizmust, a zsidóságo~ é..s természet esen a tényleges politikai nagyhatalmakat illette,
most a liheralizmusra alkalmazza. amelyet ,,szfuke in·
ternacionálé" elnevezéssel illet ~ azt állítja róla; hogy
éppen olyan szh-esen uralkodik, mint a család három
másik tagja. a vörös, a fekete é3 a7 aran:· internacío . I!!;, »Aber diese Einheít der Nation ist nicht da
und
\-:Ird n~ch lange nicht da sein. ja sie 1;1.ird. wenn der LÍberaliSmus t~re Besorgung in die Hand nimmt, unmöglich. und
durch em _Surr ogat - Surrogate sind ja das Lieblingsauskunftsmlttel des Liberalismus - ersetzt v.erden müssen c
D. Sch. 20.
·
• UH »Ich habe 18i2 erkannt, dass die Taae des Libe
r~smus zu Ende giengen. Da rum habe ich "'t873 und · •
10
den . folgende.!l Jahren nach und nach meine d
f.?hn~ten veroffe_ntlicht, um du rctl d ieselben die de~~c~et;_
ur d;~e n~ue Penode, an deren Schwelle wir uns b r ud e _
empfanglich zu macben.< D. Sch. 81.
e m ~n
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nále. Megöli az egyéniséget. Azoknak
. .
akik mindenfelől szeHemi javakat óha'ta vkt·lagnéz.ete
J an'a g ··· '
a bb an a jámbor hitben, hogy az így ..
Y~Jteni
..
.
,
l
'd
kk
osszehara
l
anyag az o >SaJat bu aJ onJU á válik.l85 Zs'
d 'k
c~o t
rálisok természetes .szövetségesek. Míindket~..0 és hhe.
séges alkotás. Aki nem al(Jarja, hogy a uémet b . mdester.
.. d"otereve
, , va'l''k
h omuncul uso k k uz
Je , frontot k tro
11 halolll.
alkosson a z.si.dók és a liberalizmus ellen.186 e ' ogy
Attól vtaló félelmében, hogy nem tudja lko·r tá . ~~..
~ •
l'b
l'
h
rsa;.~
' '
e l e~g.e
meggy~dz~1 a ác era. 1zmus ·elytelenségéröl, a~zo.
nos1totta a zs1 o var zssz 6 va1, érezven, hogy ez a le .
alkalmrus,ahb mód a dh!!weditálá,Stra. E~~el a Mj!~ág~a
p:ermán gon·dolkodási m6dszerrel, amely elsősorhan
érzelmi momentumokra akar építeni, ·elégsZ'er talál·
kozhattunk az utóbbi évtized·ekben is, amidőn a ,,zsidó"
jt>lzőt mind~~ a más,i k, vád alá helyezett rend.szer, vagy
nép neve elé tették, amelvet különö.sképpen meg akar·
tak bélyej!.'ezni: ,,zsido-bolsevista", "zsidó-kapitalista",
.,zsidó-bolsevi.s ta-kapitalista" és hasonló kapcsolások ·a
legosűrűhb fordulatai kö·z.é tartoztak, nemcsak a politikai szónoÍdatoknak és iro·dalomnak, hanem minden
germán szell ~ mi megnyilatkozásnak a legkülönhözi>bb
terü1etek~"n.187
'trdekes, hogy mi~~; ~ liber~lizmus el~en méll; _&ru~-~
~esnek tartotta azért .a kü:r.delmet annyira, hogy ku~ön
cikket i1s ~z.ent&l neki,l8S a.(ldip: a szodalizmmt ~ak elt'
pen &inti: a tnormonnzDiú&8al és az ana.rch11~&Sal
e~rvÜtt az eliemerten kö!'Veezélyes gondolatok koz.e ~o

tartja .szük&égeenek részletesen 111 '
dokolni.
k , · , a
Hasonló elbánáshan. részesül a d~emo rama es

roHa.189 Ezt nem

i ·B

parlamert,a rinnus is. M~~r van róla rrvöződve, bo~~
ném·et nép sz{ve&en lemond a parlamentről, o;szá~ k
l~sről likrp}:,7.rnu~ról, balarlíísr61 és · e~y par
,,koro~náf'skáról", b ·a l>iztn,s itékot kan a;P.~tÍ.ntet '
hogv végre "testhezálló ruhát" szabnak &z.amara.

Jl'llb:n

tsb
11!&
11:rc
1 Ht!

lts\1

n. sch. su.

D. Sch. S22.
D. Sch. 112.
.
2).
Die graue Internationale (D. Sch. 311-32 ·
D. Sch. 274.
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Az összes germánok nem annak ellenére, hanem
éppen azért, mert barátjail - mondja Lag,ar.de ---:- a
szabadságnak: arisztokraták a szónak legval~dibh .ertel·
méb en : szabadság és demokrácia, illetve hb e ra~Izmtt R
úgy illenek egymáshoz, mint a tűz a vízhez. 100 Mmden·
képen elvetendő tehát mindu, ami ezekkel a fogalmakk·al Ö&szefügg.
.
Részletesen foglalkozik ip·ari és mezőgazdaság'l
kérdésekkel is. Gondolatrneuetét természetesen itt is
az irányítja: vajjon ezek a kérdések mennyiben
akadályozzák, vagy segítik elő a jövő !.lémet vilá!!-'hatalmi törekvéseit. Ellene van az urhanizálódásnak,191
v·éleménye szeri111t nincs nagy jövője 18 német iparnak.
Németország nem rendelkezik kellő mennyis égű és minős.égű ipari nyersanyagokkal, nem tudja fclvr·nni
a
versenyt a külföldi v.etélytársakkal. A német ember nem
i:s jó ipari munkás, h<ivatkűzik j,g arra, hogy a legfonto·
sabb iparokban a napszámosok külföldiek, 192 A német
kereskedeJ.em fejlődésében sem lát 'e>gyelőfle nagy jövőt, mert az igazi nagyvonalú kereskedelmi forgaimat
csak azr angol és az orosz áruk kicserélése jelentene,
ezeknek a birodalmaknak pedig megvannak a megfelelő lcikötő " k északon é:s délen is, hogy az egymáS5al
valp kapcsolatot Németország közbeiktatása · nélkül is
ferintartsák.lSS
A ·m6Zógazda&ág éli állattenyéntés fejlesztéséit r&sze&iti előnyhem a.z előboi ekkel Bllemhen, mert a gyoa~
matosító törekvé&ek ~zolgálatát így látj>a kellőképp611
hiztositva.lW Ezt a szempontot sohasem téve&zti srem
elől. Legközelebbi és legfontosabb fdadatnak azt látj'él,
hogy 'él német terüLeti terje8zkedésnek népi aLapjait
megtel'>emt-sék. Hogy nem valami békés földművelő és
á~lattenyés.ztö nép n-evelése lebeg célként szeme előtt,
hizo111yítiák uok a na~rymér.etű nevelési intézményekre
lllu D. Sch. 289.
llll D. Sch. 30.
l\1~ :~>Jederman weiss, dass in SüdDeutschland Italili·
~~r, in NórdDeutschland, Schw~den. und Pole~ als Tagel?,hner gebraucht werden, weil ste zuverlassiger und
tuchti~er schaffen als die Deutschen.« D. Sch. tos.
lll" D. Sch. 28.
lll!l

D. Sch. 109.
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vonatkozó tervei, amelyeket részletesen kid I
0
súlyozza, hogy egy uralkodni tudó vezető ~~oz. llangcéltud~atosan felnevelni. A katonai intézeteke e~et. ~ell
létre kell hozni kiilön célkitűzésekkel és fól 7~~ta}ara
pedag?g.iáv~l, do!go~ó egv~éges i?tézeteket, aho~Pltct~
koriatt es vilagnezeti nevelesben resz.esíthetik a ··· gyd~·
1oven. o
,
,
l.:ct.196 Az 1s
. l{0 l au~y
..
•
nemet
vezeto" retege
ujjá.szerve
egyik legtöbbet tárgyalt problémája.l96
zese
Ugyanebből a célból tervezetet dolgoz Ici a ném, t
nemesség újjászervez.és·ére. 197 Szeme ·előtt, am~nt sokszor hangsúlyozza, az angol gentry és gentleman le·
heg}~ Azt hiszi, hogy egy ilyen kiagyalt szabályzat
révén •u tól tudj·a érni a brit riválist, amelynek uralkodó
típusa sok-sok évszázad nevelésének\ er.edménye volt.
Ez az üj n emess·ég abban Í•S eltér a régitöl, hogy ezt
nem az uralkodótól, vagy más magasabb fórumtól kap.
ja az illető , már a multban mutatott erények' és .ered·
mények elismeréséüL hanem akaratnyilvá-nitás révén
nyeci el, an1.ely .a jövőre vonatkozik •és bármely árja ·számára megszerezhető.

Ult> :.Wie der Staat sich Berufsoffiziere heranb!ldet,
so muss er auch die Miinner heranbilden, welebe reg1eren
sollen: und regieren sollen nicht aliein Beamte, sondern
auch die Vielen, welebe mit und ohne Ehrenamt das Le_ben
der Nation irgendwie und irgendwo zu leiten berufe~. smd.
Wer nicht Offizier werden will, hat in Kadet!enhaus~rn
und abulichen Austalten nichts zu suche~.: we~ mcht fe~f~
dass er irgendwo regieren wird, gehort mcht au t in
Gymnasien. Zutritt zu den Offizierbildungsanstal!~n ~ader·
Preussen Jeder: auch zu den Gymnasien ha~e l ~. 1elich~
aber durch eine der Isolierung der Kadettenhaus.ehtahnwenn
SchHessung der Gymnasien muss der Unte.rriC ' Leute
man will, die Erziehung oder Sildung der 1ungen halten
künftigen Regerrten ermöglicht, und Je.~ er ferne
an
werden, der nicht das ihnen zu gewahrende
. ht mit
Unterricht ganz bi'.; zu Ende zu geniessen, und der<f~trY zu
vollem Bewusstsein ein Mitglied der deutschen e
vorhat." D. Sch. 215-216.
. • k. zum
werden
1
~b Két cikket is szentel ennek a kerde~ne · zum
Unterrichtgesetze. {D. Sch. 168-216) és Noch emma1
Unter~ichtsgesetzte
(D. Sch. 264-282}.
290).
1
~' Zur Reorganisation des Adels (D. Sch. 283lllb D. Sch. 7., 9., 16., 29., 216 .. 273., 288., 295.

zu

J:ss
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Lényeges·ebh pontjai ennek a tervezetnek
· d en t ~kvábbi 'Itnél·
l. A nemességhez bartoznak mm
l
k"l , minden feltétel nélkül mindazok, ·aki az. a ~ ~
·a~a::lt törvények megj•elenése el.őtt, a ~orosz JOg :-~
~ l ében nemesi személyek: tovahba nundazok, a I
ei~ tisztek, t•a nult hivatalnokok?. pr.édi.k~tor.ok ·és, p>a·
mk
1 · t tanítók kö7)vetlenul szolgaJ.atahan allapok, va a~In t a'Ilamnak vagy :a német hiro>dalomuak,
na erry neme·
,
. k h
I, 'W t
föltév~, hogy atyjuk és két n~gy;atyju • as~n o a ~.s
töltenek, illetv•e töltöttek be, folt.eve ,tova~b!,, ho~y o}{
maguk .és hat Jegközelebbi ősük - ket s~lo es ket-ket
nagyszülő sziiletésüktől fogva kereszt;nyek voltak,
vagy. nagykorukban kiléptek egy kereszteny felekezet·
ből, anélkül, hogy egy nemkeresztény vallásra áttérte~
voln•a. Már puszta bizonyítása a.unak, hog! a nemesi
követelményeknek megfeld valaki, elegendo a nemes·
ség eli>smeréséhez.
2. Aki a ~aját állás·a, vagy felmenőinek állása miatt
a követelményekneik nem felel meg, anuak .egy közjegyző előtt nyilatkoZ'atot kell tennie, hogy be óhajt
lépni ·ehhe a nemességbe és vállalni akarja a nemességi
kötelességeket és terheket.

3-13. §-b•an apróléko.s rendelkezéseket javasol a
nemesi famili·á k kötelezettségére vonllltkozólag egymással, a osaUdtagoklk.a~ ·és a kiráLlyaL ISlzemhen. Rendelet·
tervezete·t közöl továbbá nemesi hhatal felálHtá·
sá•róL, >wme1y regisztrálj>a a nemesli r-endek ÖS>szets
tagjait.
14. Akik nem keresztények, - akár ők, akár
hat f.elmenőik közül valamelyik - tehát nem némst származásúak, amennyiben a rendelet megjelenése
elott megszerezték már a nemesi címet, megtarthatják
azt, de a címerhivatalban nem tarthatják őket .számon.
Az egy.etlen cím am!t viselhetnek a bárói: a Freilierr
cimet csakis valódi németekt viseÜ1etik.

l?.

Az újnemesek, V'agy az olyan nemesek, akiknek mncsen megfelelő nevük, ami elé a ,,von" odaillik
azok felvehetnek anyai ági neveket is. Legjobb lesz a~
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oroszok által " kíürít endő", a Keleti és a F k
között üresen á tadott helységek neveit a'tv.enn1
re et~~~nger
.._,
H a ezt az ú jne.mesi S2'lahályzatot ,sze ·· ·
szük, megáll.ap íthart juk, hogy ez nem mugyre ve~z.
l, , ,
mas, llll t
partszervezet ·etes1tese, amelynek t:agJ· aiul
• . n
'
·
f
l
"k
"b
n emesek eL 1s e v.eszl , amennyi en nem zsidóa reg11
·
, k : egye' bk ent
'
· d en k"1 b eJuthat
·
szannaz'
sua
mm
oda ak".
'h
.
0 8 ~osak egy föltételn,ek kell megfelelniter: ne' t~e
J!Ja:
eredetű.
n ®8ii.do
Különös en j eUemző az. utol.só paragraf1u:s
1
' el ore
~ b ef e3ezett
·
·
' ame
mar
t.énynrek tebnti
az oroszokt
'l lY
veendő területeket ·és az újnemességnek már ebb~'l e·
a~yagb~l ~tal ki he~ységnev:eket, ami egyben vafós:i~
nűleg Jogcrmet fog Jelenteru ama uemesi familia 8 ••
,
h ogy az uresen
..
h agyott h eIyseghen
•
mara,
mint birtza0
kos telepedjék }te.
'
"

Herrenvolk, monarchia, diktatura.

A pa~lamentarizmu&sal, liberalizmussal · demokrá·
ciával leszámolt és meg:kLs~H ll!Zoknak ~ . politikai
alapelveknek a kiemeJ.é&ét, amelyek alkahn.a&aknak lát·
szanak a jövendő bioodalom létrehozáe-ához és fenntar·
tbához.
•
_K ét forrásból merit enn~ a prohlémánU: az angol
allapotokból - úgy, ahogy ö látja .;....; éa a német nép
állitólagos alaptulajdonságaibóL Legtöbb · benyotnásAt
angLiai útja alkalmával srerezte. Már a nemesség újjá·
szervezésére v·o natkozó javaslatánál ·l áttuk hogy szeme
előtt ideálk·ént a z angol gentry bizüny~s vonásai lebegnek.
1 " 11 »ln dem im Warschauer Frleden von Russland an
Preussen abzutretenden und ohne Einwohner zu überwelsen•
den Landstriche zwischen der Ostsee und dem Schwarzen
Meere werden die vom Heroldsamte vertheilten Name.D
den dort neu zu gründenden oder vorgefundenen Dörfetll
un~ St8.dten beigelegt, und es wird den Adligell Gelegen•
~~ gegeben werden, in den Ortschaften deren Namen sle
th ren, fideikommissarlsch zu befestig~ndes Grundetgen·
um zu erwerben.< o, Sch. 288.
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r 'b
úgy t alálj a - szá z m eg ezer királ)·
A
, _,n~ll a _:mm ell·ett Ezek al ávetik magukat tUgyan az
él a ""'ra yno
.
• .
.
Jkodó .tekintély ének,
m egiB
val amennyten
ugya~·
ulra
lk do'k mint az. Ez teszi .a z angol népet ki·
o ,y:an
ura
o
,
.
d
k"
,
l
.
l
w
l,
'·
d lkodásúvá : ott mriDr en ua y1 evegove
ra.1Y~'l · ·gontmoszf.érával van . t e1'1tve·200 A k"l Nl'l y angű 1 f""l
o ·
l b" 201
k1ra y1· a ·
fogás ·s zerint soha,sem követ e
unt. ·
. A német nép szül etett a~jsztokr a tha: Mindken n~met
· b
• és · uralkodó. l gaz1 mona r c ta esa a nemeemk e_rl _urlt legfelJ" eLo a gö rö göknél volt valami hasonló .
' gá8 téves : a k tra
" ' lY n>e_?l o l.~ ~~· mmt
. a cl'ete bégeli
ne vo felfo
A
kán az egyetermen - egy :'z egyenlok ko zo~t, -:-- ~~-~ne~
abszolút ur~alkodó. A kualy a n emzet kepv~seloJ C es
nem hivat·alnok. ·A fej ed elmek útján kormányoz, akik
az ő akaratát képviselik. Cs-ász árt f ejt'delmek nélkül
dkép~elni azt jelentené: köztár&aságot akarni, ahol .az
elnökö·t ·megegyezés szerjnt császárnak titJulálják. Csak
az a nép .sz,aJJad, am.ely csupa úrból áll: a szabadságnak első feltét·ele mások jogainak tiszteletb en tartása.
Az igazi úr réppen azrért köv·etdi. meg, hogy mások·
nak is Jegyenek jogai, mert magának is megköveteli
ugyanazt. A német nemzet urakból áll a nép legalacso·
nyabb rétegéig. Minclen ném et testvére a fej ed elmeknek.202 Mindenhová , ahová németek ·e ljutottak uralkodtak és arisztokratikus szen emet vittek magui(kal.~
. , . Nagyon é1:dek es, amit a németek nagyzási hóbortJarol mond . . Mmden ném etnek az a vágya ho""y
k~mu0
tassa neanes1
sz·armazasat,
• • cl e megmutatkozik
'
•
ez .a jel1::kvfnl189 ~ - gy~rek e k ját·étka közben is. Sohasem ves.z·· ·· ·
h ·angzású polgár·
neveke t ahJa.t szo gyer ek ek l(Ozonseges
maguka~ Mn;em Gcsak kalando s lovag-nevekkel illetik
· eg oethenek is timponáJt volna saját

°

- -- --

ll U{} - D. Sch. 7
llUt D. Sch. 1.22
:w.~

D

.

· Sch. 121- 123., 355- 356 »D" H
alte, d~utsc~e W~;te~ehr- s~ndd
dtesen • Wte
· dtese
.
er ihursten ' und s t e h n und fallen
m
mit
mit
~u~ D. Sch. 10.
nen stehn und fallen. « D. Sch. 123.

Brother

l<;iblich:e~rMe:lldes gFu~~·
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v•a llomása szerint, ha hercegi
hatlla volna magát. 2;)4
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leszármazotttruak Vlall-

, haFö,lteh,e tő, hodgyl szerzőn}cbnél i·s közrejátszott ez az
ur. _tnamsag g?n o ata .,egy~
momen,tumok mellett,
m1don a franclia, de elokelabb hangzaSIÚ de Lagard
nevet vette fel a kispolgá,ri izű Bötticher heJyett ne e
is beszélve arról az incidensről, amelyet emlit:ttün~
III. Napol.eonnal kapesolatban. Láttuk, hogy milyen
fontosságat tulajdonít KorZiika egykori kialandorkidlyával, báró Neuhoffal való állítólagos roko,nságának.
Azt hisszük, hogy az újnemes8ég megsz.ervezésére
vonatkozó terv i.s ezt; az érzéSit akarja kiel.égíteni. Lehetőleg minél több német nemest megszervez.ni. Ami
::1 m!Ultra vonatkozólag csak óhajtás
volt a szélesebb
néprétegeknél, az a jövőben va}ó,sággá v.álik.
A monarchia azonhan diktatúrává válik: egy ilyen
arisztokrata
gondoLkod·á,sú
népet
csak
dliktátorcsászár kormányo.z hat.Z.'S

2U4 :.Es mag Drang nach Poesie sein, da~s unter vier
Augen in Deutschland eigentlich alle Welt adehg~r Herk.unft
ist: Dass Le ute, die von einern lebendigen Adellgen kemef
Bissen Brot nehmen würden, von einern vor hullider
Jahren verstorbenen Acteligen mit einern gewissen Beh~gef
herstammen, dass alle Kinder in ihren Spielen nie as~
wirt Kreideweiss, sondern Ritter Toggen_burg u~d .·~te
weiss ich heissen wollen : dass Göth~ nach et_generg . e:ichen
lebhatt gewünscht hat, der ~ohn tr~~nd et!Jes . e\~h mit·
Pl'Ínz·e n zu sein... Ich habe dte Schwarmeret .ret~hl er!icher
gemacht, und Schulkameraden, a~ deren klembur~ en die
Herkunft nicht der mindeste Zwetfel bestand, thetlton der
Neigung, wenigstens im Spiele wohllauten.de Nan:en v Aber
ungeheuerlichsten poeti~chen Wirksa:nkett zu fü~r~enheit
sollte das nicht mehr sem: als Romanttk _und Unzu {;anischen
mit der Wachtparadengegenwart? Meme. neapo ~rkomme,
Bekannten leugnen, dass bei ihne~ Aenh?.hes v Na tur als
und ihre Heimath hat allerdings eme ~chone_re was wir
u'!lsere Mark, sie hat aber sonst doc~ vte_Ies mc~t'.ele nicht
mcht zu vermissen brauchen. Sollte m dlt~ee~ plzu Taie
germanirche Anschauung in kindischer Wetse
treten ?c: D. Sch. 10.
~uo D. Sch. 8., 21., 32.

Faj vagy oemzet?
d
,
és a politiAz utóbbi évtizedekhe-n a oo omanros kérdéss-el.
. . dalom is sokat foglalkozott ezze a
, 'b
kat HO
,
k"l" ..
akkor ha az Europa an
N
héz problema ez, u onosen
'
"l
él~ népekre akarjuk alk_a lmazni, _hi~.zen ezen Jal.eru
élnek tilszta faJok. A ~S'I.d()k sem,- .
cs
~~.: ~~~tékben keveredteJ,; i,degen népekkel- tekinthet~k ti.s~tJa f1a~nak. Minden rö~ítésri. kisérlet akadá·
1°okba ütközrik. Legtöbb et ,a németek foglalkoztak, ezel~
J?el a problémákkal. ~ _tudomát~y fél!~ész' eredmenye1t
a politik ába is be1evtttek. Ezt l!S egp_k , al~almas eszköznek hitték célj.aik dér.éséhez. A faJkerdes ~z egyetlen terül et ahol a nácizmus nem követte teljesen Lagarde megdllapításait. Ha mélyebben belenézünk azonban maj·d a problémákba, látni fogj•uk, hogy az ellentét
az ő f.elfo@á•sa és a nácizmus poli-IJi,kájáhan, a gy-akorlatban .é rvényesült fejlődés között jelentéktelen. A való·
ságban ugyanis .ebben a ké rdésben sem azokat a sz,em·
pontokat érvényesít·ettlék, am elyeket 'a fajkutatás teoret:Lkusai állítottak fel, hanem ·éppen azt -a 1á•tszólag nem
következetes felfogá~t, amely et Lagarde vallott.
Vél e~énye s.zerint a németség u em a vérben, ha~·~m _az erzelemben gyökerezik: ha vérségi alap on
1telnek meg az embereket, akkor k.i k ellene a németsé§ből zárni Leibnitzet ·és L essinget, mint szlávok·at
H~ndelt kelta származáS>áért, Kantot pedig skót eredet~
m1a~t. ~rre pe~ig egyetlen német sem vállalko-znék.206
E~ehke~t p e_dtg a germán vér is kevert:207 kelták ró ~-ai~k, ,so~ b1zonyos tekintetben a húnok is az 5sök
koze ~amttanak, valamint Tacims hermo d . · .
, 1sz
. l'avonjai.2v8
'
n UIJal
gaev OD].aL. es
A fa· l 'l
k
' lll·
.
Je me etne . a m1tltra
~~~ D. Sch. 24.
2 Ub D. Sch.- 25- 26., 110.
>>Ist dte Abstammung v
·
Stammvater nicht das Merkm i od etNen~ und demselben
es dann? E. M. Arndt hat auf d~e er atwnalitiit, w as ist
Vaterland sei, bekauntlich die nichfra~~' was _d_es Deutschen
~~geben : soweit die deutsche Z sc on .styhsierte Antwort

:k

w~hr~~;iJ~:rR!\~~s ~: !~eite. z~n~ ;i~~:: Bue~~h~~~~ !m

mehr auf unsere jetzigeng zus~:~d~m~~~:ens p_asst sie ni~h~
.
en Wir uns an die
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való Yonatkoztatása t-ehát CBiak k,
,
pet, amennyiheu igen értékes elearositaná a nérnet ,
a német nemzet kövéből idege
m_eket kellene kiz _ne:
pedig egy kibontakozó nacio:al~2la-rmazhuk rniatt
megf. elelő mult-proO'ramm H
IZl~u~ ·s zámára ~ z
l t'' k
~
.
'a son o Jelen .
em
te un
meg a zs~dó nemzeti" t'' ,
•Beg-e t figyel.
nél
. d..
.
f "
orteneLern
l .
" , am1 on Vllssza ogadják azoibat, akik , :s~em élet.
tue~, ·~e -~ls!Z'akadtak kö.zö,Sis, égüktőJ. A k!ZSid:o . ~r·ede.
alap'ltÓJl~t' es- az apo-s tolok éppenú
.
here~>zteny&ég
'd, .. , l
gy VIssza elyezk d k
S . e ne
a 2:&1. o tortene ·e m kereteibe mi t h
Heine, hittagadásuk ellenére 'is J~l-e~t ~gy PI-noza· és
k
'd,
ll
'
os szer-epet kap
na a zs1 o S•Ze em fejlődéstörténe,tJében.209
Lagarde .azt állítja, hogy méO' a nyelv ID"'
l e h et b·1ztos k nterllllm,
· ' ·
-.ga 't'
sem.
s ezt Svájc ~p-éldájá,Vlal bizon
t t'"bb ,
,
"l
h
'l
,
YI ]8.
m~r
o l shege ~kem•etu , eszre es németül ·ír ugyan és
meg;sem e et o et ma,s•n ak, mint 1Svájciaknak tek' ·
teni.2'1o
·
·
m-

aEI

Arról azonban gondoskodik,
hogy ·a zsidókkal
szemben érvényesüljön a f.ajli kérdés minden konzekvenciája. A val681ágban is e:ll a k'érd-bs c.sa.kis a zsidósággal ·szemben került alkalmaz-á sra komoly mértékben.
Lag.ard·e faj- és nemzet-elméleténél azt 'is tekintetbe kell venni, hogy ő ebben a kérd-ésben sem a tár,·
gyilagos tudományos ;s~empontoka:t tartja szem előtt,
hanem tisztán látja a jövő f,ejlődését is. A zs~dókra vo·
Sprache als Kenuzeichen der Nationalitiit, so mö~hte die
Sch w e iz zeigen, d ass die Bestimmung nicht zutrlfft. . Die
Schweizar reden einen dsutschen Dialekt: sie schrelben
amtlich und ausseramtlich die deutsche Sc~riftspr~che1 un~
8
dennoch wollen sie nicht allein anderer Natwnaht!it I>EllD
wir, sondern sie sind es auch.
.
.
h iz
Da die Entstehung des polibseben Begr!ffes . Sc :'a~n
im vollern Lichte der Geschichte vor sich gegang~n N'5 \onen
die Schweiz uns zu der Einsieht verhelfen, w1e a
geboren werden.« D. Sch. 124.
f Kl usner,
:!Uli Az utolsó években különösen dr. Jo~ . azépiró
jeruzsálemi egyetemi tanár és Schalom ~s?h dJl~d~~ smuvet,
publikált több tudományos, illetve szep1ro a mi
amelyeknek ilyen tendenciáj a van.
.
méll a
:!lll Svájccal kapcsolatban azt is kiemel!, hogy mert a
kivándorlás sem volt nemzeti életének ártaiméárak idOvel
kivándorlók rendszerint meggazdagodva visszst rne
régi hazájukba. D. Sch. 109.
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natkazólag elvben ugyan elisi?eri a bcolvadási lehető 
séget, .azonban olyan f ekltetcfle k~t l skz~b, amk elye~
gvalósíthatatloanok és eze a e tete e 11 s csa a nem:t birodalom keretén belül élő zsidókra vonatkoznak.
~zt .említettük már, hogy itt a p illanatnyi politikai
helyzet készt·e-ti óvatos-s ágra. Az ő idejében mégsem
lehetett progf\amként,~i:~t~zni a német z~id_óság feltétlen
kiutasítását saját haza]abol, azokra a zstdokra vonatkozóan azo nban, akik a németek által annektálandó teriileteken laknak, teljes mértékhen érvényesíti a legszigorúbb fajteóriákat. Nem . tartja meg engedhetőnek,
hogy a,zt a kétmiUió zsidót, akik ezen a terúleten élnek,
germanizálják, hanem eltávolításukat követeli. De a
német zsidókat alkalmazkodásuk esetében is csak má·
sodr-endű
megtűrt
rétegeknek tekinti, sőt annyira
megy, hogy a nemzet fogalmának helyére, amennyiben
az praktikusnak látszik, a kereszténység címszavát tcs.~i. Igy láttuk azt, hogy midőn arról beszél, hogy
az
UJO-nnan bekebelezendő területre német kolonisták telepedj~~e.k Ie, ,kiköti, hogy •ezek a letelepülő
német a..I-a mpolgarok kere•sztény szárrudzásúak kell
h~g! leg~e~e~. 211 Ugyancsak módot talál, hogy a zs.i~
doa németségből , m:do"n
a mar
' Ismertetett
·
, . s agot k1zar1a
.
'
UJneme~' segre vonatkozó tervezetet dolgozza k' 212
Nem állíthatjuk
!·
kevésbbé
k
; ..h ogy L agar·d e ebhen a kerdésben
nak lerak, ':, orszer~ lett volna a nácizmus alapjai·
..
asaoan, IDllllt a többiekn 'l
S" . .
elol!t tartotta a jö " f .1"d,
e·
ot Itt 1s szem
ilyen dogrnat:Iws
eJ ,o est és n~~, a~r~a, hogy egy
további l, . k k ogas esedeg UtJat aliJa maJ' d
a
epes.e ne
,
mára nean · J,
• A faJ· sz o, na J( h angsulyozása
szá.
Is eny•eg-e s· a nem t , ,
~ .
azokat a fel d
k
.
ze reszer-e i.UZI ki ugyauf .
a ato at, amely-e ket k. "bb
. bbh
aJ számára foglaltak l
.
e_s~
a JO
angzású
Hangsúlyozzuk h e a napt politika szótárában.
ugyanis a uémet n~ :g~ _ez tudatosan történik. Ö
ahhoz, hogy az általa {~~a-~ netfn tartja megfelelőnek
azonfelül pedJg szem
l~ uzott
eladatokat elvégezze
l"o d,est· folyamat lebege e ott l a z ango 1_-eszakamerikai
,
fej-'
llll
• ame y azt btzonyítja, hogy egy
:u~ D. Sch. 411.
D. Sch. 285-288.
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~:~gy o b b t ömeg magá ha olvasztja a kevé.> bb •
, ,
UJ,onnan jö~t e,k e t. Arr.a . a. ~ e~győzőMsr.e jut,
SZIV~s
kent Am enkaban anghfikalm lehetett az ide gy knu· d'o K''ozep·
gene et.'
u, gy az a' It a l u k gyarma t osttan
és "Kielet-E
•
p áh an :I· S b e l e l1e t ol vasz t an1· a netnets·
e• gb e olyan uro.
l
m ek et, am ely ek kev•é sbbé ellenál1óképesek.
e eArra is gondol, hogy azt •a módszert, amelyet
románokra vonatkozólag javasol, :- tudniillik, hogy a:
újo1nnan megszerve·z endő
német hirodalom határain
túlra d·epo·r tálják őket - egyrészt nem lehet keresztülvinni a többi kisehb nép.ekre vonatkozólag, másrészt
pedig nem lesz tanácsos ezt túl,s·ágosan hangsqlyozni,
mert ez esetleg :nagyobb arányú eHeillállásra késztetheti
a kiszemelt áldozatokat.
Talán az is befolyásolja álláStfoglalá.sát, hogy az ő
családjának iq; vannak idegen kapcsolatai.

h:

Szellemtörténeti 'tértékelés.
A politikai fogalmak átértékelés. év.~l ~~a~cso~atban
már eddig is megfigyelhettük, hogy vallastort·en~tl ~oz·
zanatok állandóan belefonódtak ezekbe a probl~a~ba.
Lag.arwenál a politika, vallá•SitÖrténet és szel_l~t~rten~t
annyir:a egymáJahoz tartozó és ö'sszekapcsolodo. Jelen~e
gek, hogy nehéz a határvonalakat niegállapítam. A la!·
szólagos kevcred és a2lonhan nem v.életlen. Rend. s~eres e~
tudatos lerombolásáról van szó mindannak, annt. aka.
dályozó tényezőnek lát bármilyen s~emponhól. Am;t
a köv· etkezőkben szellemtörténet cím .a latt tá•r gya;n '
az egyébként a vallás.t örténet rovatho·z tartoznék, l ~b~~
0
új német értelmez·és ·s~erint mégils inkább az e
tárgykörhöz osatolhatjuk.
· , • ~Fr
11
A probl·émák középpontjában itt 'i·s ~ zsido ·a: stbl~a
nemcsak az .élő z.sidó nép a ·z sidó vallas,, vagY
a
és annak hatása alatt k.el~tJk.ez.ett vallások, hanem
zsidóság, mint szellemtörténeti tényező.

"r

a) Monoteizmus.

l egkiernel·
Az ószövetségi vallásnak kiétségtelenü l egY
az Is·
kedöbb gondolata a monoteizmus. Lényege:

h a világmind ens ég alkotója. Ennek szükségsze~ű k öte tkezménye
'
, egyseg
• e , a monantrop1zmus.
a·z em b en· seg
" .
~e föld mwnden lakój a egy e mb erp árra vezetheto ~ ~sza:
z a törvény von atkozik az egé sz embens~gre.
E~i.a:agondolatot rögzíti m~g a Bihlia els_ő fejezete1b~n
, , to"lt•i el egész tartalm at. A XIX . .szazad folyam.an
es , ez lérlke·z·e tt oda a sz e.ll emtorten
·· • et1· szem l e'l e t , hogy
martekintse a bibliai vallás .sarokpillér ének. Ez magya·
ezt
"
k ama tor.e
·· k v.eset
, , , 11ogy eppen
•
ez
· e m•eg s:z;erzonknc
razza
bb ,
d' ,
indítJ. a meg l•eghevese · ta•ma asat.
.
ll
e en
b'Izony1tam,
,
. h og?' a mono t elzElős•zör azt akarja

k semmiféle vallá·si, j el entősége nincsen. Éppen
musna
h
f'
·
h
d
aza 1assag az,, a tJu ?.U:•.
annyira. am ennY'ire nem
hogy Németországnak hány lako sa van, es ne~ szul01
szeretet az, ·hogyha tudom, hogy cs•a k egy anyarn va~
nem érték az sem, ho"'Y ha azt vallom: egy az lsten.
Ezt a gondolatot annyira kedve li, hogy állandóan
újból igy.ek>Bzik kidomborítani: szinte önmagát próbálja sruggerálni, mint aki jól érz.i, hogy az igazság
nincs az ö oldalá:n ..:r.iJA Maga is sejti, hogy amit ezen a
téren mível, nem más, mint bűvészkedő játék a sza·
VJakk.al. His,z.e n, miután bebizonyítja, hogy a monotei,zmwsnak nincs ISieliDmi vallátsi értéke, mel'lész for·
dulattai azt állítja, hogy azért .sincs jelentősége, m crt
ez a logika következmény.e.315 Tehát olyan eredmény,
amely VJalóban becsületére válhatott annak a közösségnek, ame~ly Ql)'lan korban ébnewt erre rá, amidőn a kör·
nyező világban a legdurvább politeizmus uralkodott. De
szerzőnk el"re i1B• talál f·eliel.e tet. iEz nem önáJJló gon·
d~lat:. má~ a kín\3J1ak, görögök, indek, sót a.z egyiptomiak IS monoteista eSIZméket hirdettek. Adatokat erre
ug!a~ nem hoz, de a föltevés is .elegendő bizonyítélk
szamara, !hogyha a saj•á·t igazát <akarja valószínűsíteni ..
Képzelhetjük, hogy milyen
triumfáló
Srömmámor
csendült VQln~a s~vaú•ból, ha má1r az ő korában ismertek
lettek volna azok _az ékírásos és képírásos emlékek,
amelyekne~ egyes sorai és kitételei arra engedt·ek következtetm, hogy a valóban homál)'los nyomok már az
~~~ D. Sch. 24.
lll:>

DD. Sch. 153., 218., 256., 318. . 5 ch. 24.
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a ~:;zír-habilóni és az egyiptomi kultúráhan ·
teizmus primitív formáira mutatnak.216
ls a lllono.
Ha azonhan valaki mégis abban a tévh'tb
1
·
1{ van jelentősége
en lll ~ ra d na ml'hg.' h ?gyl ahmonotm~UJSn;~
azt em tnne e, ogy ez mas KJUitúrákhan · . es
alakhan megtalálható, az még m.indig nem lenne18 k ..11Yen
·
·
·
1es
cmlatt
az e.B2me mt.att
a B'bli
'l
a Vra ll'alSanak
vagy a ote·d·
,
k tiBIZte
•
l etet a d m• azon a cmten,
,
h ogy ez a gond
' ZISI 1o.
sagna
meghódította a világot és hatással volt a történef at
fejlődésére, mert hi.szen az emher·i ség n~Ugyohhik ré:rn
még ma is pogány, politeista vallásoknak a híve, ~:
maga a kereszténység is, amely közv-e tlenül a zsidóság.
ból mcrítette alaptanításait, tulajdonképpen hármas is.
tenséghen hi.sz. A kereszténység dieuségének t-ekintene
mindenkit, aJki ·azt Pl'óhállná bizonyítani, hogy egy Isten van csJUpán. ·
Végül pedig rámutJat arra, hogy ra z,sidó egyistenCog:alom tJUlajdonk·éppen nem ~s zsidó, hanem csak a
platonikus eszmék hatása alatt jött létre, tehát a görögökuck köszönhctő. 2117
E-21zel az ötlettel nY'itja meg a sorát azoknak az
elméleteknek, amelyeknek egéu iskolája keletkezett és
Ub Jó összefoglaló található: Jirku, Altorientalischer
Kommentar zum Alten Testament 89.
.
lln »Dass der jüdische Stamm einst der Welt die
Verchrung des einigen Gottes gegeben hat, ist nicht wahr..
Einmal weiss die Mehrzahl der Bewohner un~rer Er~e
-- Welt sagt man für Erde nur, wenn man mcht nac •
denkt - sie weiss von einern einigen Gotte noc~. heute
nichts, da die Mehrzahl dieser Bewohner, wie der JÜgls~;
Ausdruck Iautet, heidnisch ist: sodann lehnt auc
1
christliche Kirche in so gut wie allen ihren Gestal~ef .~:n0
Glauben an den einigen Gott ab, da sie an de~ drete .~1 em
Gott glaubt, und da sie denjenigen, der diesem .1 r ntGlauben gegenüber vom einigen Gotte redet, als gefhss~er
lichen Feind ihres durch die faselnde Phrase V~)!~ ten
frohen Botschaft vom Frieden nicht charakteriSI~ich
\Y~sens ansieht; drittens haben die Juden den ange die
etmgen Gott selbst erst spat entdeckt . . . da erst ken
Verauickung jüdischer Formein mit platonischen GedM~no·
das. hervorgebracht hat, was man anstöndiger Wels~ . tenz
thetSmus nennen darf: da endlich diese r so zur x~tllch
gebrachte Monotbeismus philosophlsch wie gem
schlechthin nichts zu bedeuten hat.« D. Sch. 318.
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.
t a célt szolgálták hogy b~:lo·
l .. böző alakja~k.ban ..afz d l· maCTasrendűnek t ekmtkii_ o~
Bibliában elo or u o,
o
uy1tsak: a
.
forrásokból kerültek bele.
h e tő eszmék Idregen
, . .
•
b) A ZSl'do'k szellemi vezeret zdegenek. ,
.
f'le.Iem vibrál állandoan soraiMiután a~ a ke t bb érvelései - amelyeknek
l
ak.a te er e
'
f l
ban, hogy egny
oteizmussal kapcsolatosan
e ·
jó példája volt a motn
méo- mind.ig n em elég hatát 'rv.soroza a o
•
d .
l
vonu tatot e " 0" l- új ol-dalról próbálja megtama ni
sosak. d,és , meggyFo~.
ot
o ·ee "•ev cníti az óko:ri zsidóellenes
. író,·
l! ~SI osag ·Ü ítását
amely szerint Mózes egytpt?II?- 1
ApiOn mega adp
'. t a Lévi törzs amely a legktva·
detű Lao·,ar
e szenn
'
d
'd,
0
·l't'k
i vallási és szellemi vezéreket a ta a zs1 o
le~beL
1 1
o, po
'
· a '
1
' • k
tlak
k
fdszahadulásukkor lllOZZaJU "csa , ozo tt"
nepne , a
A ..
h'b
1
· .cgyiptomiakból tevődött össze;, ~ohrzs ~.kelr -~l ne':cze.,e
L' ·
evt, a '• Zava" ' " r- sc.thkozni he er , gyo llJO l szarma
I ,zik.~'lJ3 Ime a nyelvészet ilyen ragyogoan a (a ma~ ~at~
eretl~nénnyel rrazdao-ítJ·a ismét a germán szellempohttkaJ
o
, 'l t "
.
. k.· ,
célokat. Ezeko a ,,miívdt
és k u l tura
egy1ptom1a
akik valamilyen előttünk ismeretlen ok miatt a zsi·
dókkal együtt kényszerültek kivonulni hazájukból, tartották kordában az elvadult •semit.a hordákat. 219 Igy lesz
a Bibliában említett "aszafszuf", illetve .,erev ráv", az
egyipiomi "gyül,e vész néps-é g", a germán próféta jóvultáhól a zsi-dó nép v.ezető törzsévé.
A "f~lológia" más helyen is segítségére volt La·
gardenak. A "m.e·s siás" szó görög alakja arra tanítja őt,
hogy ez, nem hécer eredetii szó· az arahból va ·ry az
asszírhól, illetVie a hah:Iónihól származtathatÓ inköábh. 220
A z-s:dó nép nem 1s várta a messiást: az a közösség
amely valóhan
a "mee:váltót",
nem szokta azt'
megf
'
· ~ várja
A
· ~
·
d • e~Ziten1.
monote1zmus
gondolatának
meo-tan-:tasa 1lletve 't· t 'l
J·
·
·
r-:
0
l .' .
~ er e (C ese utan a mcssiás-gondolatot is
e Yl tetu
at~:a 1 a · :Dsidóságtól.
Ugylátszik még az egyipto•n •
ere<
..
evita torzs sem alkalmas egy ilyen rnagasrcudü1
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1

-:!;;--

D. Sch. 23.

:!lt~ D. Sch. 223.
:!:!v

D. Sch. 9C•.

;m D. Sch. 54.
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go_?~?la~ megteremtésére. Ezt csak másoktól lehet kö).
csonozm. 222

2

'k ~ zsi~~~ ~eg_rébkk' ~'t is ~rzMéketlk
. cnek ma~;~asabb esz.
me es cel'Kituzese mant.
agu nem termeltek ki
semmit, legfeljebb továbbadtak másoktól átvett gon.
dolatokat. 224

c) A zsidóság nem hatott Európára.

A D!emzeti IS'zemÜv·egJen keresztül szemlélődő szellemtörténet egyik legfájdalmasabb pontja volt az a
tudat, amely szerint a bibliai vallás és ezen keres.ztül a
zsi.dó nép egész Európát, illetve a nyug.ati kultúrát év·
czredekDe kihatóan befolyrá1solta. Ezt a tényt ak·
kor is nehéz lrebagadni, hogyha •a monoteizmust telje,sen értéktelennek tartják, vagy ha föl is tételezik, hogy
a zsridó nép egyes rétegei ak,á.r szellemr vezérei is ide·
gen szárma,zásúak. Elz a kevert, s ·akár jót vagy rosszat
tanító nép mégi·s szemmelláthatóan rányomta bélyegét
két évezred vallási és ·SZ·ellemi fejlődésére. Ennek a
gondolatnak
kiküszöbölrése
céljából
áLlítja
azt,
hogy a kereszt·énység alapiában véve a római birodalo~
népeinek hozzájárulása az ·emberi kultúrához. Semmi·

képen sem tulajdonitható egy embernek vagy népnek. A
zsi·dóság inkább a káros elemeket csempészte abba bele.
Tizenn~gy évszázadon keresztül Ill!Unkálkodta~ ~lliDak
fejlődésén a római birodalomnak különböző nepe1. 225

f
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Mózes és a levita törzs mellett terJ?és~e~es~n
prófétákat és az apostolokat is megpróbáltak ar)á~_Itan :
Jézusra vonatkozólag figyelemreméltó Faulhaber f 1 l~~~41
tése (Zsidóság, kereszténység, germánság, Bu?apes ' ami~
12. oldal): »Kísérletek történtek arra, ho~y Krtsztfst hsidó
keresztlevéllel mentsék ki. Mintha ö nem IS Iett vot la ~iök ~
hanem árja, mert hogy Galileában árjáknak kel 1et en
·
:!:!a D. Sch. 319.
:!:!<1 D. Sch. 256-257.
· tJ'chen
2:!o »Vierzehn Jahrhunderte haben an de! chn~ ~i en
Religion gebaut. Sie ist nicht das Werk emer e~s Ír·
Person, nicht das alieinige Werk Jesu, sondernd dVölker.
gebnis vieJer Bemühungen, vieJer Mensche~ un d ch den
Sie ist in gewissem Sinne positív vorber~1tet u h daS
lsraelitismus, negativ ganz sicher vorbereitet duJ~ischen
Judenthum... sie ist wesentlich eine That ~es r Sie ist
Kaiserreiches und der in ihm vereinten NationenE.l ente,
d~m Untergange ~eweiht durch die jüdischen
em

Éle·sen támadja Geigerl, aki azt hirde~~, . ~o~y
'dóság és .a görögség volt az e:urópai kulturfeJlodes
a zs•I
v_
·
,
oly.an
kbt legfontosabb ténye2lőjel.. JYh .szer~_nte ep pen ,
,_
nevetség1es állítás, mtint am!1lyen GratZ'Ilek a m~~gallap_1
tása aki a germánokat a közönséges s:wlgalelk~let ~
ten~előinek teki•n ti és akinek véleménye szer~nt ket
zsi·dó, Börne és Heine tanította v~l-~a meg. a n~m,etek~t
kifinomult ízlrésre és neveJte he~eJuk az Igarzsagerzetd
és a szabadságra való törekvést.2rl6
De akit ez az érvelés sem győzne meg és ennek
ellené~ is hti nné, hogy a keres.ztJén)'ISég 1a zsidóság
alkotása és ezen keresztül próbálná a szellemtört~net~t
értékelni, vegy•e tJudomásul, hogy _maga •a k.e resztenyseg
is csak :a felül.etekr.e hatott, Lessmg, Goethe, Herder,
Kant Winkelmann nem állottak a protestanti-zmus
hatá,;a alatt, mint ahogy ma sem gyakorol a kere.<~ztény·
ség v:alóban
jteJLentős
befo.lyár&t politikai
ténye·
zőkre. 2127

welche in sie aufgenommen waren, durch den Untergaug
des Leibes, we!chem sie als Seele zu dienen berufen war,
durch die germaniseben Her2len, welebe sich ihr zuwandten:
die Römische Religion durch den Fali Roms und durch
das, was in ihr nicht römisch war ... Die deutschen Herzen
haben, als sie der Kirche sich anschlossen, die sehr richtige
Ahnung gehabt, dass gerade der umgemessenen Subjektivitat, welebe die Starke, aber auch die Schwache der
germaniseben Naturanlage bildet, der Halt einer grossartigen
Institution noth thue, welebe das von ihr Aufgenommene
schütze und erziehe: sie irrten, als sie vorfinden zu dürfen
glaubten, was nur ihres eigenen Strebens unbewusst-bewusst
gelungene r Bau sein musste: die römisebe Kirche a ber hat
damals nicht begriffen, dass sie die alte, ihr angeborene
Katholicitat, we!Che nur die von den kaiserlichen Rom
beherrsebten Nationen umfasste, zu einer die Erde umfassenden Katholicitat erweitern müsse, wenn die nie unter
des kaiserlichen Roms Scepter gebeugten Germanen in ihr
sollten dauernd Platz finden können: die römisebe Kirche
hat das nicht begreifen können, da sie sich eben über die
physisch-politische Grundlage der christlichen Religion nicht
kl ar war: sie wa re auch der Forderung nachzukommen
unvermögend gewesen, weil kein Leib sich Organe anzusbetzen vermag, welebe nicht in seiner ursprünglichen Aniage
egründet sind.« D. Sch. 231-232.
:!~b D. Sch. 253-255.
:!~. D. Sch. 47., 251.
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d) A germánole hatottale a zsidólcra.

Midőn

a monoteizmust, mint a bibHai vallás 'll
a zsidó nép szellemi alkotását akarta I~kicsiny~l 1 • et~e
átformálni, akkor is azt látta legjobb érvnek ho 01 • es
állít·a be, mintha ez idegen befolyás alatt Í<:ele~ ugy
volna. Talált befolyásolót: a platonizmust. Midö ezett
zsidó
miut szellemtörténeti jelenséget ak .a
l ' ' 'lnépet,
I · kk
·
l' 1 · ·
·
ar Ja
a }erte <:e lll~ a or 'l~ ta a ~zamara ~.d.~g~n hatóténye.
zot. Ez: az mdogerman kultura, de kulonosen a német
nép. Erre ugyan nem tud komoly bizonyító adatokat
fölsorakoztatni, de azt az egyet, amelyre "rájön"
majdnem annyiszor hangsúlyozza, mLnt a moncteizmu;
értéktelenségét. Ez a monogámia, az egynejűség gon.
dolata. A zsidók 1000 körül a német zsidó mainzi
Rabbi Gérson hatása alatt veszik át ezt a gondolatot a
,,pogány" germánoktól. 228

Azt természe~esen elhallgatja, hogy a többnejűség
a zsidóságnál ugyan meg volt engcdv;e, de a gyakorlathan a legritkább esethen éltek ezzel az engedéllyel.
Körülbelül az a helyzet a későbbi zsidóságban is, amit
Tacitus Germániájából ismerünk meg a germánokra
vonatkozólag: meg van ugyan engedve a többnejűség,
de csak az előkelőbbek éltek többnejűségben. 229
Milyen lehetett a germánság a keN~·s-zténység ideje
előtt, annak figyelemre méltó képét adja F.aulhaher
1Yiboros. 230

---

D. Sch. 23., 35., 250.
,
Tacitus, Germania (Budapest, 1943. Szabó Arpad
fordítása, 96. oldal): »Mert szinte ez az egyetlen barbár
nép, amelynek elég egy feleség, - eltekintve alig egy·
néhány kivételtől, és ezek sem érzéki szenvedélyből vesznek
több feleséget, hanem azért, hogy előkelőségüket hang·
súlyozzák.«
l!iHJ Idézett munka 107-112; érdekes egyébként az a
kép is, amelyet a hagyományos irodalomban (Talmudd
Midrás, Targumok) festenek a germánokróL A Ta.!mu
(Megilla 6) a 140. zsoltár 9. versét: »Ne add meg örokké·
való a gonosz kívánságait; rossz szándékát ne s~gítsd előt
mert felfuvalkodik«, a germánokra vonatkoztatJa és az
álli~ja róluk, hogy ha egyszer reászabadulnak a világra, .e1
fogJák azt pusztítani. Berésith Rabba (ed. Albeck, Ber~3'
1929. 887) 75. fejezete szerint a germánoktól és a bar ·
r9któl a rómaiak is rettegnek. De legérdekesebb a palesz·
l?o:?b

~:?!7
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Nietzsche, Spengler, Le Boa, Freud
és a aáci.zmus.
La arde kül- és belpolitikai, vallás- és szellem:
.. . : elméleteinek ismertetése után, foglalkozm
tortenokt .. l'den két olyan szerzövel, akiknek szerepe
akarun ro v
·
f 'I .. d·
· · a dott alkalmat, amidőn a nácizmus
eJ ·o es' ok v1tara
'll
·
".. •
'b
próbálták tanításaikat be1 esztem
es
tortenebe e
l 'l
..
r··
.
b
. 'k k e tt 0"vel ' akiket tudtorurna l,. yend ossze ugges r·
cn
mas1
me'g nem tárgyaltak. A három elso tu a tos:n a~ra ?"
rck,Q zik hogy az "egi
' · t'er k'ep et" - ame. 1yro 1 mar zol " k'
megváltoztassa: Freud csupau egyetlen taottun
- rev
·t·
l'
nu
ln1anya
·
· e'n kerül együttes megbesze esre az em Itett s~erzőkkel.
.
Az már meghaladná e munka kereteit! hogy azokkal a szerzőkkel - akárcsak futólagosan 1s - foglalkozzunk, akiknek
kapcsolata a nácizmussal '?indcn
vitán felül áll: Gobineau, Wagner) Chamberlmn. Ludendorf, vagy Delitz~ch Frigyes zerepét tisztázni ma
már talán fölösleges LS. 231
a) Nietzsche.

A mult század némC't gondolkodói között, de világvis!Zonylatban ris ·alig akad olyan egyfnic;ég, akivPI
tinai Targum hagyománya, amely szerint Magógot Genesis
10, 2-ben Germániával azonosítja. Ezekiel 38 -39. fejezetei

szerint ugyanis egy Mágóg földjéről jövő »árjao~: nep fog
az újjáépülö Szentföld ellen támadni, hogy elpusztítsa azt.
Ez azonban csak kísérlet marad. f:rthető, hogy midön a
római birodalmat a germánok fenyegetik, felmerül az a
go~dolat, hogy ez a fékezhetetlen barbár horda fogja
maJd megszemélyesíteni a próféta által megjövendölt,
kudarcba fulladó, utolsó nagy támadását a romboló erőknek.
!l;n A német tudomány szerepét a nácizmus támogatásá~an a két világháború között Max Wetnreich könyvében
Igen alapos felkészültséggel világítja meg: Hitlt?r's Pro/essors. Th~ Part of Seholarship in Germany·s Crimes against
Y
the Jewish People. Yiddish Scientific Institute. Yivo. New.or~, 1946. 291; lásd még Bernizord D. Weinryú, NaziocatJon of Jewish Learning I.. (The Jewish Review, 1915.
Gol. III, Nu. 1. 25-54.), PolitiCal »Judeologyc in Nazj
ermany II. (Uifyanott, 1945. Vol. Ili. Nu. 2. 107-137.)
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annyit foglalkoztak volna, mint Nietzschével. Uli Ezrekr
rúg a különböző nyelveken
napvilágot látott Önáll~
művek és tanulmányok száma, amelyek a Nietzsche~
, ,
·· L
k . 2 SS
rejtély mego ld asara
toreNszene
Bennünket ebben az összefüggésben >a kultúrtörténész és a történelembölcsés2: Nietzsche érd,ekel: állásfoglalása az antiszemitizmushoz, a zsidó.sághoz, a
kereszténységhez, a demok.ratikws eszmékhez és a szociális fejlődéshez. Ezekről a r·észletproblémákról [.s alig
áttekinthető iwdalom értek,e zik. Az utóbbi két évtizedben német és magyar nyelven ~s több jelentős tanulmány látott napvilágot e tárgykör·ökről. Ezeknek is
csak kis részét sikerült megszereznünk. Ámbár mindegyikéhől értékes útmutatásokat
ka•phatunk, egyiket
~;$~ Érdekes tünet, hogy a mai Franciaországb~.n az
érdeklődés centruma: Nietzsche. Andler nagy, hatkotetes
Nietzsche-biográfiája számtalan kiadást ért el, a műveket
pedig többfél~ fordításb~n ismerik. N~etzsc~e, mon?iá~,
"francia szerzo lett, - mmt ahogy tula]do~kepp.en m~n~1g
az is volt«. (Hamvas Béla cikke: »A francta existenct~hz·
mus irodalma«, Athenaeum. Budapest, X:i>fXI-)p~XII., köt~t.
1946. 27. oldal); lásd még ~gya,nez~n sza~ JJ?aSik ket cik·
két: Moór Gyula, Keres~tenyseg e~. szp<;_tahzmus; f!évay
József, Immoralizmus (Nietzsche szuletesenek 100. evfor·
dulójára).
.
~;1;, Ludwig Klages, Die psychologis~hen Errungen·
schaften Nietzsches, Leipzig, 1926. (XI. Kapitel: Zur .Psych~
logie des Christentums, 147-157); Lonschbach, Ntetzsc e
und die Juden. Stockholm, 1939.; dr. S,~~!nere Samu,
Nietzsche és a zsidóság. Budapest, 1946. (kulonlenY_omat ha
Lőw Immánuel Emlékkönyvböl); Lukács GyörglJ, ~1etz~c e
és a fasizmus. Budapest, 1946.; Lukács Gyqrgy, Anszt~. rak
tikus és demokratikus világnézet (ez a cikk a. szerzone e
1946. S7)eptember 9-én a »Rencontres Internationales d
Genevec keretében megtartott ·előadását tartalfi!azzaJ, m,eg~
jelent a Fórum c. folyóirat 1946. novemberi, sz m
(197-216. old.); említésreméltó még egy, a sza~ad. ele) •
napvilágot látott értékes tanulmány, amelyet.. a ,nehal I~ft.
kani~sai főrabb~, dr. Ne_umann .ErJe. tett. kozze az
_
Évkönyvben »Ntetzsche es a zsidosag« ct!lle~ (1901.. 106er·
130); terjedelmes, félezer oldalt meghala~? ~o tetben !SFmát,
teti báró Brandenstein Béla Nietzsche muvem.ek ta~ta st-il
Budapest, 1942.; lásd még Francesco Flora, Nietzsc e e m·
un ~u~op.éen? .c~mü előadását a Genfben me~tartott n~eri
zetkozt fllozoftat kongresszuson (La Ne( 1946. novem ·
\\i.ilönszámában idéz'{e).

·én
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em követhetjük fenntartás nélkül, mert egy-egy kérönállóan akarnak megbirkózni, ami véleményünk szerint nem vezethet kellő eredményre; e7iek a
problémák oly szoros ŐSISzefüggésben állanak egymással, hogy cSiak együttes sz.emügyrevétel útján érthetők

~éssel

meg. A "Germa.n
' va ll'a·s- es
' szell erntortenet
.. ·
" c1mu
' " f eJe·
·
zetben már rámutattunk arra, hogy a XIX. &zázad
középponti problémá·i közé tartoztak ezek és hogy e
kérdés·ek tárgyalá<Sánál a nemzeti <Szempont különösen a
német krutatóknál ker.ü lt előtérbe.
Érdekes, hogy több, egyébként magas színvonalon
álLó kutató éppen a11ért, mert Nietzsche későbbi müveihen szembefordul a német nacionalizmussal, azt
hiszi., hogy ann:ak megtagadá,s ával a nemzeti vagy faji
nézőpontot is elhanyagolja. Mások azonban már rá·
mutattak arra, hogy ha ,a szokványos értelemben vett
nacionalizmus vagy sovinizmus vádja nem is emelhető
Nietzsche ellen, korántsem állítható, hogy teljesen függetleníti magát nemzedék·e vezető gondol•a tainak
hatásától. Az ,,árja" és ".semita" szemhe.állítás egyik
vis·s~al:érő eszméje műveanek s nem vitatható,
hogy
ezeknél <a~ összehasonlításoknál szíve - minden nemzetfeletüsége
ellenére is
az
árjákhoz húz.
Annak iga'Zolá.sára, hogy ezek a ké.r·dések nem hauyták
hidegen, megemlítik: 2 3~ házeli tanársága idejé; l..a·
garde műveit is kölcsönkéri az egyetemi könyvtárból.
Ezt az•é rt i,s t'artjárk jeHemzőnek, me.rt Nietzsche nagyon céltudatosan v·álll!sztotta meg olvasmányait. Levelei ugyan ,azt mutatjá.k, - amire az említett s:r.erzö
nem rutal - hogy Lag~rde írásaiért osak eleinte lelkesedett, késöbb az eller.J{·~ö véglletbe osapott át,235
~:H Lonschbach 15.
. :ilt> 1873. január 31-én Rohdehez intézett levelében még
I~y Ir L~garderól: :.Eine kleine, höchst auffallende Schrift,
die 50. Dmge falsch, aber 50 Dinge wahr und richtig sagt,
a~o eme sehr gu te Schrift - versaume nicht zu lesen: der
~Itel würde Unsereinen nicht anziehen, darum rathe ich
Sle Dir eigens an. Paul de Lagnrde, Ober das Verhaltniss
d~.s .deutschen Staates zu Theologie, Kirche und Religion.
Gottmien, 1873. Dieterich'sche Verlagshandlung,4'; Friedrich
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W ag nerral és má sokkal egyiitt gúnyo s s
lk
, e' l ma. ~· m1aga az a t ény
zava
t c.236 D e N'tet 7Jsclten
· ( l al ill et. ,szt'd a l maz, rango t je Ient. Be CISmérlő lhiS, Iogy
l a k It
, va ·

Ié b en P ál a p ostolra alk almazott jelzőj ét (aQngukleve.
k
.
.
uer opf)
L a gar d era 1s
vonat · oztlatJa am1 s.zint·én a•r ra
ll h
' ét.
va ' 0"Y
so k at f og l a lk ozt att a k épzelet
t>
Megkísé r eljük annak ip; azolá·s át, hogy az ár· "
' ,,seml·t a " szem 1JJea' ll1tas
' ' k"l"
··
lH~sőbbi
·
es
u ono.sen
írá1"&aibJa
szint e főtéanáj áv~ válik, sőt az is való• s•zínűvé tehe~n
hogy ; ·z zel .'a k ern.ény ~~~adattal való. birkózás ,r.emény:
tel en sege ste ttette elmeJenek elborula.sát.
A mult •század málso.dik fel ében ali.g találunk
olyan szél esebb horizontt'i s z e rzőt, aki :lmtatá ~ainál ezt
Nietzsches Briefwechsel mit Ervin Rohde. Herausgegeben
von Elisabeth Förster- Nietzsche und Fritz Schöll, Zweite
Auflage (Il. 394); ugyanazon év március 22-ikén kelt levelében pedig ezt jegyzi meg: »Overbeck ist der ernsteste,
freimüth igste und persönlich liebenswürdig-einfachste Mensch
und Forscher, den man sich zum Freunde wünschen kann,
dabei von jenern Radikalismus, ohne den ich nun schon gar
nicht mehr mit Jemandern umgehen kann. In den Osterferien
wird er ein Dokument dieses Radikalismus, ein öffentliches
Sendschreiben an Paul de Lagarde machen.« (Ugyanott
401- 402.) Lásd továbbá Rohde válaszát május 20-án: »Sehr
gespannt bin ich auf Overbeck's Brandschrift. (Grüsse doch
ihn und Romundt herzlich.) Lagarde habe ich erst jet~t
gelesen, mit grosser Starkung, in dem sehr kraftigen, Ja
austeren Aposteltone und Ernste.« (Ugyanott 410.); The~dor
Fritschhez intézett, 1887. március 23-án keltezett leveleben
azonban már így nyilatkozik: » .•• oh w enn Sie wüssten,
was ich im vorigen Frühling über die Bücher jenes ebenso
gespreizten als sentimentalen Querkopfes,. der Paul Lagarde
heisst, gelacht habe!« Franz K obler, Jud en und ~udentu',!l
in deutschen Briefen aus drei Jahrhunderten. Wien, 193o.
335 old.
~ ö b »Glauben Sie mir: dieses abscheuliche Mitreden·
wollen naiver Dilettanten über den WERT von Menschen
und Rassen, diese Unterwerfung unter »Autoritaten«, welche
von jedern besonneneren Geiste mit kalter VerachtunJ
abgelehnt werden (z. B. E. Dühring, R. Wagner, Ebrar '
Wahrmund, P. de Lagarde. Wer von ihnen ist in Fragen
der Moral und Historie der unberechtigste, ungerechteste ~~·
diese bestandigen absurden Falsehungen und Z~~ec .
machungen der vagen Begriffe »germani.>ch«, :»semltisc!l«b,
»arischo:, »christlich«, »deutsch« - das alles könnte mlC
~uf die Dauer ernsthaft erzümen, .. « (U&yanott 336.)
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,
.
, .
"
h
sok am elyek a m érlegelesn el a semita 1serp enyo ne ezék~it gyarapították.
Már maga a.z " árja", ,,indo germ án'>
" g erma~
bs északi fajok" fog~almai polemikllls celzattal kerulnek' be a vallás- és szell emtörtén et szótárába. E fogalmak felmerülése előtt is két ellenf,él állott egymással
szemben e.zen a küzdőtéren: a '7Jsidóság ·és a keresz·
tén)'ls.ég. Amíg azonban •a keresztény,s~g uralkodó .. hely.:
z·etben volt, amíg hittek b enne, VIszonylag konnyu
volt a kel"esztény vitázó:k ·dolga a zsidósággal szemben:
a győzelmes világv.allá,s, a hatalmon lévő uralkodó szellemiség fölénye csendült ki ,s7lavilikhól. De amikor a
XIX. század ,,fo,r rá.skutatásainak" az l ett az eredménye, hogy a keresztén ys•éget csaknem teljességében
"átírták ·a zsidó1ság ,számlájára" , azok a klllltúrtörténészek, akik nelll!l;etük jelenkori helyzete, vagy az elmult évezredekben betöltött szerepe révén háttérbe
szorítottaknak érezték magukat, új védőbá.styák mÖ·
gött igyekeztek elhelye.zkedni. A!Z "árja", illetve az
,,indogermán" kapcsolat
fölfe.dezé&e .révén a német
va.gy, a f~nci·a gondolkodó, aki a kereszténységgel
~-si.~o-senu.ta volta miatt is szembehelyezkedett, új
os?.k~~ talált: a per.ZJsa és az i,u d kultúrát éppen úgy
saJat]anak, saját közössége tulajdonálllak tekinthette,
mint ahogy pogány, a Jatin-görög kiULtúrérté}(elk.kel mint
,,saját" fajának teljesítményével s·z ámolhatott. Jó' érzés
volt bei~leszkedni egy ragyogónak látszó, sok évezredekre Vls.szanyúló szellemi közö,&ségbe. Ha•sonló · elen1
)löi
Der Mythos bei den Hebraern. Leipzig, 1876.
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séget figyeltünk meg a " latin" Renannál al0 · f .
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· torténel,
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' e f•".,.·e1.lSU'JJeri
a go·· ro·· g, ra IZSl' do' .es
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' E gy 1'l yen sze ll em1· ,,vl!S.szahonosítá
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'ertel met.
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, l , k, ,
l
b, .
l•Serlet
so k at poto es .etsegte •en .aZIISiul szolgálhat.
A földi térkép megváltoztatá.si kí.sérlete:inél 18
·
néme~~k f~j~ett~k, ~i. a l_e~nag!.obh erőfeszítéseket.
franclak vilaghodttaiSJ. kls·erletuket a má•sféléV<.szá•zad
peri&dus kezdetén megjátszották és többé nem ism:~
telték meg, a németek vi1szont az. utóbi évti-zed.e kben
kétsrzer i.s megkí.sérelték, hogy abból a "zrsákból", amelyet Nyugat-Európa szimboli.z.ál, kitörjenek, nem tö,rőd.
ve azokkal az áldozatokkal, amelyek.et ez·e k .a próbálkozások a német né·p .s·z empontjából j.el•e ntettek s még
kevésbbé vették számítáJsba azok•a t .a pusrztítá.sokat, ame:lyeket a környező népeknél okoztak ezek a világhatalmi kísérletek.
Ugyanily.en inten:zításs.a.l törekednek
arra, hogy .egy új "égi t·é rképet" rajzolj.anak meg,
amelyen, ha már nem is 1a németek, .del legalább i.s az
a csoport, amelybe beletartoznak (,,árják", ,,iudoger,·
mánok", "germánok'\ "éSizaki népek"), vitté!k volna :a
főszerepet és persze itt sem törődnek a következme·
nyekkcl. S.zinte lenyűgözi őket az a látvány, amely az
észszerű rés tá.rgyi.Lagos kutatáiS k.ö vetke·z ménye és semita fölényt tételezett fel. Akarva, nem akarva e~y
irányba terelődik minden törekvé&ük. Bá·rhonn~? "m·
dulnak i.s ki, ugyanarra ·a vágányra k·énysz~ntl o~et
ösztönlik és lényegében ug)'lanarra az eredmen.~r-~ J:~t·
nak: leO'felj.ehb árnyalati különbrség~ek vannak ko·z~ttuk.
o
. 'ban veve
,
, l. ik el •
Az orientalista
Lagarde a l apJar
o d aerl\Jez
ahová a klasB>úkus ókor kutatójának induló Nie~zsc'i:.:
Nem számít, hogy semita, vagy árja ,,szaktudos~a ,
készül-e a kutató, önkénytelenül i.s az lesz m~k~~~:
g ának főproblémája: e két tényező k,ö zül melYik, Ile,
hető magasabbrendűnek? Végül mindegyik a v~H~'.8j ~~
0
szellemtörténet, vagy ha úgy tetszik, a k~l~urbo ~
szet és történelemfilozófia területére sodrod1k -:. ~
többé-kevésbbé filozófussá is válik.238 És még egy kozO<S
.23
á .k. 8 multban
b Mindenesetre jellemző, :.hogy a. n .cl
.
8 ·át
csak N\etzschet, Lagardeot és Chamberlamt ISmerik el 5 1

l

' l "k kialakulásá-

jövő szem 1e etu
tu laJ'donságuk van, hogy
,
, t saját személyüket
han valamilyen form.ahan egyr.~sz ,
"
éniségei·

az ellentétes kultúra, vagy vallas vezetalo egy , f l "l
, . 'k tu dratosan, va gy tu dra t
att' mas e o, _
vrel azonosltJa
pedig népüket metve közö.sségüket, ramelyhez ta~?z~
nak érzik m.a~ukat, akarják _abban a •s zerepben atm,
ame,l yhen ellenf.el.üket ké.pzehk.
,
" "
,
Lagarde gyakorlati politika. ir,ánt, erd~? do egye~
niség: figyelme első•.sorhan a zs1do nepre Ir~nyul,_ an
nak történetéből aka.r útmutatá.sok•a t szere.zm .a n_emet
nép súmáu: tehát azt gyűlöli mé~ye?h sze~v;delye;s
séggel, mint .a kereszt· én!rsége~. Mm~,an a vilag . m.~·
hódítására induló németseg "la tnoka akar le nm, on.·
magárnak Móze;shez, il1etve .a prófétákhoz hasonló szerepet s~~án, a német nép számára pedig a zsid&ság hivatálstudatát akarja kölcsönvenni. Nietzsche viszont
kevréssé érdeklődik a napi po.I itikai k·érdé.sek iránt. Űt
inkább az .a hatás érdekli, ·amelyet a z.rsidó.s·ág a keresz·
tény.ségen kell'•esztül gyakorolt két év,e zred fol)~amán
az emiheri·ség jelentősebb felére: támadásának főiránya
éppren a.zért a keresztboység ellen fordul >és annak a
közös.ségnek akar az iráni-árja Zaratlrustr:a képében
MessiáJSává válui.200
filozófusuknak.:. Lukdcs György, Nietzsche és a fasiz·
mus 14.
• , l!::HJ Jesajás p:ó!é!a jellemzéséből az sejthető, hogy
Sa]at magát a p~ofetakho~ hasonló egyéniségnek képzeli:
» ~ber d~s. Volk h1elt als hochste Wünschbarkeit jene Vision
e1?es K~mgs fest, der ein guter Soldat und ein strenger
RI~h~er 1st: vor Aliern jener typische Prophet (dass heisst
Kht~tker und Satiriker des Augenblicks) Jesaia.« Der Anti·
c nst VIII, 235 (25); lásd még Spengler Un tergang des
tbentlan~es I,., 443-444: »Eine strenge Morphologie aller
h' ora jn 1st d1e A_ufgabe der Zukunft. Nietzsche hat auch
I~r h ~s Wesenthche, den ersten, für den neuerr Blick
~n sc e1denden. Sc~ritt _getan. Aber seine Forderung an
en 0 enker, s1ch Jenseits von gut und böse ...
t n
erks~l~st nicht erfüllt. Er wollte Skeptiker unduP:o~b:r
k ..ora n~_Iker und Moralverkündiger zugleich sein « Á
A~~et~}okbe~ a ~rön~r-kiadá~t (Stuttgart, 1921. Kla~siker
egy:Sa icté1~t~l~~l ~g!!~~~Ij~~p~n Neu~e:nnW!lle zur ~ac:ht
1901. XV.) szövegét is. Felhasznál]'uk to/álbabda_ás (Leipzig,
ugyanezen
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lélektani és bölcseleti elméletei az el.södle a 18 ' hogy
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eze k ne k a k ovet ezmenyei-e azok •a z éks t·
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ama asok
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l
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k
ame ye e <a eresz.teny•s eg megsemmtiJsÍt·és.&re ··
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SZI"k , vagy p e d"1g meg~ f or d ítva, a már kétsz er<edn ·to~ek
k.
,
,
"
űl' l
1enye .
l1_ez, a k.er.eszt ~-ny•
s· eg ~egveto gy ö etéhez idomuln.ak-e
lelektan1 es bolcseleh elgonclolá1sai.
Mi ez utóbbit tartjuk valós,zínűnek.
~ls_ő"nagyobb jel,ent?~égű ~űvében, a "Geburt der
Tragodte ·hen ugyan saJa~t, ke,sőbbi vallomá<sa szerint
ellenséges hallgat•á s.s al kerüli a keresztény,ség prohlé.
máinak fesz.egetését, 240 ele a valósághan - ezt már n.em
ő állítja - nem k1ép·es annyira elfojtani a lelke mélyén
szunnyadó alapös,z tönöket, hogy egy c•s ábító alkalom,·
mal ne érvényesüljenek azok Amidön a Prometheus.mondát jellemzi, alkalmat talál arra, hogy ezt az "árja" jelens•é get a ",semita" .bűnbee,sés·elheszél. éssel v1esse
ös,s ze: az természetes, hogy az ös.s zehasonlítá.s nál a ,,se.
mi ta" változat húzza a röVIiclebbet.llu
1

kiadás XIII. kötetét. Nem szálaltathatjuk meg természetesen
az összes vonatkozó idézeteket: igyekszünk a legjel~egz~·
tesebb nyilatkozatok lelőhelyeit megadni, vagy eredeti szö.
vegezésükben közölni azokat.
ll~v Versuch einer Selbstkritik (1886) I. 87.
.
2n »Die Prometheussage ist ein ursprünglíches E1ge~·
thum der gesammten arischen Völkergemeinde und em
Dokument für deren Begabung zum Tiefsinnig-Tr~gischen,
ja es möchte nicht ohne Wahrscheinlichkeit sem~ di~s
diesem Mythus fü~ das arische Wesen eben dl.~~ e
charakteristische Bedeutung innewohnt, die der Sun ~f;
fallmythus für das semitische hat... Das was "cht
arische Vorstellung auszeichnet, i~t die. erhabenethA.~~hen
von der akliven Sünde als der e1genthc~ prome del der
Tugend .. , Das Unh~il im W~sen. der Dmge ~ der
beschauliche Arier mcht genetgt zst wegzudeute~n "hm als
1
Widerspruch im Herzen der Welt offenbart s1c.
gött·
ein Durcheinander versc~iedener W~lten, z. Bd eu~:agödie
lichen und einer menschhchen ... « D1e Geb~r~ er Sünde,
I. 97- 99. (9); lásd még :.Herkunft d.er Sun e. -Christen·
so wie sie jetzt überall empfunden wtrd, wo ~~e« ist ein
th um herrscht oder einmal geherrscht hat:. »Sun
und in
jildisches Getahi und eine jüdische Er.fm.d~ng, Moralitlit
Hinsieht auf diesen Hintergrund aller chnsthc endie ganze
war in der That das Christentum darauf aus,

me'g más utakon pró" ,, n azon
·
ElJLen a muveDC
. b an ,
l· tt áll azt 1n,
n til' a hata<sa a a
'
J,álkozik: a nemet roma
'"k. ,
~ dó ÚJ·német kul. enében ICSUCSO"O
,
szi, hogy a wagnen z
,
.. ·· sé folytatásaL
túrában megtalálhatja la pogan~ r~:~!el g kapcsolatot
Ennek a .szellemi hídnak megep t
kl
"k
ókor
.
, t . len és a
as·~Zl -us
próbál teremtem a neme Je
'b
1 . t"
között. Látóköre ,s zélesbedésével lé~yege ~~
v~~
ezt a feltevést: felfedezi, hogy mennyire gu;c~ en,
az olyan szelle:rrutÖ•r téneti, kép, a.mel~ben ~ ne~etseg
22
állana. s~emhen a zsido-ker~szt~nyseg.~e-~, , meg ~
esetben is, ha ·elfog.adhatóvá valnek a go~ogse~gel val,o
kapcsolat. A német fog;alom .helyére -~~Zl t~ha.t a szelesebb árja keretet, hogy ezaltal a gorog melle a perzsa és i.nd kultúra eredményeit is a mérleg árja serpe·
nyője tartalmának gyampításár.a ha•sználha<SSta fel.
Welt zu »Verjüdeln«. Bis zu welchem Grade ihm dies in
Europa gelungen ist, das spürt JI!an am feinsten an dem
Grade von Fremdheit, den das griechische Altherthum, eine
Welt ohne Sündengefühle - immer noch für unsre Empfindung hat, trotz allem guten Willen zur A1mi:iherung und
Einverleibung, an dem es ganze Geschlechter und viele
ausgezeichnete Einzelne nicht haben feblen lassen. »Nur
wenn du bereuest, ist Gott dir gni:idig« - das ist einern
Griech~_n ein Geli:ichter und ein Argernis: er würde sagen
»so m_?gel?- Sklaven empfinden«. Hier ist ein Mi:ichtiger
überma~htiger und doch Rachel ustiger vorausgesetzt: seine
Mach!. 1st so gross, das ihm ein Sebaden überhaupt nicht
z~gefu~t .werden kann ausser in dem Punkte der Ehre «
Die !rohi:che.. Wissenschaft V. 169-170 (135). Itt már ·a
»se~~tr Jelzo helyett egyszerűen a »zsidó« szót használja
Völl
». · · ma~ ve~gleiche nur die verwandt-begabte~
Jud~~r, etwa d1e C~mesen oder die Deutschen, mit dem
Ra ' ?m nachzufuhlen, was ersten und was fünften
lás~ge~ist.« Zur Gen~alogie de Moral ·VII. 331-332 (16);
Nietzsche~ ~~agefct . Die psy?holo~isch~n Errungenschaften
würde a
·. o .. »Wer SICh Wie Wir die Mühe nehmen
sich aÚf ct~! riJtzsche si:imll!-tlic~e Steilen auszuziehen, die
beziehen k'· u en, auf »Ant~semiten« und auf die Deutschen
gen Ergeb a.m~ unfehlbar. mit uns Z? folgendem denkwürdiwu d
ms. er hat die Juden Im höchsten G d b
Undn ert, »Al!tisemiten« verachtet und die Deutsch ra el eH
en ge 1asst
zwar m1t jene bl"1 d
!~~~gen,. vor ung~;heu ~rl?c~ste~seÉn~;feJ!: sich zu rechtért len ~Ich t zurückscheut«. lásd továbbá d ~en der Tatpes~ {e:94s4ét: A klagesi szellemfogalom ~; .t~l'"'!f!te
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'
·
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Bruno Bauer243 m ell ett R enan szöv·e t
alntották.
l h ,
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gez e me•r0 e t
eg atarozott a an, m1don azt állított'a ho
• z. a
1111
az apo stolok tul1ajdonké ppen a z,si-dó prÓf ·t 'gky
kcnt
.. "l .. · '
l ' k .s zocia.hsta úttörő('e a l szdlern'
o ro l:OSei, ugy l:Orana
:. 1
,
f .
,.
L
a appban
vev.e oa pro etJJZmus eszmemek megvaló.sítói.214 .\. , .
any ag tehát hiába
gyarapodolt
z _afJa
, ,
, a!Z
, inddel és perzsaval
,
mert az e ml 1te tt azono1s1tas reven a semita oldal ; '
j elentősebb értékekkel g.azdagodott: az előlbbi a
ból ég Európától mcsszeeső területekről kapott :~/:
ség et , az utóbbi p.edig :a jelen es2lllléi-vel• ·S a valószi'n~·
jövő lehetőiS'égeivd bővült. Egy i:dőbelileg és terület~
leg n agyon m egnövek e dett arcvona•l on kellett felvenni
a küz dehn et. Ez döntő j-el·entőség(?iel bírt Nietzsche
szemléleténe:k fejlődésére i•s.
Ha ebből a sz emszöghől nézzük a kérdéseket,
talán megfel.előbb magy.arázatát a·dbatjuk állásfo@1alásán,ak az anüszemitizmushoz és a zslidó.sághoz és az
ezzel kapcsolato•s többi probl émához, az ó- és Újt-esta·
mentumho•z, a k er eszténységhez, a demokváci·ához, a
szociálizmushoz ·és náciz.mushoz.
Nézzük előbb meg az antiszemitizmushoz fűződő
viszonyát. Wagn er-rajongó év·eiben attól sem tartózk•l·
dott, hogy istenített "IÍ.deáljához" int·ézett leveleit anti·
24<~ »Nietzsche, akárcsak előtte Bruno Bauer, a m~d~r,n
demokráciát a zsidó-keresztény principium győzelmévé ~piti;8
szemben az előkelő Rómával.« Lukács, Nietzsche es
fasizmus 45.
:1 44 Renan
Geschichte des Volkes Israel 3-4: ,so
erschöpfen si~h (z. B.) die Begründer des Christentu~;
- diese direkten Nachfolger der Propheten - in J.maufh~n:
lichen Verkündigtingen des Weltunterganges und verE g·
deln seltsamer~eise thatsachlich diese Wel~·:· In E?nland und Amenka werden die Spuren des blbhschen den
flusses noch lange siehtbar bleiben und bei uns wer be·
die Sozi~listen - diese unbewussten Schüier d~r propmlt
!en - d1e vernüftige Politik immer wieder zwmgen,
1hnen zu rechnen.«
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' t n kité telekk el fűsMrezz e,
d e k éső bbi ír ásaihól
szemJ ..
.
is jó néh ány i déZJe t:t kl ehDetn e felsoilrakkoz t ~t~ , akame~_y e k
anti&zemita szell emue . e megny at oza sam
to ·
sé1;1e mégis a_zt ig~z? lj a , hogy •az tk az _ir_á ny1laEto ~' arnkel et ma antH•zemitan a <. n evezne , e 11te1te. 1eg so s~or foglalkozik az anti.szemitizmuss al és amikor cs.ak
alkalma nyílik, határozottan megb élyegzi azt. Aiz. antiszemitákat a ,,ro sszulj ár t ak" egy csoportjának t ekin ·
t.i 24.6 akik a 7!Si,dókat teh et ségük, szell emük és gazdag·
247 E
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.. C<l entese
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k"1
ságuk
mi att gyu"l o'"l'k
1 •
gy1'k· lOJ
sze r1nt
kell ene az auti•szemiták•at uta sítani
Ném e tor szágból ,
egy má.sik f elj.egyzése sz erint pedig egyen esen a z t
ajánlja, ho gy végezzék ki az ös.szes antiszemitá kat.2-l.8
An tilsz e miti zmu s,- ell ene~ss ég é n ek,
ha n em i s egy edüli
ok,a, windenesetre egyik indítéka lehet e tt , hogy Jok
komoly zsidó barátja, pártfo gój•a és propagálója akadt:
a ·ZJsidó f.i/lozóf1uson, Paul Reén kívül említé sreméltó az
o.sztrák~2lsidó író, Lippiner, aki már a hetv enes •években Nietz.s ehe-t.ársltll•atot alapít B éasb en , tová.hbá
az
ang~!·~s.idó. írónő, H elén Z.immern, aki Angliá.ban nép·
szernsiti
" d·an·
'd' · N J•etzsche munkái t ' valamin t a v 1" l'ag h'IrU
zs1 o J•r odalomtörténész, Georg Brandes N' t
1
egvik k'
1k d"
I
,
•I C zsc 1e
r
1eme ' e o mé tatója hogy csak a 1 · 1
"
sebbeket említ&ük.24'9
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egJe ento·

11

1

tett ~ntiszemit!z~~s-gyűlöle tének másik oka az lehenya'va' oglr: ~ ZSJ•dol sa g elleni ellenszenvnek ezt .a meg. nu 81sat a aosonyrend" k
anti,s zemitái zsidó
l , , u~ke
tartotta.
Korának
po @artarsai vagyon 1·
ll
·
,
. 'k
po lIh ai pozícióit írí elték
. . ' sze emi es
. az antiszemita t" , gy , , ·.. ~zt kJosmyesnek érezte:
A .
. " ortenetnél!st 1.8 lenézte 250
ntlszemtta·ell
.
·
2<to L
enes nyl 1atko:z;atJai ellenére is hely24b
O!lSChbach 43.
d
»DJe Antisem·t
te~s_d~~nJuden »Geisl«e~abee~g~e~ndes den ~uden nicht,
zur Macht ~Xme der »Schlechtwecrgelw Geld. Die Antisemi:w, S
. 360 (671).
..
mmenenc. Der Wille
2<tb
zemere 10.
.
Lonschba h
schu~~~e1Iassen .« c 55: »Ich will alle Antisem iten er25!• Eonschbach 27- 28
cce homo De
.
.
r Fali Wagner VIII. 416 (2).
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telen volna azonhan a zsidóság h . .
·
h, 251
arata k ...
l tetzsc et,
mert valójában gyűlöl"' 1 oze sorol .
.
k .
OJe volt
Ut
nem IS a szo vanyos értelemben. An .
a~nak, ha
.
'
ll
··
·
·
ttszennti
ll
va as- es sze emtortenet1 illetve kult•;- .. . zmusát
..
k nevezhetjük.
'
....... torten r
szenuhzmusna
Az utca , e 1 anti.
javak birtoklása miatt tartotta ellens
nepe a földi
,
. ,
.
.
zenvesnek
'd.
k ortarsatt
es magat a zstdó népet. Niezseb
. z~~ o
..
··
"l"l
•
l
·u·
.
e
pedig
o
tonos
gyu o eteve a zs1• oság hatását é b f
, s~·
illeti. Semmivel sem kisebb ez •a gyűlölet, ~in: oly~sat
,
k t , l ..
.
az ugyneveze tt es szo o t erte mu antiszemitizmusban · l
kcző ellenséges érzület.
Je ent.
Foglalkoznunk kell ezzel kapcsolatban ma<>áv·a·
8
zsidóságról gq;Ó}ó nyilatkozataiVlal is. Itt ugyan~zza{
kettősséggel találkozunk, mint az antiszemitizmussa~
összefüggő kijelentéseihen. Oldalakon keresztül idé.z.
hetünk írásaihól a zsidóságot dicsőítő sorokat, amelyekbe csak itt-ott keveredik egy-egy disszonáns hang.
Az nem vitás, hogy magának a zsidó népnek ·érdemeit
eli6meri: a bibliai zsidóságot is dics·érő nyitLatko:r.atokkal tünteti ki, klilönösen a ~si·dóság középkori szerepél igyekszik kidomborítani. Vél•eménye 1szerint "a középkor leg,sötétebb időiben zsidó szabadgondolkodók,
tudósok és orvosok voltJak, a legkeményebb személye.s
kényszer közepett, a felvilágosodás és szellemi függet·
lenség zászlóvivői. Az ő fáradozásaikna~ tudható be,
hogy ismét diadalmaskodott egy t~rmes~etesebb, ész:
szerübb mítosznélküli világmagyaraz;at es hogy mai
kultúrá~ a görög-római ókor fdvilá~oiSod.ásának fol!.~
tatása lehetett. " 252 Ha a kere•s ztényseg mmd•ent. e~k?
· ·
úgy a , .z.stdosag_
vetett hoay a Nyugatot e ll{e l ettCJSttse,
,
'
., , ,
.
bba n, h 0 gy az UJra Enyuó·
lenyeg.es segttseget nyujtott a
gativá váljék, aminek következménye volt, hogy nr

, é wl .

amint egyik
251 Félt még az antlszemitaság h1~ t~ JS,. :.Wie sebr
leveléből ki tűnik, amelyet nővéréhez k mte~thu Dir Jca~Jll
mir das sebadet und geschadet hat, anns hweigt me1ne
vorstellen. Die gesammte Deutsche Presse sc bler, Juden
Schriften tot - seitdem! sagt _Overbeck.d« ~oJahrhunder·
und Judentum in deutschen Br1efen au ret
ten 837.
:~:>:o Szemere 4.
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:nu ' .

•
·· u ahol
. ává vá l t a görögsegn
ek. 2ó3 ,,.~!ind
,
te ttek szert m e gtanitottak a n epe·
0
· lo'k be ya.sra
a zSI(
k·T· böztetni ' éles e bb en k..
-ov e tk ezket _fin~~abb~b ué;~isztábba'n írni."254 Semmiképpen
tetn1, vil~~o sa an 'pai 1· övő fejlődéséből kizárni a
'l1 JlJ8 az e uro
.
s e~ . 0 , a
A · övő kialakuló elitjének a zsidóság epp
zsJdo,s.agot. , ]kívánatos alkatrésze lesz, mint bármely
ol~ he;s~ eAs bár hibáit i,s kiemeli, rámutat arra,
mas nep.
ro
mb
k ·
· d
t
en;;:u;.dugy, m~n, en. ne~ze •
hogy miként minden e
nek is vannak k ellemetlen
J ~d~sag~ :s :ga~sagta
lan volna azt kívánni, hlogy a ~st o
l ve~~bb egyen.
· elnézést érdeme egy nep, ame y to et szc n·
" M ennyi
.
. d
.
,
-<1
d tt történelme fl()lY'aman
m1n en mas nepnru, s
:e~ynek a vil.ág a leg?e.m;sebb embert (Kri.sztmt.~, a
legtisztább böl?set (Spmo~at)! a.. le~hata~as~bb ~~?Y·
vet 8 a leghataso<Sabb erkolcs1 torvenyt koszonheu. ~
Megdöbbentőek a zs.idó-ság jövőjére vonatkozó prófétai
színezetű kijeLentései : ,,A legközelebbi évszázad színjátékai közé tartozik az oorópai zsidók sorsának eldölése. Hogy a kockát elvetették, hogy a Rubikont átlépték, IllOSt kézzelfogható : osak az WiD még hátra szá·
mukra,. hogy .vagy u:aivá lesznek Európának, vagy
elvesztik Europát, nunt ahogy egykor ré"en elvesztet·
ték Egyiptomot, ahol hasonló vála1SzÚton° álltak."~67
Nem sz.abad azonban elfeledkeznünk arról sem
hog! az eli~~é~ és dács?ret csak akkor illeti meg {té2
leteiben a ~J.dosagot, amtkor mint egyedülálló jelensé~et ·szem!él.i Vlagy, midőn a keresztén)'lSéggel hasonUtja
~s;zek, ~ helyt azonban árjákkal vagy olyan -&emiták·
a
eiU nek eo-yb "vetésre k'k
, .
sebb k
b
a 1 szamara rokonszenvee ' nagyon prohlematikussá váln :' k
clir -.>ret ....~·
~o·
. - "3 ..... • "-ll•

p a folyUltasf l .

1

v

•

'

~5~ ~!n~~~~\~h~s Al~zumenschliches

III, 354 (475 ).
»Sobald ~~ ~i~ts~nschaft V, 284 {348); Szemere 6.
NatJOnen, sondern um . mcht mehr U!fi Conservirung von
fen europaischen Misdh Erzeugung emer möglichst kröftingredienz ebenso b c rasse handelt, ist der Jude als
iu~e:ij (~~~1)·onaler ~~ct~~aM:S~ jf~~~cAh t als irgehln~ ein
~bb u
·
zumensc 1ches
:w, gyanott; Szemere 4
Morgenröthe IV 392. (205). S
'
, zemere 4.
.llóó
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Különö<&en figyelemremélt 0'k
a~Zok
ame lye k a kk or hangzanak el
'k
a megjegy . .
.
'l
b
'l
I
'
ami
saro
eiSze • lyenkor már egy
. or a z~1'd ósá.g Ztsel
h .'
· ' k zo• N'·t etzsche nyila.t k egeszen
m·
ata.
t 0"l taJte
'k
a~, a gyűlöl
·
h
oz1 meg E
k
et.
g?'araz.ata, ogy ha bármennyire Í•s m~ é:~e a11: a ma.
tik a •SIZerinte Üs tehetséges és •Sok t g tessei viselte.
· · •
•
a sczenved t
.
nep uant, ne:m kepe,g megboc.sátaci h t. . e t zstdó
•
·
t
V
ll'
·
a
a&anak
J. 1
sege •
a as. CIS szeHemtörténeti z . d. ll
e en to-..
oe enes 11 1'l
k ozata1. ugyanolyan jellegu" ek mint 81
ru· k .
Y at.
a.so na 1 a p 0 l"
.
.
'
1h·
k a1. anti•
s zemltizmu.s megnyi>lvánulás.ai..

és a z,si·dósággal ö•s f" •
. . l Az , antiiS.zemitizmu.ssal
. l
, h
" ze uggo
k lJ
e ·entC~S•elv~ • pa: uza~os~k ~z, Ótestamentummal
k~po;:ola~os_ 1t~lete1, Ar.r.?l 1~, m1kent magáról .8 7lsi.dó

neproJ , o.szunt•en·ek tets•z o e·bsmerél&sel nyilatkomk A
zsidó Ótestamentumban az üsteni igazs.ágos:ságrM ~zÓló
könyvben, oly nagy.stílü emberek, dolgok és beszédek
vannak, amelyekhez hasonlót nem találunk sem a görög, sem az li.nd irodalomban. Félelemmel és áhítatos
ti.sztel•ettel álLunk annak roppant ma•radványai előtt,
ami egykor volt 'RIZ ernher, és s,zomorú gondolataink
támadlllak a r·égi Á2}sd.áró-l és előretolt kis félszigetéről,
Elllrópáról, amely Á•zsiáva.l s~emben m!indenk•bpen az
"emberi haladá1st" szeretné jelenteni. Az Útestamen·
t\Uiiil iránti érzik, próbakő ·a "nagy" .és ,,k~i081Íny" te·
kintJetében.2i58 "Minden ti&Z~tde<tem a.z ÓteiStamentumé!
Benne nagy embereket, hé.roikus tájat tal~lok ~s o~y>an.
valamit ami a legritkább a földön : az ero·S· ·BZlV parat·
200
lan n.ai~itá• &át, mé~ ~öhbet: egy 'lll~p· ~t .talál:o~-':
•
Az említett 1de.zetek folytatasa·b ol kitumk a~ 0 n,
.
~·
·
lsősorban
ban hogy ,az Ó test•amentumna k d wsottese e · ·
' történik hogy a vele szem b ea'll'1to tt ú'testamen·
azért
J .. , t
'
. d l tortene
turnot fékezhetetlenül gyalá,z hass·a. ~ tro a ~m h0 gy
egyik legnagyobb cslll•láJSán.ak teki~t.l azt a tenyt,
as
a rokokó-ízl•ésű és értéktelen Ujtestamentnuno\ ... eo
c...Ótestamentlllmmal egy könyvként a " B1'bl'ta "
szerepeltetik.
d hitvi·
A zsi·dósá.,. és kereszténység két évezre es
o
77 (52) . szemere 7.
l!ob Jenseits von Gut und Böse VII,
'
roere 7,
l!t>\1 Zur Genealogie der Moral VII, 458 (22); 5 ze
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,
· gyakran kísér·
l k meg m:l LS
,
k
ük ében - .a me ye
k
ek az összevetese
táinak t r. d,enesetre érdekese ezl.
k de meg·
nek - nun,
·,sztelőknek atszana ' ..
.
~e
'nk zsidokrlll megtu • "
t ' ából
kell kundulm,
es rea
N'
he nezopon J
, l'
ítélésük~él ~ Ietz.s~or a kereszténység~t .. becsm~re J,
márpedig o, aw
zsidóságot látja mogotte, hiszen
. edményben a
. d, •
l 200
veger
't' a!Zt a zs1 osagga ·
tökél etets.en ~z~n~:nJasúlyozza azt, hogy a fajok külön·
EHsme~t es,
g: . 'kat min·denképpen magasabb.. ,. , t'kuek •eS 18Z arJa
• f . "
H
hozo er e
. Ök képvi•s elik az ,ur- aJt ' a
erd'' knek tartJa·
'
d' ...
ren ue ,261
l sa:emben éppen 18Z an nyiszor lCSOl"
renrass~t, , ~;z:t mint szol~épet, Sklavenvolkot
tett z.slldf,?l.
tnnek az ellentétességnek a következ·
apostZtro a J8.
k
• ·
k"l "t
·
h
,az árják k·épviseli az un er o cso , a
menye, ogy
· 'k
1
Herrenmoralt és a zsi·dók, illetve a semita a szo ga·
erkölcsöt a Sklavenmoralt.Z6'2
Legj~Hemzőhb az a történetszemlélet, amely ebből
a sz;embeállításból következik. A "•&.zolgacrkölos" megteremtői a próféták, az által•a ils
" agyondiosőített"
Úszövetség legkiemelkedőbb képviselői. Má·r ez a tény
ils azt IDJUilatj.a , hogy mily óvatossággal kell k•ez.elni el_~6u ~ie fröhl_iche Wissenschaft V, 169-170 (135); »Der
Chr1st, d1ese _ultrma ratio der Lüge, ist der Jude noch
einmal - dret Mal selbst ... « Der Antichrist VIII 264 (44)·
fla~~lus, der Fleisch, der Genie gewordene T~chandala:
Jude g~~e~!~~~c~egen 8ie »Welt«, der Jude, der ewige
~61 Lásd a
·: .« gyanott 296 (58}.
284
• ~b:o »Die Juden' ~gy~etet.
Wte Tacitus und die
em Vol~ »geboren zur Sklaverei«
wiihlte Volk unter de;<l.V~fk antrke _We~t sagt, »das auser:
glauben, - die Jude h ~ er!l«, wre sre selbst sagen und
kehrung der Werth n a en ]enes Wunderstück von Umdas Leben auf der
zu S_!and_e gebracht. Dank welchem
ree~e~a~~~ gef~hrliche~dR!~r e~~a iaarh J;hrta~sende einen
Eins geschU:~r~~~h«, »gottlos«, »gewaf~ha~ig: - Ih_re l~rhoph~zum Sch
n Und zum erst
M l
«..
»smn lC « ln
Werthe andwort gemünzt
en . a e das Wort »Weltc
1
mit »He~Í~~~e~ eds gehört, d~s {J)or? r~r AUmkehrung der
deutung d ... ~ »Freund c
b Ul » rmc als synon~
aufstand ~s JUdrschen Volks. z~ t . rauchen} liegt dt'e
12
m
de
M
· m1 thm b ·
6- 127 (195) r
oraL« Jenseits
egmnt der Sklaven-•
.
von Gut und Böse VI !.
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ismerő

nyilatkozatait. V 'I
.
f' 'k
e emenye s .
eta voltak az elsők akik
. ~erint a Z<sid.
•
0 Pro.
ták
d "
·
'
a ,,vJlag"
·
"gaz ag ' " lsten telen"
erő
k fl Z ot azonasitot
szavakkal A
"
k
' "
sza 011'' é
·
.
s ,,érzéki"
g ény" Ök. t h·"szent b-ne szinonitn.aJa
szerint .. k
. , · .. , e ~t a ra szolgalázadás me i . -~ a ,,llze.
nseg torteneteben.263
g ndttol' ·az etnbe.

, Az

i~~zi

rabszolgalázadá18 azonban

..

t, ami.dőn a z·s idóság az els.. akl~hor en el
Icsucspontja
tl
, .
,
I
o va o •an
a an aqa neppe , a rómaival tal'lk "k 2S4
ro~.
ság különben is igen alkalma,s talaaJ. aozzt t'
A zsidó-

el
k , ,
.. l, ,
a acsonyl'endü
'ek~e , erf~ledmnyensu ese~e, mert náluk két kas,zt, a ka•o
na e es o
uve&eke, kipusztult az idők f 1
: •
, az alacsony osztályok (Tscha
o yaman
csa k a papo k 2e~
d l '
ma~~dt~k me~. S: E két réteg ellentéte és alkai~ ~ ~
szeJatszasa szmtén alkalmassá teszi a zsidóságot r h.
szolga1áZiadások S:ZÍtására.
a

8

A "H errenmoral" és a "Sklavenmoral" hangsú.
lyozása mellett N~et~sche sajátos.sá.ga a rcssentiment
a szellemi bo81sz,ú én,ényesülés•ének kidomborítása ~
emberi.ség történetében.
A keresztény;ség nem más,
mint az elnyomott zsidó&ág ,,szellemi ho>&szújának" érvényesíté<Se az uralmon lévő árja-rómaiakklal azemhen.
A re.ssentiment, a "rO'sszuljártak", az elnyomottak, a
tehetJs.ég·tíeJ.enek, a tÖmeSJ6k fo.rvadalma. Amhár 18Zel'lzőnk
&zerint a ressentiment l!sidó jeJleg:zJetesség és a z!!Í·dó
~6b-Amidőn az Otestamentumot dícséri, nyilv4nval6an
nem a prófétai eszmék me~alósítására gondol.
l!b4 :.Die Römer waren Ja die Starken und Vornehme?,
wie sie starker und vornehmer bisher auf Erden me
dagewesen, selbst niemals getraum t worden sind; Jeder
Oberrest von ihnen, jede Inschrift entzückt, gesetzt dass
man erri:ith, was da schreibt. Die Juden umgekehrt waren
jenes priesterliche Volk des Ressentíment par excelle8Ie' ie~
eine volksthümlich-moralische Genialítlit sonder (~~) e
innewohnte ... « Zur Genealogie der Moral VII: 3h31d chzul!bo »Die Juden machen den Versuch, SIC • ur nd
setzen, nachdem ihnen zwei Kasten, die der K~1ege~du in
die der Ackerbauer, verloren gegan~en sind: dsle P~ester
diesem Sinne die :. Verschnittenenc: sie haben en
- und dann sofort den Tschandala · · ·
in
Bruch zu
Wie billig kommt es bei ihnen zu e em ChriSteneinem Aufstand des Tschandala: der Ursprung des
tums.o: Der Wille zur Macht IX, 143-144 (247}.
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a
egf1".ye
l ~ té rh e
denk?r .. ~kvé;ekkeriilnek e o,
,· ú "
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t;:ófé~_ákk k:l;s~r~~~J~~~t jt/tt~tták·t~~d~~rt~

dalnuA
és
endue . er
··J
l szemb en es eza a
alacsonyr
. etes erko ccs-e
. , t Az é l et·
· ·a terroesz ..
f rtőz té k a VI 1ago ·
•·
::e;r~ven keresztul -~~~~g:dá>St h elyezték. Nagy~n ÍUJ_igenlés helyéb~ az ;omanum összeomlását, ~m e y e~ 
!alja az impenum~ ' r "a erkölcs hany atlá sát lS. eredmeben a magasrendu .a J
nyila tkozata .sze n nt al:
eg maga is b e l ees1'k· ann ak hlnyezte. S hiába
.. ,vetlti' m'st
.
't tortene ra ,
,
k"
k
ant.tszenu
csa
,. •
A a . á,nokat m egve'di ' akik " szegenye
_
.
oojaba ...l. ~~~ l
, ai birodalmat, m Jkor az a va~nkk dontottek e a rom
d
, ' 1t ~w
a. or. . .
. d,0 -kereszténységnek ál o.zatava va .
pn versz1vo zsl
d" d 1'
· · er
"d·,
.
]Iletve
a
szolgaerkö
1
cs
J.a
a
at
az
un
'
A l'lSl osag,
. ,
E ·
ert
köles felett csak azért n em veszi eszrc
urop a . m
2&& »Das, was ae1e perennius da~tan.d , das imp erium
Romanum, die grossartigs~e 9rgarusatl?ns-Form un~er
schwierigen Bedingungen, die bisher erreiCht wo~~en 1st,
im Vergleich zu der alles Vorher, alles Nachher Stuckwerk,
Stümperei, Dilettantismus ist, jene heiligen Anarchisten
habensich eine »Frömmigkeitc daraus gemacht, >die W elte:,
das heisst das imperium Romanum zu zerstören , bis kein
Stein auf dem andern blieb, bis selbst Germanen und
aodre Rüpel dartiber Herr werden konnten . .. Der Cbrist
und de~. Anarch!st:. beide décadents, beide unflibig, anders
al~ kuflo;e:fld, vergiftend, verkümmernd, blutaussaugend zu
~~~ten, e1de der Instinkt des Todhasses gegen Alles was
Zuku'nf'fa~egpoJ~h~aste~, WCsh J?auer hat, was dem Leben
des imperium R
· · · as
nsten~um war der Vampyr
R?mer, den Boct~a~~!ll' -: es hat d1e ungebeure That der
dw Zeit hat üb
ur eme grosse Cultur zu gewinnen
chr!st. VIII, '2 94 ~~ N(g~)t· uryetha~ gemacht.c: Der Anti:
ereigms über Naaht
,' h~. nd ntcht durch ein Naturund andre Sch
.. ver~c uttet! Nicht durch Ge
niedergetreten l
Die
Nicht
Vampyren zu
Alles Er b , e. achsucht, der kl . '
.n ur ausgesogen! ...
G~fühlen ::nu~~he, An-sich-Leict=~~ N~Id Herr geworden!. ..
ma einem Ma~m~esuchte, die ganze' a~-:u -Jchlechten _
o eiUJ.uf!c Ugyanott 298 ol- ett der Seele

95

M~ggen, heimlich~r~~i~htb
Sonder~ma~~~
~~~fec~~maRcht!
b![i~~-t b~tarmen
. o d,

170

az győzed elm et~ volt. A f él világ három ' d . . .
. egy zs1dó
. ,asszony (M zst
zus, p.e t er , p .a'l) es
· ·. )o ferft
.. (J.e.
térdet.287
ana elott hajt

A renaissance volt az első komoly k ' . l
tser et..a· :- klasz
.
•
szt' k us 1' d ea' l , az e l o"k e1ő ,érték elés tSzell emének
t' •
268 A
,
k" ,
.
UJJae 1e•sz.
el~ekrel... , . gkerman
oz.epkor l S próbálkozás volt az
e o e o aQa asztrendszer h elyr,eállítására 2'69 d
.
E h·
·
l
.
'
e maga
az. gy az, mmt ? .Y~n. ts, ~ k er eszténység alapgondola·
tama~\. _me'?s~.mus tt esere, toreksz~k, amennyiben hatal~at ~plt kt 6aJat maga szaruára és a rahszolg.aerkölcs le.
tor~sere .. tesz kíS<érleteket. 270 A középkori keresztény.sé
cgy1k bune volt, hogy ,~megjavítá·ai." tör ekv,ések címé!
beteggé tette az emberiséget. Valós ágos ál1atseregletté
alakította át az életet. Vadászatot rendezett a nemes
germán "szőke hes ti áJkr.a", akiket a kolostorok sötét
falai közé kénysZierítv e t ermészeteHenea életre nevelt:
élet!Jagadókká próbált tenui.271
A renaissance ellenmo,zgralma a reformáció volt.
Luther nagy "bűne", hogy megmentette az Egyháilat
a pusz;rulástól. ht az angol és német ressentiment érvényesült. Ez újra a rahszolgaerkölcsök dia:l -1l:ít credményezte.m
~b ·,

~bb

302 (61).

Zur Genealogie der Moral VII, 332 (16).
Ugyanott: lásd még Der Antichrist VIII, 300-

Der Wille zur Macht XV, 135 (139).
Der Wille zur Macht IX, 145 (250).
»Im frühen Mittelalter, wo in der That die Kirche
vor AlJern eine Menagerie war, machte man aller:varts auf
die schönsten Exemplare der »blonden BestJe« Jagd,
- man »verbesserte« zum Beispiel die vornehmen Ger·
manen.« Götzen-Dammerung VIII, 129 (2).
~'ll: Zur Genealogie der Moral V~I, 3,32 (1~) ;_ Lu~her·
nak ezt a »btinét« sokszor emlegeti. Reg~bb1 .1rása1ba~
eg_r.ébként még nem ismeri fel ezt és talál elismerő ~oro~~
meltatására, lásd például: »Aus diesem ~bgrunde u; t 1 ~
deutsche Reformation hervorgewachsen: m deren ~~or~
die Zukunfstweise der deutschen.. Mus1k .~uer~t er an d
So tief, muthig und seelenvoll, so uberschwanghch gut. u~e
zart tönte dieser Choral Luther's als der e.~ste d!ony~r~en
Lockruf, der aus dichtverwachsenem Gebus?h, 1m . ~rn·
des Frühlings, hervordringt. Ihm antworte~e tn wettelf dio·
dem Wiederhall jener weihevoll übermüth1ge Festzug
:!b!!
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A XVII. és XVIII. ·s~áz a d F~an cia.országa ~ck~nt f eltam.tszh eto,. az u tol so· k ísérle tnek az ant1k Roma
•
I N
l'
.- ·
Ennek egyetl en komoly eredmenye . apo v.m
tasar
a.
k
'
·
l
'"
Vb
It ki egy.ik jellegzetes epVLse OJe az
errnen.-c h ·
:~k: ,,eanberfteletti e~be~nek.'-27° Az ~~erme~schek
egye'bk e' nt ·egy · egy ..lép• csot274Jelentenek a JOvendo Herrenrasse felé vezeto uton.
.
.
.
Ebben a forradalomban a fvanc1a ressentLment ]Ut
érvbnyre; megsemmisítik ·a lt!evesek előjogait és ez.ze.~
ismét gy ő vc dielmeskedik a Tschandala, az rulacsonyrendu
néptömeg. 215
Ebből a történeti áttekintésből világosan
láthatjuk, hogy mindazokat a folyamatokat, tünet~k~t ~s je·
len ségeket , amelyek ·a tömegek f elemelkedeset Jelent:k tudlatosllin vissiZaesésnek t ekinti, azokat a for·
duiól{Jat pedig, amelyeknél retrogád elvek érvénye6ül·
nek, magaszta.Jandókruak. tartja.
Saját ressentiment., ,,sz.ellemi bosszú"~érzetét érv&·
nyesíti tö.r ténetszemléletéb en. Kisebbség-tudatát belevetíti, beleerőszakolja muhszemléletéhe. A zsidóságnak, illetve a keresztény,s égnek rója fel az értékeknek
azt •az átértékeLését, amit mag-a szeretne véghezvinni.
Amidőn az árja értékskálát próbálja elismertetni, azt
akarja elérni, hogy mindazt~ amit két évezreden ker e&ztül zSlidó-keresztény befolyás alatt jónak hittek,
rossznak tekintsék. Ennek természetszerűleg a·z lenne
az eredménye, hogy a zsidóság szerepe és az a hatás,
amelyet a kereszténvség révén a törtéruelem foly am áll
nysischer Schwii!mer, de1_1en wir die deutsche Musik danken
- und denen Wir ~le Wleclergeburt des d·eutschen Mythus
d~nken werden !«. D1e Ge burt der Tragödie I, 190 (23) ; lásd
v1szon.t Menschhches Allzumenschliches III, 224 (237)
»Renaissance
und Reformatione' ahol már szembea' JJ't·
a kettőt.
l )a
~~~ Zur Ge~ealogie der Moral VII, 333 (16).
Menschhches Allzumenschliches III, 340 (460)· Also
spra~-~ Zarathustra VI, 13., 24., 28., 48. old.
·
á • Zur Genealogie der Moral VII, 332 (16): lásd méa
Der Wille
zur Macht IX 144 (247~· »D h lb ·
·""
fra~zösische Revolution d i~ Tochter u~d p;~t:etze t~ t ~te
Chrtstentums. , . Sie hat den Instinkt e en . rm es
gegen die Vornehmen, gegen die letzten gP~vile~~n.;<aste .
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elért, é rtéktelenn ek 6s káro snak mi ·· ··1···
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.
noau Jon, az ár ' ' k
]e ento sege nszon t, ak ikhez •&zánn a · · 'l f
Ja
· h
,
'k
zas ana ogVla .,
1s ozza t artozJ - egy k ét évezred.e s f él · · ,
?
' l,
, .
,
, . ,
1 eertes kor n
ga a sa utan 1.s m ~t ~ eg1 fenyé ben Dagyogjon.
·
D e ez az erteklskala-megfo•r dítás se m el égíti ki
me rt n em v eze t azokra az eredményekre _ 1 ··1·· ·· '
kk
· .,
..
, , .
,
w ono &en
a or, amt·don az osszeha,sonhtast kört megnagyobbít'
- amelyeket ő remél ettől. Ennek alapján ugy.an1s ;:
lenne a természetes, ha .a görögök - akiknek az árja
gondolatot irodalmi és filozóf~ ai ,s zemponthól képvi.
selniök kellene, szellemi megnyilvánulá,sai
alk·almazkodnának ehhez az elmélethez. Ez azonhan nem
történik meg. Ö mag.a ~s belátja, midőn Szokratesz,
Plato és a sztoikusok tanítás.a it próbálj-a értékrelni,
hogy ezek alapjáhan véve nagyon ha•s onlítanak a zsidóknál an nyira h eosmérelt élett.ag.adó .s zemlélethez: köz,elehh állnak a rsemita " .s zolgamorálhoz" és ,,élettagardó"
világn ézethez, mint az úgynevezett ·életigenlő, árjra ,,elő
kelő" Í elfo g~ásokhoz. Ezen a nehéz.ségen igen ·s zellemes
módon próbál túljutni, egysz e rűen S:>;okrat,e-szt, PI.atót?"6

---

--

111 b :.Die Sophisten wa ren Griechen: als Sokrates und
Plato die Partei der Tugend und Gerechtigkeit nahmen,
waren sie Juden oder ich weiss nicht was. Die Taktik Grotes
zur Verteidigu{lg der Sophisten ist falsch: er will sie. zu
Ehrenmannern und Moralstandarten erheben, - aber thre
Ehre war, keinen Schwindel mit grossen Worten und Tugenden zu treioen ...«: Der Willie zur Macht IX,, 104 (183): »Ver~uch
des Antíheldemtum.s, sich philosophisch zu begründen und
möglich zu ma chen : Witterung für die zweideutigen Flguren
d~r alten Kultur, vor allem für Plato, diesen Antihellen~n und

Semiten von lnstinkt . . . /nsgleichen für den Stolzt~mus,
der wesentlich das W erk von Semiten ist (- die »Wurde«
als Strenge, Gesetz, die Tugend als Grösse. Selbsty~rant

wortung, Autoritat, als höchste Pe~sonals~uveramtat .
das ist semitisch. Der Stoiker ist em a~ab1scher ScheiC~
in griechlsche Windein und Begriffe gewickelt}.« Ugyano
147 - 148 (253): »Das ganze Verhangnis war d~~ur·ch i{"
möglicht dass schon eine verwandte Art von Grossenwd.n
in der Welt war, c:ier jadische (- nach?em einmal f~
Kluft zwischen den Juden und den Ch~1sten-Juden
r
gerissen, massten die Christen-Juden die .Prozedur en
Selbsterhaltung, welche der jüdische Instmkt erfu!ld~r
hatte, nochmals und in einer letzten Steigerung zu I~~ss
Selbsterhaltung anwenden -) andererseits dadurch,

ad

. 'l k ?:77 illet ve semit·a ha t ás al att
és a sztori k~~~l~atk~Sl!O <:f: azi árja-görög gondo lk odás és
állóknak ki a t~~~ J,k ' z . elői számár.a az epikureu.sok,
' l ti enlő erko cs epvitS
.
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ee g . ,
,a r eszokratikus filozo uso ·
a sz11!8t~:Ö
t~pasztalt n ehézségekhez ha,sonlóa~<:
g k gdályok amelyek akkor tolulnak elebe, illlazok az, a. a buddhizmust teszi a mérlegre, Azt nem takodrhaz. a•r}a
hogy a buddhizmus legalább i.s · annyira
g'ar . atJa meg,
. l
,
·
k
sz t e' ny'l'
ll,
Je enseg, mmt
a ere
•
.. ,
h
nih1 ~sta va •38 és dekadens
, 279 Itt
a.....
veth
eti
.fel
azt
a
lehetoseget,
ogy
sell o .u.•
seg.
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· h. he Philosophie der Moral alles getan hatte,
die g~Jec !S~oralfanatismus selbst unter Griechen und
UJ?. el~envorzubere i ten und schmackhaft zu ma?hen . . .
~larr;r die grosse Zwischenbrücke der Verderbms, der
i die Natur in der Moral nicht v~rstehen w_ollte, der
~~~~fts die griechischen Götter mit semern Begrlff, »gu!«
eniwertet hatte, der bereits jüdis ch-angemuckert war (- m
.
.
Agypten?). « Ugyanott 148-149 (225}.
:m »Die eigentlichen Philosop~en der. Gnechen smd
die vor Sokrates (mit Sokrates verandert siCh etwas). Das
sind alles vornehme P.ersonnagen, abseits sich stelle_nd von
Volk und Sitte, gereist, ernst bis zur Düsterkeit. !Int lan~
samen Auge, den Staatsgeschaften und der Diplomatie
nicht fremd .« Der Wille zur Macht IX, 112 (196).
27ts Nietzsche hatása alatt kutatni kezdték a német
tudósok a görög gondolkodás történetében az ellentétes
világnézetek érvényesülését. Kiemelkedik e kutatások között
Dr. Wilh elm Nestle, Von Mythos zum Logos c. műve.
Stuttgart, 1940. VIII, 572. Persze ez a szerző is náci beállíságú.
27ll » .. . der Buddhismus und das Christenthum, ihren
Entstehungsgrund, ihr plötzliches Um-sich-greifen zumal,
in einer ungeheuren Erkrunkung des Willens gehabt haben
möchten.« Die fröhliche Wissenschaft V, 282 (347); »Mit meiner
V.erurtheilung des Christenthums möchte ich kein Unrecht
gegen eine verwandte Religion begangen haben die der Zahl
de: Beken~er nach s?g;a.r ~berwiegt: ge gen den ' Buddhismus.
~e1de gehoren als ?I~Ihshsche Religionen zusammen - sie
smd d~cad~!1C~-Rehg10ne~ - , beide sind von einander in
de~ m;;rkwurd1gsten yYe_1se getrennt. Dass man sie jetzt
v eJgl.ew~1en kann, dafur 1st der Kritiker des Christenthums
~ en md1schen Gelehrten tief dankbar. - Der Bud lhismus
tst hu~d ert Mal r ealistischer als das Christ enthun; _ er
hat d1e ~rbsch?ft des objektíven und kühlen Pr~bleme
Stellens 1m Le1be, e~ kom~t nach einer Hunderte
Jahren .dauern~en phllosophlschen Bewegung· der B V?f~
»Gott« 1st bere1ts abgethan, als er kommt.« Der Anti~~;:st
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mita hatás al.att áll. Plat, 'l k '·
.
.
ona
onny bb d
az e~.Yiptomi zsidóságot tehette tne eo
_o.lga volt, ott
nyezonek. De a huddhizm
J
g hatasgy;akorló t'
l
,
ussa. kapcs l h
eo yan ~otivumokat, amely:ek alla 'án , o a~ an i.s t•al:íl
hasondit a keresztén)'lséO'hez . •P~ , amhar az nagyon
áll vetélytársa fölött,280t> A mdedhgJ~ toronymaga-ssághan
u
Izmus mellett
VIII, 226 (20). »Buddha ge en den
. . .
azon.
h~lb de_r ~ihilistischen R~ligione »~ekfeuzrgte'!.« - Inner.
dJe clzrrstlrche und die b d'd . l! ar man Immer noch
h!llten. Die buddhistische grüc~~stt~che scr~rf auseinandereme v ollendete Süssigk€it und M~~nen sc lO~en Abend aus,
ge gen alles, w as hinten r t.
. ~· - es 1St Dankbarkeit
die Bitterkeit, die Enttaus~~~~g m~f~n~ert~~ne_t, was fehlt:
~~ geistite ~ie b~; da~ Raffir{ement ~~su~~'n~~~~h~~:ch~ie
l er~pruc s ISt hm ter 1hm, auch davon ruh t es aus. ab n
von diesem hat es noch seine geistige Glorie und. S er
nDenuWnt~rgangsglut. (Herkunft aus den obersten Kastel~)ner ~~L Ille .. zur M~_cht IX, 137 (236).
·«
Gotzen-Damm_erung VIII, 128-133: »Die »Verbesserer« der __Menschheit«; »Ich lese mit einern entgegenges~tzten Gefuhle das Gesetzbuch des Manu ein unvergleich-

b

ltch geistiqes !fnd überlegenes W erk, d~s mit der Bibel
auch nur lll Emem Athem nennen eine Sünde wider den
Geist wiire. Man errath sofort: es hat ·e ine wirkliche Philosophie hinter sich, in sich, nicht bloss ein übelriechendes
Judain von.. Rabbinismus und Aberglauben, - es gibt selbst
dem verwohntesten Psycholagen etwas zu beissen. Nicht

die Hauptsache zu vergessen, der Grundunterschied von
jeder Art von Bibel: die vornehmen Sti:inde, die Phil()sophen und die Krieger, halten mit ihm ihre Hand über
der Menge; vornehme Werthe überall, ein Vollkommenheits-Gefühl, ein Jasagen zum Leben, ein triumphirendes
W ohlgefühl an si ch und am Leben, - die Sonne liegt
auf dem ganzen Buch.« Der Antichrist VIII, 288 (56). Itt
láthatjuk legszembetűnőbben, hogy az árja Manu törvé~,Y·
könyvvel szemben az Otestamentum olyan helyzetbe ~erul,
amilyet szerlnte az újszövetség foglal el az Oszövets~~gel
szemben; .,>Wir haben das klassische Muster als spezLftsch
arisclz, wir dürfen also die bestausgestattete und bes~n~enste
Art Mensch verantwortlich machen für die grundsatzhchs~e
Lüge, die je gernacht warden ist ... Man hat das nac ·
gemach t, überali be ina he: der arisch e Einfluss hat( i~)e
W eit verdorben ... « Der Wille zur Macht, IX,, _130.
b
A werdorben « szót nem rossz értelemben hasznal]a:. ~n~á~.
azt jelenti nála ez a szó, hogy »hatást gyakorolt« JO r Ílemben, hasonlóképpen az ellenkező jelentésre k~ll g~ntást
nunk a »Verbesserer«-nél, ami Nietzschenél a kar~~ a zi
jelzi. Ez utóbbit éppen ezért rendszerint idézőjelek ko zé tes ·
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ban felfedez~ a

ti iknls árj.a" törv·énykönyvet, az ind
megtalá•lja azután mindazokat a
Manu kode~e.t. .
e , k t amelyek ideálként lebeg·
. ll
ete~s arp Je 1ensege e '
"
Je .egz
.1 "tt
Szemb-eállítja a kasztr eudszer ,,nemes
nek •S:lleme CIJO •
,
l
. ,
. eát .a bibliai s2lemlelette .
,
mtezm·e ny
l , · 1 ben egvma·s
Jellegz etes az a r_~ngsor~ a's lS, ~me y
J
meUé állítja végül az osszes altala szarobavett vallá·so-

Eb[ n

kat.281
,
l
l. A legmaga.s•a bb foko t a.~ e_mht~_t l
árJ'a: é e t.
1- vallás képvi·selője, Manu torveny.konyv e erJ el,282
J gen o
l" k
'l , , .
ny1 vanitJa a~
2. A semiták közü•l életigen on e
iszlámot: ez _ és a Biblia egyes részei - az uralkodo
osztál yok terméke.
·
. .
3. Él1etigenlő vallá,snak tekmtJ. az Ótestamentum
r égebbi r·é.szeiben megny.ilvátn uló eszméket is.
,
Itt láthatjuk, hogy a,z Ótestamentumra vonatkozo
dicséretei mennyi,re Ö•sszezsugorodnak, hiszen azáltal,
hogy magukat a prófétá;kat az .á·l tala eUe.llisZ'enves oldalr.a, az élettagadó részr,e t eszi, ·S·~jthetjiik, hogy az
Ötes·tament\Um "I'Iégebbi r•éSZ'!Úl" azokat él'lti, ahol
a CISii,sz·olatJ.an és a bárdolatlan ösztönök érvényesülését
tap•as.z talhatja. Árra is rá kell még mutatnunk, hogy
ami·dőn a ~Zsi.dókat az al'lahokkal haJSonlítja össze akkor
a jóinll'lllata oogyon i.s érezhetően az arabok ~ldaláu
v.an.283
, 4. ~ legértéktelenebb a rangsorban a keresztényseg, _az elett_agadó semita vallás megtestesítője, amelynek 1roda.Lrm megnyilvánulá1sa az Új.s.zövetség, az elnyomott osztályok s7JÜ!eménye. A kereszt•énység ind-árja
fogalmak .szerint: T,schandala-vallás.
, 5. A kere.szté.nység párhuzama min t élettaga.dó ar Ja
vallas a buddhi.z mus. Ez azonban az :ural•k odó osztályok
81
:~~ 8 :~ D~r W'll
1 e zu~ Macht, IX, 135 (233).
:!8~ Lasd a 2~0. )egyzetet.
»Das Christenthum hat
.
antiken Cuitur gebracht es hat uns ~m dte Ernte der
Er!! te der Islam-Cultur' gebra chfns sA ater: wiede r um die
!<eme Wahl geben Angesichts . . .
Sich sollte es ja
thum, so wenig als, Angesi chts v~n slam und ChristenJuden .« Der Antichrist, VIII. 2 99 .:,~%~s <~)~bers und eines

t
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zi.ileménye s ez szerinte tökéletesen rendb
·
t l
, . f . ll
en IS van
mer e nyomott aqa •aJ va ása nem maradt ránk. E~
ellentétben állana önmagával: ura<
l kodó faj vagy a fölszin en van, vagy elpusztuL284
'k k~~~tun~ _eddig már árja népeket, árja erkölcsi, ér.
te s a at, arJa vallásokat szembeállítva semita megf .
lelőkkel. Érdemes azonban követni Nietzsche gondola~
menetét, amikor egye,s kisebb fontosságú j•el·enségeket
próbál .semita, illetve, á·rja címkével elLátni. Ilyen a
" papi hazugság". Ezt h'Clyenként becsmérlő értel,emben
is használja,285 de midőn azt találja, hogy ez a "hatalmi
akarat" érvényesülésélllek egyik megnyi.Jvá:nulása, megpróbálja ezt is a semitáktól visszacsempészni az árjákhoz, mondván, sokat beszélnek ma a.z Ujtestamentum semita szelleméről; amit azonban így neveznek, az nem
má,s, mint a p•a pi jellegzetesség, ·ez p·edig .a legt~sztább
faj ú á·rja tÖrV'énykönyvben, Manu írásaiban (és a •&z.amz·
luit V édántáhan) sokkal határozottabhan érvényesül,
mint bá~hol másutt.286 A zsidó papi álllalill gondol•ata
sem eredeti; a szkémát Bahilóniáb.an tanulták <az árjáktól. Ha az később a germán vér túl·súlyrajutásáva<l EurÓ·
pában ismét uralko.dóvá vált, megfel.e lt a.z uM'lkodó faj
szellemének: ·atavizmuli> érvény.e.s ült.287
l!tl4 »Es ist vollkommen in Ordnung, dass wir keine
Religion unterdrückter arischer Rassen haben: denn das
ist ein Widerspruch: eine Herrenrasse ist obenauf ader
geht zugrunde.« Der Wille zur Macht IX, 136 (233).
2tl:> Klages idézett munka 152- 153.
.
.
.
2~b »Aber auch die Philosophen, sobald s1e mit pr!este~
lichen Hinterabsichten die Leitung des :rvl;enschen .m d~e
Hand zu nehmen beabsichtigen, haben sofort auch stch em
Rech t zur Lüge zurecht gernacht: Plato voran. Am gr~ss
artigsten ist die doppelte durch die typisch-arischel} Phtlo·
sophen des Vedanta entwickelte: zwei Sy~teme, m allen
Hauptpunkten widersprüchlich, aber aus ~rztt:~ungszwe~ken
sich ablösend, ausfüllend, erga~zend. D1e. Luge d~s·tci~
soll einen Zustand schaffen, m dem d1e . Wahr eJ
ht
andern überhaupt hörbar wird ...« Der Wllle zur Mac

IX, ~~~ ~2D11~e). Entwicklung des J'üdischen Priesterstaates ist
· BabY1on kenneu
"ter
nicht original: sie haben ··das Scherna m
gelernt: das Scherna ist arisch. Wenn da~selbe spates
wieder, unter dem überg;evvicht des germamseben Blu '
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Végül pedig azt is megbánja, hog~ a gö~ög fi!~zó,~
,. , ,
k" t"k Plato' t I S - atengeute
fus-ok jelentos reszet oz u
.
, •'
..
a semitáknak: hiszen ezáltal a sellllta hata.st oly~n ~er'?
l.eten is föltételezi, ami..re eddig az európa~ kultu:torte, szek nem is gondoltak. MegpróbálkoZik tehat, egy
:~yan. elmélettel, amely -az ~llenkiezőj. ét ~iz,o~yítana. -!'-z
· dekhez fordul ismét ihletert, hogy a zs1dosagnak nunt
lll
ek
,
,
' b
l,t
koltúrbefolyásoló tényező n · szer.epet ~as szm en. ~ •
tas.s·a. Nyilvánvalóan megfe•l edkez1k arrol, hogy mt•don
a.z Ót·estamentumot maglllszt.a.lta, azt állította, hogy még
az ind irodalomhan sem talált olyan alkotást, amely az,
zal .egyenrangúnak tekinthető.
Különösen érdekes egyik levele, amelyet 1888 ma·
jus 3l~n Turinhól intéz P:te~ Ga~t-ho·~, __ah?l ö~szefog
lalóan számol be Manu torvenykonyverol es erdekes
megállapításokat tesz. Ebből látjuk a legvilágosabban,
hogy a 2J81idó-semit•a Biblia-centrikus kuJtúrtőrténeti kép
helyett mil~éppen próbál egy ind-árja Manu-centrikus
megfel.előt rajzolni. Felfogása s.z erint az öss~Zes többi
törvénykönyv•ek utánzatai vagy karikatúrái Manu kodexének: elsősorban az ·egy;pticizmus. De val&színiínek
tartja, hogy Plató :Ls egy brahmannak volt a tanítványa.
· Azt a feltevést is megkockáztatja, hogy a kínai
Konfucius és Laotze is Manu törvénykönyvének befo·
lyá.sa al·att ál.It. Ewel szemben a zsidók egy Tschandala,f.aj les,zármazottai, legfeljebb arról lehet szó, hogy
közV'etítő szerepük van semmi újat nem fedeztek
fei.281S
in Europa dominirte, so war dies dem Geiste der herrschenden Rasse gemtiss: ein grosser Atavismus. Das germani-

scile Mlttelalter war auf Wiederherstellung der arischen
Kas~en-Ord_nung aus.« per Wille zur Macht XV, 135 (139).
~Sil »Eme wes.enthche Belehrung verdanke ich diesen
l~tzten Wo~!J':n: Ich fand das Gesetzbuch des Manu in

emer franzos1schen Uebersetzung, die in Indien, unter
genauer Controlle der hochgestelltesten Priester und Gelehrten, da~elbst? ge~acht worden ist. Dies absolut arische
Erzeugmss, em Pnestercodex der Moral auf Grl,lndlage der
Ved~n, der f<.a.st~n-Vors!ellung und uralten Herkommens
- ~1cht pe~stmJshsch, ww sehr auch immer priesterhaft
erganzt meme Vorstellungen über Religion in der merk.
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Ime az ind-árja Lefolyás ezen a
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3
mo rat rus es szoctális fejlőd éshez illetv.e a ná i
h
' f ·
h
Ná
•
c zmus.
~z es ·~Sl~mrus ,o~.,. ci .rbsz_r~l elő·s:re.retettel sorolták
N letz.schet IdeologiaJnk fil oz o fiai előfutárali közé289 é;.;
ezt sok.an az ellenkező oldalról is igazoltnak látták29o
Ennek a problémának megítélésénél 111gyanolyan kettősség tap-a.s ztalható, mint az anti1szemitizmus, illetve
a zsidóság vagy az Ószövetség kérd·ésciben elfoglalt
állá!Spontjánál. És e kettősségnek ok.a természetesen az
ő állandóan .alakuló, állandóan izzáshan, forráshan lévő
lelkül etéh en talál magyaráz·a tot.
würdigsten Weise. Ich bekenne den Eindruck, dass mir
alles Andere , was wir von grossen Moral-Gesetzgebungen
haben, als Nachahmung und selbst Karikatur davon er·
schein t: vo ran der Aegypticismus; a ber selbst Plato scheint
mir in allen Hauptpunkten einfach bios gut belehrt durch
etnen Brahmanen. Die Juden erscheinen dabei wie eine
Tschandala-Rasse, welebe von ihren Herren di~ Prinzipi~n
lernt auf die hin eine Priesterschaft Herr wird und em
Volk' organisiert ... Auch die Chinesen, scheinen .unter dem
Eindruck dieses klassischen uralten Gesetzbuchs I~ren .Con·
fucius und Laotse hervorgebracht zu haben .. Die mittelalterliche Organisation sieht wie ein wunderhches Tasten
aus alle die Vorstellungen wiederzugewinnen, auf dene,n
die' uralte indisch-arisch e Gesellschaft ruh te - doch
pessimistischen Werthen, die ihre Herkunft aus d~m Bo u~~
der Rassen-décadence haben. - D_ie Jude~ schemefol
n
hier bios » Vermittler« - sie erfmden mchts.« Fr1e ri~
Nietzsches Briefe an Peter Gast. Leipzi~, 1~08.-. Niet~~ze~
esammelte Briefe IV, 381-382; hasonht~u os~ze von
tagarde kijelentését: »Nichts,. sch~echter~~~~s hn~ch~erzen
Aliern was Europa bewegt, Ist eme~ JU Isc e emacht:
entquollen: keine Erfindyng l~aben dt~ /~1:~hsgnde Gestets haben sie wicter die stetJg a.us SIE .. · für ein
schich te auf der Seite der.. unrelfen . mpor[;mal dafür
Wolkenkuckucksheim geschwarmt, und mcht .e denen baU·
gelitten: überali sind sie mit Surrogate~ ~eJie durch das
sieren gegangen, welchel zu fauls':~~:n,z~ c erarbeiten.« D.
kiiufliche Surrogat ge ogene
Sch. 365.
33 jegy·
2!1~ Lásd a 12. jegyzetet.
.
.
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~lH• Lásd Lultács György emlitett CJk!~eJt a 2 ·
zetben.
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I l an nyilatko·z atai, amelyekKétJségtdcnul vanna< o y l lk l, k között is szá·
nek révén a náC'iellenes gonc o oc o
montarthatjuk.
.
·T
gondola<t n ~m
.a nemzeti sem a szocla lS
.. .. ..
l S
· em
' k"oze,
, .ame1ye k kulono.sen
t tozik azon fogalmak
A
;:aőbihi írá.saiban - tetsz~ével tal·á lkozt·ak ':'olna. z
, í nű , hogy e két fogalom
Ötsiszekap. olyanszerű
.
l
Utik'
s.em. va l osz
,
mm' t amilyen a Harmad1k b1rod>a1om po
cso l asa,
1 d l a'
jában érvényesült,
beleilleszthető lenne
e gon o asaib.a.
· l'
2. Ellensége a kial~uló
német imper1a' 1zmusvezethet.
na k ,291 mege'rzi , hoO'y
o ez osak zsákutcáb.a
l
..._,~_ .
•
3. Megvető undorral fordul e a po 1HILK.al .anti·
szemitizmustól. A jövő fejlődésébőJ sem a z,sidóságot,
sem más népeket vagy fajokat tSzánnazásuk mi.att nem
akar kiz·á rni, annak .ellenére, hogy szíve a germánok,
i!Jetve az árják felé vo110za. Ki kell emel•ni, hogy már
az a tény is az egyetemess.é g felé irányítj.a, hogy a szű
kehb jelentésű "német" vagy "germán" fogalom helyett mindinkább a sokkal tágahh értelmű "árja" keret
felé fordul.
4. Hi>Sz a,z emberÍJSég fejlődésének korlátlan lehetőségében: a kialakuló umlkodó embertípus és közöttünk _körülbelül ~lyan távolság van, mint amilyen
hosszu utat a mai ember a majomtól tett meg.292
Még folytathatnók azokn.a.k a gondoLatoknak a fel.
sorakoztatását, amelyek mind amelJ.ett szól.anak hoo-y
'

2

o

»Deutschland, Deutschland über Alles« ich fürcht
g~.s war das Ende der deutschen Philosophie »Götzene
Afi~merul?gt YVII,_ 108;, »Deutschland, Deutschland üly>~
b
« - IS VIe e1cht die blödsinniaste Parole di ·
~
en warden ist.« Nachgelassene W'erk U ' .. e Je gegeaus der l!mwe.rthungszeit (1882183 _ 18~8 ) ~~~Íoffent.lichtes
deutsch sem he 1sst sichentdeutschen
.
· 350, »Gut
Undeatschen ist deshal b immer das K··· · D!eh \V endung z um
~en unseres Volkes gewesen « M e,nn~eJC en der Tü chtilich~s, III, 575- 576 (323).
.
ens~hhches Allzumensch2~~. »Was ist dee Affe für den M
.
~.~er eme schmerzliche Scharn Und ebns~hen? Em GeHichter
ur den übermensch en sei~. .
en .~s soll der Mensch
schmerzliche Scham.« Also s . e~ Gelachter oder eine
prae Zarathustra VI , 13 .
lll
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Nietzschét semmiképpen sem tarth . k
me@alapozójának.
atJu
a nácizmus
,
De szám o·s abhak azok a tanításai, amelyek rok
sagot mutat:nak a náci2Ulus eszmeviláaával
.
Ion0
alább i.s annak érdekeit szolgálják.
'
vagy eg-

. l. Dicsőíti a rabszolgaság intéwnényét. A kJultúra
egy1k legfontosab-b aJapjának tartja ezt 293 H
l'
k eppen
·
é rte'kesnek tartjl8 az ind ka,s ztrendszer
·
8/Son
atrellomének érvény~ülését.294
e.

2. Nem hisz a d,emokrá6áhan és .az egyenlőség
eszméiben.296
3. Gyűlölője a s.zociálizmus minden megnyilvánulásának.296
4. Olyan erkölcstant diktál, ameJynek eredményei
tö.k ,életes ellentétben vannak minda.zzal, amit a haladó
emberhség értékesnek tart.
1\anítá,s ai közül a l,eglényegesebb e.z Hz utóbbi: az
érték,skála megfordítha kétségtelenüJ retrogád elmé2~:~ >Diesem ihren Wesen ist es gemiiss, dass die
Triumphzüge der Cuitur nur einer unglaublich geringen
Minderheit von bevorzugten Sterblichen zu Gute kommen,
dass dagegen der Sklavendienst der grossen Massen eine
Nothwendigkeit ist wenn es wirklich zu einer rechten
Werdelust der Ku~t kommen soll ... Oemgemass müsse_n
wir uns dazu verstehen, als grausam klingende Wahrheit
hinzustellen, ·dass zum Wes en einer Cuitur das Sklaven·
thum gehöre.« Der griechische Staat I, 216-220.
!!!.lg, Lásd a 276., 287., 288. jegyzeteket.
.
2~:> » ... die demokratische Bewegung m_acht d!e. Ebb·
schaft der christlichen ... wir denen die pol~t~sc e~
Bewegung nicht bloss als eineVerfaUs-Form der P?htlsches·
Organisation, 'sondern als Verfalls· niimli.ch Ve_;klemeru~~d
Form des Menschen gilt, als eine Verm1ttelmassig~ng VII
Werth-Erniedrigung ... « Jenseits von Gut und Böse
'
136-137.
. d
heute am
~llb »Wen hasse ich unte_r dem Gesm e1 von ·A ostel.
besten? Das Soziafiqten-Gesmdel, dl.~ Tsc~a~d~:fügl des
die den Instinkt, die Lust, das G~nugsam ei s·
der
Arbeiters mit seinem kleinen Sem untergrabe~e·r· Anti·
Anarchist und der Christ Si!ld einer_ He~tunN. a~fkunft deS
christ VIII, 293-294; »... 1sofern dl~ t t le ·sc~~ Soziallsten·
Chrlstenthums nichts welter, als 1e YP'
lehre.<< Der Wille zur Macht IX, 142 (244).

alaptörvényeiv~l

, . az e~ciesség
let, aJIIelyn~k reven
.
kerül ellentetbt'.
l. iá ··h al:
ember1·
Sokakat megtévesztett ~razekoeorges.z~ényellen~et
·
·· .. tt csupan
ségellenes tanlll mogo
"l
bizonyos körökhen ro·
láttak, ami természetszer~ e~
Nem sz.abad azonban
konsa:envet is szerzett. sa: amara.
l , rtékelési f oly.a·
k' .. 1 hagylll hogy ez a ee
d"
figyelmen 1VU.
•
'
•
en a~on tanításait kez l
mat a ker,e1Szteny5egnek, ~~kűek barátságo& érzülettel
ki, amelye~ egyete~ee er e el 'i 1·rent run:elyek eitáviseltetik v1•szont mmdaron eme
e e
' • ..
volodáet jelentenek az alapes~méktől. Amidon az . gy •
· 'k"
,,_ forrásait <a z-sidóságban fedez1 fel,
te.mes erre u ·eszmt=
..
,
,
é
ott i~ kíméletlenül fellép eUenuk, .es ·m ar n·em kere~.z.~- nyeknek hanem ~&idóknak minősíti <a zokat. A gorog
filo,z ófiai irodalomban ugyanúgy beleütközik ezekbe a
"megvetendő" erkölosi tanítá•s okha, min~ az ind ~allá.
sokhan. De el~inte úgy találja meg a kl/Utat ebbol az
iítvesztőből, hogy a görög filozófia ama
kiemelkedő
egyéniségeit és irányzatait, amelyekben zsidó-kerei!Z·
tényhe,z hason•l ó elemeket sejt, eg)"szerűen zsidóknak,
vagy zsidó hatás a.Iatt állóknak. nyilvánítja,m majd
pedig úgy, hogy Piatót visszaárjásítja, az ind vallások
hasonló je1en1légeit pedig .szépen hangzó
fl"ázi sokkal
~~·~ A zeidó legenda-irQdalom már u ókorban azt tartotta, hogy a görög filozófia nagyjal zsidók vagy zsidó·
!anitványok voltak. Ezzel csak azt akarták a régi zsidó
•r.ástudók ~ifejezésre juttatni, hogy elismerik a görög kulturéb.an saJát eszméik érvényesülését: ez csak tiszteletbell
»semitlzálást«. j~lentett. »Erst spii.tere jüdische Sage Sage
~nter hellems~Ische!fi '!Ind christlichern Elnfluss, 'faoolt
~!~h'eit~~tl~~t 1~~ec~!~~~ Gelehrsamkeit der jüdischen
Aristoteles zu Schüle~n der J~d~~a,~ra~, Sokrates, Platon,
anbeten, setzt Sokrates zu Achitof~l a~~ t Moses als Hermes
zu ~er~mia; Alexander der Grosse Übe a -~~ ud!ld ~rlstoteles
W~tshe1t Salamonis dem Aristatel rg.
te _Bücher der
W1ssen schöpft.o: (L. Ginzberg ~
ds, der h1eraus sein
75; 258, 73; 403, 67; VI 400.'
_gen 5 of the Jews, V 197
Hom_eri~ches Gleichtltss in MiJ;~ ~ 2 ·~4.) B. Heller, Etn
~~· · !~~d Smé~ Samtler, Der »J~~~« A~;{o'l~ 1982, 38075 · j Be. . appaport, Karninka-Festschrift Wes: MGWJ .
• . rgmann: Haam Verucho, Jerusalem 19,38 ten, 1937,
'
' 47, 16.
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próbálja elmagyarázni,
tunk. 298

amint erre már

rámutat

Antiszemitizmusát kultúrtörténeti
.
. .
.. k k l .
anttszenuttz
m s ak
ku n • .~e~ezt:ü , u turtörténeti szemléletét
d ·
" u 1túrtorténeti nácizmuanak" tartjuk.
pe ig
A "kuJ_tú:tö~téneti nácizmusnak" lény·ege: ré eb.
ben a kulturtortenet központJ. áhan a zsidós· • g ··
·· · 'll
ag es a gorogseg a ott, az új SQ:emlél·et következtében ezt h
lyet a~ á~ja faj f~glalja el. Ez politikai ·szempo:tb~j
nemk latszik
foutQSnak, elvé",.e
maga a tö r t'.
· . annytra
.
o·
e
~et utata:s ~ 1ge~ . problematikus eredményeket nyujt
~ meglehet()S lab1hs ·alapokon n}'lllgvó tJudomány, nem
lS beszélve a kultúrtÖrténetrőJ. V,alláJsok és fliJ.ozófiák
irodalmak és erkölcstanok összefüggéseit, egymásho;
való viszonyát, amidon azokat egyméÍlStóf évezredek és
világrészek választják el, nem könnyű meghatározni.
Pusztán az a tény, hogy valaki olyan koltúrtörténeti
konstrukciót próbál létrehozni, amelynek alapján a
régi elv-eszti jelentöségét, nem eredményezn.é okvetle·
uül erkölcsi vú.lágképünk
szükségszerű összeomlását.
Tudományos szemponthól megvan annak a lehetősége,
hogy mind a llSidóság, mind a görög·ség maga is régebbi
forrásokból táplálkozott. Amit Nietzsche állít Manu
törvénykönyvével kapcsolatban, nem tartozik a:zon feltevések kö~, ameilyeket mindenké~en elvetendőkn•.}k
kellene tartani. Ennek alapján mé_g nem lehetne ezt a
kísérletet "kultúrtörténeti nácizmUBruak•• nevezni, vagy
más módon ös&Zefüggésbe hozni a nácizmUI8sal. Külö·
nö.sen <akkor nem, ha ·ezek az • er~dmény~k ko_m~!~
részletekbe menő, va.l óhan
targyüilago1s es elmelyul
kutatá.sokon aLap:ulnánlak. Errol azonhan éppoly k~·
véssé 'beszélhetünk Nietzsch énél;. ~nt a. v~~e _eg_y v~:
g ányon haladó hasonló tendenclaJU :kulturtort•enesze,
' előre kész az ere d meny,
•
· k valonél, mert ezekn&l
~.IDln~
k}rel
•
színűsítésére doháló2lllak elméletekkel,
!olteves~.
értékmegfordítáaokkal és minden leheto eszko!DZ4'1'
ami ezt az elméoletet véLeményük szerint alátám·aszt·
2l!b

Lásd a 279. jegyzetet

lmult évezredek pozí·
hatja. Éppen olyan _harc ez :n~ amilyen küzde~.eket
... , t a lwltúrtörtenethen,
,
hatalmi erovtszo ·
cwter
l
k a határok es a
a jelenben fo ytatD;a,.
nyok megváltoztatasaert.
behelyezkedik a nemze·
A politikai náciz~us sze;:el es együttműködési kí·
tek és tá!lsadalmi osztalyok. .Y.
s.. pedig a tudo·
.
k It, történeh naciMilll
. •
sérletevel, a." u_ ur
l 'l t helyett meghamlSitott
mán yos •és targyllag(}s. szem e e
képet igy~kszik fe:~~:;- képviselt kultúrszemlélet azért
A Ni etzsche
• .
... •
ért lesz a po'"k kultúrtörténeti naCizmussa es az.
d k
,
va~ "
. . n. • •
t egy evez re e re es
litikai nácizmu~ előkes.z}I!OkJe,ve,_ '~f::tése nála eayÜtt jár
világrészekre vi·s szanyu o ep a
. ,
.0
mb e·
.. l . e' te'kelés gyökere:s felforgatasavaL sze
az erk o cs1 r
.. · f 1
kk l
fordul azokkal a társadalmi és szC'clahs o yam~to a
is, amelyek szoros összefüggésben van?ak a zstdó-keresztény alaptanításokkal, amelyeknek le?y~ge az e.~?.e
nseg egységének gondolata és a~ emhen JO.go,_k kozossége: ez a világszemlélet nem h11S:Z a meglevo _?elyzet
megmerevedésének dogmájában és a kasztsu~_u tag?·
zódás változharntlanságáhan, hanem arra toreks2ak
eszköwivel, hogy a társadalom legalacsonyabb rétegei
számára is leheti)ségct nyujtBon .a fele:melkedéshez.
Mindenesetre éles határvonalak.at· kell vonni azok
_között, akik ezt a cél21!!.los képet tudatosan éppen a politikai nácizmus szolgálatáhan rajzolják meg és azok
között, akik osak ösztÖlll8zerűleg sodródnak rá erre az
útra anélkül, hogy a politik•a i nácizmussal VIalóban közöss-éget vállalnának : az elsőnek Lagarde a prototi·
pusa, a másikruak p-edig Nietzsche a legkiemelkedőbb
megs~emélyesítője. Az nem vitás, hogy Nietz.sche ·semmiképpen sem a nácizmus alátáma.sztására szánja elm~leteit. ~issz~riadt volna attól, hogy a pöffeszkeQ_ő
nemet nacwnahzmus fegyvertára számára szolgáltasson
~)"'lgot: szentül meg van arról győződV1e, hogy. amit
~1rdet, azzal az egész emberiség javát szolgálja. Az árja
ea a semÍ'tJa fajok közötti különhsé~ek konzekvenciáit
sem, ak,a~ja a _jöv()re _al.~alm~zni. Abból a tényből, h .,..._
0
elm,eletei szerint az arJak kepvisclik a H errenra
t:.·
sset <' s
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a zsidók a Sklavenv olkot testesítik me 200
megtagadni a ziii dóság ·ogát
g, nem akarja
1
a jövő kialakításá.
h oz.
D e bá rmire tör ekszik is a filozóf.ws
l' :·L
k
l
k
' R· po ltllKa·
az ? a_t az ke dem ·e .. ekt h81SN~nálja f-el tanítása[hól, amelyek
szamara
e vezo e .
1etzsche
kultúrto"r•·e'n· t'
.
.
, " .
..
"
" e l naClZmusat 'liS lelkusmeretfurdwlá.s nélkül befogt 'k
politikai nácizmus szekerébe : nem hibelődtek a la
1
N'
h
, , .
azza ,
1etzsc ·e tamtasalt objektíven értelmezzék •
1ogy
ennek megfelelöen Hle~szék be rends~erükbe, csae~
azokat a rész,l etproblémákat ragadták ki íráuibó,l, ame·
lyek az ö szempontjukból értékesíthetők. Ilyen moti.
vumokat pedig éppen eleget találtak N1etzsche mÜV'ei·
ben.
. Az sem ha~y'ható figyelmen kívül, hogy Nietzsche
fogalmai talajpuhító szolgálatoklat végeztek a náciz·
mus számára. JeUomzö erre éppen egyik atapgondola·
tának, a Herrenrasse ~értCilmének módo,wlrusa. Hiá·ha
értette Ni.etz.sche ezen iaz egélsz árj1a fajt minden elága·
zásával JC.gyütt multszemléletéhen és hiába .aikarta ·a nnak
keveteit még jobban kitárdtaní jövőbelá•tásálban, a po·
litika szótárába La~arde .Herrerwolk értelméb~ kerül
előtérbe: ha HerrenrtUse-ról beszélnek, otrupán ·a német
népre gondolnak. Hasonlóképpen az Vbermen;sch-.en
korántsem ut értik, amit Ni•et:r;sehle! gondolt, ha·
nem ú~y képzelik el, hogy minden német egy-egy ilyen
testet öltött Vbermensch, amint a•z t Lagar·d·e lie.plezet•
leiilül hirdette.
Ra az ernher ·elolvassa aiz t a leírá1st, .smelyet
Nietzsche aid az ind források ailapjálll •a negyedik, ra~.
szol~a-kiasztl'la vonatkozó törvényelm-ől, arntildön ,az, ár~a
"humanitá,s nak" ezt a megnyilvánuláaát s1lembeaHitJa
a par Pxcellence antiárja, zsidó-keresztény eszmékkel,
21111 Giovanni Battista Vico, az európai kultúrfiloz6fiai
irányzat megalapozója (Principi di una scienza )nuo~~
d'\nterno alla commune · nature della nazio?f. 1725 ~r·
rámutat arra, hogy majdnem minden nép körében - rasse
mészetesen a zsidóknál is - kimutatható a Herren 88
létezése. A r~g\ zsidó irodalomban Nimród a Herrenras
tipikus képviselője; Louschbach 23.

lJllas és k e gye tl e n
d 1 · azokra a b ol"'~ al
neh éz .nem gon o Dl ,
haláháborokból ro egJDe ne·
képekre, amelyek a n.e~et
'án tárul el énk.300
k" lt szemtanlUk eibeszelese alapJ
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" akaradann lS sza
A "l{!ullúrtörténetl na.c~zkrn.us r .
s•Iak elsősor. 'l,., , Tk a politi at na•c tzrnu " '
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~á::s:a ~~~::l~e;;w~lis

~=r:=~ő~:~=~

körök .lelkühletékn'e; ,
vel. Ebben az értelemben Nt~bt7lSC e e seg
tarto:llik a nácizmus története e.

auu
Nehmen wir den anderen Fall der sagenanntea
3
Moral de~
F'all der zachtung einer bestimmten Rasse un
Art bas grossartlgste Beispiel dafür gi~t die in~Us~he
Mo~al, als :~>Gesetz des Manuc zur ~elig10n S!inktlomrt.
Hier ist die Aufgabe gestellt, nicht wemger. als v~er R~ssen
auf einmal zu züchten : eine priesterliche, eme knegensche,
eine höndler- und ackerbauerische, endlich eine Dienstbo~en·
Rasse, die Sudras ... Vielleicht gibt es nichts unserm Ge~ühl.e
Widersprechenderes als diese Schutzmaassre~eln der md1·
schen Moral. Das dritte Edlkt zum Beisp1el (Avadana·
Sastra I), das »von den unreinen Gemilsen«, ordnet an>
dass die einzige Nahrung, die den Tschandala erlaubt ist,
Knoblauch und Zwiebel sein soUen, in Anbetracht, dass
die heilige Schrlft verbietet, ihnen Korn oder Früchte, die
Körner tragen, oder Wasser, od~r Feuer zu geben. Dasselbe
Edlkt setzt fest, dass das Wasser, welches sie nőthig haben.
we.der aus den Flüs~n ,noch aus den Quellen, noch aus den
Tetchen genommen werden dürfe, sondern nur aus den
Zugiingen zu Sümpfen und aus Löohern welohe durch die
Fusslhnttapfen der . Thiere entstanden sind. Inagleichen wird
en verboten, thre Wasche zu waschen und slch selbst ~u
wfBJhen, da ~.as Wasaer, das ihnen aus Gnade zugestenden
~ 1_1ur oonutzt werden darf,. den Durst zu löschen. End·
c em Verbot an die Sudra-Frauen, den Tschandala·
fJ:~r ~;i t der Ge.burt beizustehen, insgleichen noch eins
e e z eren, emander dabel beizustehen
D E f 1
Sinerh solchen Sanitiits-Politzei blieb nicht aus.' 'mö;~erfs ohg
h~cwÍ~:~hJ~ssŐ~~:tz ~~schlechtskrankheiten' und dar~u~
die ~iinnli~hen, die Abtr~g~~~ed.!«, ~~e. Besebneidung für
für dte wetblichen Kinder an
r
emen Schamlippen
»die Tschandala sind die Fruch~dnendÉh Manu selbst sagt:
V~rbrechen (dies die nothwend' von
ebruch, Incest und
Zti~htung) . Sie sollen zu Klei~e Consequ~nz des Begriffs
Letchnamen haoon z
G
.ern nur dte Lumpen v
Schmuck altes Eisenumzu eschtrr ze.rbrochne Töpfe, zuon
Gehiste~; sie sollen ohne Rr:;heG~~~sd.lenst nu r die böse~
sc welfen. Es ist ihnen
b t
emem Ort zum and
sebreiben und sich der v~~cht!~· H::alinks nach rechts e~~
zum Schrelben zu

ll ,
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h) Spengler.
Ha Sp engler filozófiája és a nácizmus k'' ..
l
jellegű kapcsolatot keresünk, mint amilyen okzottLo Yan
d ena·I a' II apitottuu
'
k meg éppen olyan neh.
e et , aga
khr ·
·· k.. ·· k
· N
'
ezsege e
ut ozun , mmt ietzschénél. Bizonyos tekintethen
·
nagyobbakba.
meg
.

.~~wald Sp~n~~ert (1880~1~36)

b o 1 Je 1 entos

maguk a nemzeti.

sz_o c~a~ Ista .. sza,kerto!~ sem tekilutik politikai szempont.

tenyezonek. Uralomrajfutásuk évében
. l
'k
meg.
Je ent egyl munkája révén, amelyben szembefordul
nemzetiszocializmus tanításai val, kegyvesztetté lett w~
De főművének végeredménye is ellentétben áll a náci
302
világnézetteL
Igaz ugyan, hogy azok az állapotok,
amelyeket SpenglP-r a szocializ~s kor.á t követő periódu.a jellemzéséül fest, nagyon hasonlítanak a nemzeti
szocializmu.s által teremtett helyzethez, az is kétségtelen, hogy az imperiarlisztikus törekvések érvényesülése
és a cezarizmus előtérhe tolulása is szükségszerü kö·
vetkezmény Spengler filozófiája szerint, dc ez a náci
politikusokat még.sem elégíthette ki, mert az ö fclf,>·
gásuk szerint az a .,Harmadik birodalom", amelyet
alapítani óhajtanak, nem azonos a Spengler által elképzelttel, aki a XX. század eseményeit a nyugati kultúra
bedienen: der Ge b rauch der rechten Hand und des von
links nacht rechts ist bloss den Tugendhaften vorbehalten,
den Leuten von Rasse. (4) Diese Verfügungen sind lehr·
re ich gen ug: in ihnen haben wir einmal die art.sclu~
Human!Uit, ganz rein, ganz ursprünglich, - wir lernen,
dass der Begriff "reines Blut« der Gegensatz eines harm·
losen Begriffs ist.« Götzen-Dammerung VIII, 130-132 (3-4).
<SOl Jahre der Entscheidung I. 1933.
~
;so:: Untergaug des Abendlandes. Umrisse einer Morpho·
logie der Weltgeschichte. München 1922-23. I-II. (= l!·
d. A.) Elsőrangu kritikai méltatást kapunk e kötetek~öl
Dr. Szemere Samu munkájában: Spengler filozófiája. Mm·
dent Tudok Könyvtár 10. Budapest s. a. (1924); lás.d m~g
Osrvald Spengler, Ember és gép. Egy új életfilozófia vaz·
lata. Fordította: Sz. Mdtray Sándor, Budapest (1931); Spe~.~
lerrel egyébként hatalmas irodalom foglalkozJlt. ~~.e'!1el]il
ellenzői közül: Friedrich Muckle, Der Geist der JUdischen
Kultur und das Abendland~ Wien-Leipzig-München, 1923.

'l
. J. ának tekinti: a német nemzeti S'Zocializmus
ha l a tusa
d
't·
aként
viszont ezt a korszakot egy új évezre , ny.t any . ,
ette volna szerepeltetni. Ennek ellenere sem alhtslzet~ k hogy Spengler tanításaiaak ne lettek volna
'
· 11zmus
·
f eJ·1-d
• ' l és ne
··ta JUfüggései
a nemzeti szocta
o eseve
.
ossze
r
.k .lciaJ.akJ 1- • 303 F 1
},e tt volna hatáJs-sal a némeNt. po tl!h' a
. ~ asara. !J l · J.'
a ·' ·
l ozo'f'..
IaJa 1's ' - miként.. 1etzsc e tamta.s.a megmunkáló szerepet ~o-~t -~e..
.
. ,.
.
A nácizmushoz f~zodo v1szony~t _sz~nten, cs~k .ugy
, h t'ük meg kellőkepen, ha a xs1dosag kerdese1bcn
ert e J
·'b 'l · d l k k'
elfoglalt álláspontJa o
m u un b 1,. mf ~rl~d~z szoro 8
k,a 80 },a tban V•an az egyetemes em en CJ O' es, a szo·
ciJi~ztiku.s és demokretik.UJS világszemléletet tagadó nézeteive!.
.
Mindene&etre felmerül a kérdés: antiszemita volt-e
S 00 ler? A szónak megszakott értelmében Spenglert
p g úgy nem te k'mth etju
... k anb~zemi
.
't, k
éppen
ana , -~i n t
ahogy Nietzschénél is komoly aka~al_yo_k mer~~te~
fel ennek a vállélsznak megfog'almazasanal.
Pohukat
és gazdasági értelemben még Ni.etZ'schéné~ is. elf~gul.at
lanabb a zsidók irányában. Spengler egyebkent 1s sokkal higgadtabb és következete.sebb, mint sokszor meg·
csodált mestere, akinél itt-ott találunk lcitételeket,
am-elyek zavarha hozhatnak bennünket, különösen ak. kor, ha párhuzamba állítj-uk azokat a zsidóságot di·
~ csőítö kijelentéseivet
Spengler rend1szeréből kifoly6lag sem tehet kü·
lönbséget •S emita és ár]a fajok között:004o helytelennek
30
b »Milyen az igazi politiltus? A kép, amelyet Spengler
fest róla, bizonyára Macchlavelli tetszését is megnyerné.
Mert e renaissance-politikus óta talán senkisem hangoztatta
annyira a siker jogát a lelkiismeret és morál ellenében,
mint Spengler. Igaz hog-y ő csak tényeket értelmez s nem
normákat állít fel. 'De azért nem kétséges, hogy mi áll
közelebb szívéhez.« Szemere 37.
i!Oi »Aber er hat mit den törlchten, der Sprachwissens~haft entnommenen Schlagworten Arier und. Se~it g~r
n~ehts zu tun. Die »arischenc Persar und Armenter smd für
uns von den Juden gar nicht zu unterscheiden und schon in
Südeuropa und auf elem Balkan ist ein körperlicher Unterschied zwischen christlichen und jüdischen Einwohnern
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t~t~ja e~eknek a nyelvészeti

fogalmaknak
zasat nepekre és fajokra Szoros k
l
alkalma, ·
,
·
apcso atot talál
arJa-per:Dsa es a semilla-zsidó J'elenségeik k" ..
· , az
·d"
11 l
'l'
ozott, me gis
m1 on a ~a om ny1 1k, hogy a kettőt e b
t lT
, d',
gy ev esse, meg.
h
a a JS a mo Jat anna:k, hogy a perzsákat f"l 'b
l yezze. a zs1. d o'k na k . E rre a célra alkalmas
oe e
ek'1
a behtsztuni perzsa győzelmi felirat ö.sszehas·onli~t~
·,
, f, , , . l
asa
·J eremi.as pro eta Ira.saiv'a : nem veszi tekintetbe h
i
k
il
'
..
'
ogy
az 'egyn a V! · agratoro perz·s·a birod,alom ·e gy diadalmas ura~kodójá~_ak győzelm~ ~kmánya, a másik pedig
egy tragtkusan osszeomló kLcsmy ország megkínzott
lelkű prófétájának jajkiáltása,8015
Az antiszemitizmust bizonyos korazakokban szük. ségszerű következménynek tekinti, amelynek párhuza.
mait más népekkel kapc&olatban is felfe·dezi és hang·
súlyozz,a.1306
Spengler antiszemitizmusa i.s, mint NietzschefÍ,
,,kultúrtört·éneti anüs:~;emitizmus", amely nem abban
nyilatkozik meg, hogy a zsidó népet vagy akár a zsid6
nép alkotásait egyeteq1_legesen gyülöJ.i, hanem •azáltal
kaum vorhanden. Die jüdische Nation ist wie jede andr~
der arabischen Kultur das Ergebnis einer ungeheurell MisSI·
on und bis in die Zeit der Kreuzzü~~ hinein durch massen·
hafte zu. und Austrltte bestiindlg veriindert worden.c
92

U. d~o~· !~a~ hat die eine Religion so herrenmlissig, die
augere so unterwürflg _gemacht. ~an lese Jererola und dm;n
die grosse Behistunlnschrift des Darius - was für e n
prachtvoller Stolz. des K.önigs _auf s~~nen sie~reichen G~~
Und wie verzwetfelt smd dte qrunde, mlt ~enen zu
israeliHschen Propheten das Bild 1hres Gottes m slch
retten suchen.« U. d. A.. II. 25~-25~.
.
der
.:lOb »Die Chinesen lll Kaliformerr ste sind. mi
eigentllche Gegenstan d des westamerikan~ch~n h»AH~~dle;
tismus« - und in Java und Singapur, der llldis~ e b' chen
in Ostafrika, aber auch der Römer in der fr~~ara J~denc
Welt, wo die Lage_ ge~~de ungek~hrt war. Ie »tischen
dieser Zeit waren dte Romer, ~nd lll dem apok~YP
west·
Hass der Aramiier gegen sie hegt auch etwas 8 '!ar ein
europaischen Antisemitismus ianz Verwan~tes. ~·nk
von
1
echter Pogrom, als im Jahre 8o auf __ e1~en
chllfts•
Mithridates hin an einern Ta~e 100.000 rO!Uis<:he Gesmordet
leute von der erbitterten Bevölkerung Kiemasiens er
worden sind.« U. d. A. II. 392.
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t a kultúrtörténeti kép,c t.
b "lcselői és kulturválik nyi.lvanvalova, hogy __ az, l
XIX század tortene em o
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amelyet a
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dönteni igyekszik.
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történészei kialakítottak, meg . lkultúrtörténeti
lényeges .sarokpontja
v.an enned.... a ,
a filozófia
k
'k hoo-y a tu omany,
szemlél,~t~e , a~ er-l '.t ·a t>görögség rakta le és ennek
és a muves~et •a t~I "odvöe:t a keresztény-európa-i, illetve
a hatá~~- alta~ta· e:u~.sfelől az iszlám-keleti kultúrfejlőnyugatl
1\.'11 ur '
,
k
befolyása alatt áll. E gy h,aromezer
des ugyanenne a
,
,
,
,
ek tekinthető folyamatrol van szo,
eve.s egysegesn
, ' ' 1 k' f l'
1
. ntik görögből a latin közvehteseve
et e e
~me .Yk aszzéat Ezzel párhuzamban áll a másik három·
agaZl
·
" ,
d,
évezredes egy.ség amelyben az elso evezre et nem a.z
antik - görög-l~tin, - hanem a zsidó fo~l~l.fa _el.. ~
zsi·dó kultúra, amelynek jelentősége a vallas1, et1ka1 es
szocialisztikrus gondolkodásmód alapeszméinek
lelek·
tetésében rejlik, ugyancsak két irányban hatott, egy·
részt a keresztény-európai-amerikai-ausztrália·i ra, másrészt pe·dig a mohamedán-ázsiai.. afrikaira.
Azok 13 támadások, amelyek a zsidóság ellen irá·
nyulnak, sokkal élesebbek, mint amelyek a görög befo·
lyást akarják megtagadni. Ennek több oka van. Az
egyik az, hogy a zsidó a görög néppel ellentéthen mi.nd
a ma~ napig jelentős szerepet betöltő nép, amelynek
problémái valamilyen formában mindenütt kísértenek:
·a zsidó nép fiai jelen vannak, ahol a történelem forr·
pontjairól beszélhetünk. A más.i.k ok pedig az, hogy
a.zok az eszmék, amelyeknek forrásait a zsidóságnál
vélik felfedezni, életbevágóbb fonto81ságú.aknak bizo·
ny,~L~ak a maá. ·~ber , ' SZ~mára, mÍillt a görög eredetű
m~veszet, t~do_~a~y ~s ft~ozófi:a .•semleges" jelenségei. A ,,kYulturtorteneh antuszem1tizmus." tehát minde 0 _
esetre szélesebb köröket hódít meg mint a ktult' t·'
'
·
'l ll ·
"
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,,
ur orteneb. anti 1.e emzmus . Spengler azon kevesek közé
tartozik,
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antisz ....... ~tt'zmus" re.
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. H_a át~ekin,tjük az általa mega·dott koltúrák neveit, latha.~J~k, eppen llzokat, amelyekről a legtöbb szó
esett. ~ g_orog mellett a zsidót, illetve a keresztényt,
elha~YJa es annak helyébe két má8ikat illeszt he: a
mágtkus:~rab~t ·és a faus_ti-nyrugatit, a görögnek pedig
~z apollobantik nevet adJa. 303 És ez - mint látni fogJUk nem történik célzatosság nélkül.
Mint lehetőséget természetesen nem hagyhatjuk
figyelmen kívül azt sem, hogy valóhan tisztán tárgyilago.s, tudományos szempontok irányítják gondolkodá·
009
sát.
Valószínűbbnek látszik azonhan az ellenkezője.
Föltehetőleg kultúrtörténeti szemléletét előre determinálja: nem tud megharátkozni azzal a gondolattal,
hogy a zsidó nép a kereszténységen ·és 1az isziámon ke•·esztül ilyen méretű és jellegíí hatást gyakorolt az em·
heriség jelentősebbik felére, ellentéthen a németekkel,

:su·, Szemere 16-17.

. •
:»Figyelemreméltó, hogy a görög és a ~?mai .Ytlt~;·
got, mlnden különösebb megokolás nelkül, egy_ o~szefugg~
kultúrának tekinti s Nietzsche nyomán apollótnaK nev~z1,
noha nem éppen 'azokat a vonásait emeli ki, min~ legJ,el·
lemzöbbeket, amelyeket a görög szellem ama nagy Ismerője
e klfeiezéssel jelölni akart.« Szemere 30.
au!1 »Nem jelentőség nélkül való, hogy SJ?engler g~mdol·
kodását inkább a növény szemlélete. determmál.~a, mmt éa;
állaté, vagy a fejlett lelki-szellem• életet élo ember ·
Szemere 16.
ilU!!

'
·.....
né
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g
l
vi
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leg es amelyek v.alóban nem, va·gy osa Jc ,k evesse
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311J »Eine ungeheure Erregun~, wie die ~ermanische
Welt sie um das Jahr 1000 kennen Iernte, gmg dam,als
durch das ganze araJpaisch~ L~nd.«.. l!.· d. A. _IL 25_7; las,d
még: »Az északi videk nehez eletkorulményei, a hideg es
az állandó szükség az északi ember tipusát kemény race-szá
kovácsolta· végletekig kiélesedett szellemmel, a harcnak
a törtetésnek,t a kockázatnak azzal a szenvedélyesen hideg
izzásával, amit a harmadik dimenzió pátoszának neveztem. Vele mégegyszer feltünik az igazi ragadozó. Lelkiereje
lehetetlenre tört. Azt akarta, hogy a gondolkodás abszolut
hatalmát, a mesterségesen szervezett létét keresztültörje a
v~~en,. szolg~Ia_tába á_llítsa és a szabad egyéniség sorsát a
vilag ertelmeve emelJe ... A fausti koltura fellendülésénél
·ez a külö~b.ség: teljes nagyságában jelentkezett a vér é;-; a
sz~ll~m vtktngJei lcözött. Az előbbiek végtelen távolságok
utam
olthatatlan v~gyódásukban messze északról elérték
~9 6-bf1 Spany?lorszagot, 895-ben Közép-OroszorszáP'ot 861n~~ké~-a~~~tb es ~~rokkót; innen Provencet és Ró~na' körgert é~ s·-, en
Ieven (Kaenugardon) át a Fekete-tenzsiát. 900- Izancot, 8?0-b~n a Kaspi-tengert, 909-ben PerGrönland~t~n betel~pt~ettek Normandiát és Izlandot, 980-ban
mandlából 'At~g~t~f~~l !elf e~e~~ék Amerikát, 1029-bcn Norrögorszáoot é K' ta .t;s ZICthát, 1034-ben Bizáncból Gödulv~ A~gliáts hó~:f~~~tt, mig 1066-ban Normandiából kiing~l es szellemi ha\~ a mésg. Ugyanezzel . a vakmeröségsaggal hatoltak b 1 omra
zsákmányra Irányuló mohóa te_chnika-fizikai ~r~b1'J~ákX~~- ás~ázaNd. északi szerzetesei
? kmai, indiai antik ,
VI ag _a. mcs bennök semmi
II'!ózó tétlen ktváncsisá~,b~Íab Qtudoidoknak tevékenységtől
gep. 63-65.
.«
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tartozókra vonatkoznak H,
,
,
l
.
arom eveiZredröl
szo, ame yet őelőtte egysé!!'lesnek tedci
,v.an itt
hez egy úja bb ,,évezred" -~t a szocnl. tle.tte~k es amely.
m ok ra ti')__
1\.tus a l apo k on nyugvó ' kors.,.,k ta Jsztl us, é s d e.
... " I 1 ..
..,... o csatoltak
·
a J ovo e letoségét. A már eltelt" h,
,
' tn!Int
igyekszik Sp engJer három kiilön
a:om el;ezredböl
Enne k segitsegevel
, , ,
egyseget etrehoz ·
sikerül neki a g" .. , "l
llll.
k etezer
,
esztendőt elvitatni amelyet aorogsegto
k
, azt a
' k kui , , ·
'
ereszten y or·
szago
t~raJának kiépítésében
és a mohamed, hi
~odalm,a~ tnuvel~déstörténetéhen neki bulajdonítot~~k~
es hatlllsat meg Jel•entős· égét osupán a kerea.ztény>.ség k •
letk~z~sét ~egrelőző .évezredre korMtozni. A ~8idókt:l
ped1g ilymodon alkalma van elrabolilli éppen azt az ezer
esztendőt, illetve másfélezer évet, amelyet minden
kétségen felül sajátjának tekinthetett, amely a ker·esa;.
tény-ség kdetkezése előtti időkre estik, tQvábhá a ke.
reszténység második évezredét. De a zsidóktól .akarja
eltwlajdonitanQ< a lkia.llaiku]ó negyedik évewedet is, amelyet a zsidó-keresztény·szocialista, vagy zsidó-keresz.
tény-demoim1ata foga-lomazonosítás l'lévén a·z ő "javukra
írna" az elfogulatlan történelemszemlélet.
Hihetetlen energiával és súnte kápráztató tudással erőlködik azon, hogy ahha az évezredhe, amely O.
tól 1000-ig, a germán katoliciziii!Us Icibontakozásáig

au »Was magiseben Ursprungs und Geistes ist, geht

zu Alexandria und Beirut in die Formen grieehiseher Philo·

sophie und römiseher Rechtswissenschatt ü ber; es wird
in antiken Sprachen niedergesehrieben, in fremde und Hingst
erstarrte Literaturformen gepresst und durch di~ ~!eis~n·
hafte Denkweise einer ganz anders angelegten ZIV:JllsatJ~n
verfii.lseht. Damals und nicht mit dem Islam begmnt d1e
arabisebe Wissenschaft. Aber weil unsere Philologen n~r
das entdeekten, was in spiHantiker Fassung in Alex.andria
und Antiochia erschien, und von dem ungeheuren ReJChtum
der arabischen Frühzeit und den wirklichen Mittelpunktt;n
ihres Forschens und Schauens niehts ahnten, konnt~ ~1e
absurde Meinung .entstehen, :»die Ar:abe.rc s~ie? ge1St1g~
Epigonen der Antike gewesen. In W1rkhchkeJt. JSt _so gur
wie all~s, was - von Edessa aus gesehen - ]ense1~.s de.
Philologengrenze dem heutigen Auge als . Fru~_ht sp~tantl·
ken Geistes gilt, nichts als der Wictersebem fruharabJScher
lnnerlichkeit. Damit stehen wir vor der Pseudomorpbose
der magiseben Religion.« U. d. A. II. 240-241.
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. el heleerő ~ zakolja mindazt, ami vélemén!e sze.
tehk , '
b ;. , és amit a ~idók, a perzsak, az
· t
len yeg ev ....go
· h 'l d'
rm
, a keresztények szám1lra meghagynt aJ an o.
al1ahok e~észetesen nem vállalkozhatik, hogy időbelileg
Arra. tedr t idekoncentráljon, ami ezekkel összefüg·
is, b
mm en
· d
k 1 ' ' k" "elő ·
ges en van , éppen ezért m1n en ,, u turana
, , , l
.. ténetet" is engedélyez, amelynek segltseg~ve re~
tor
ldani a nehézségeket. Mindenesetre Jellemzo
méli mego
. ·
· d h
k
et1's hogy még attóll.s Vlsszar;,a ' ogy enne .az, egy
az •, 1 l ·s engedélyezett" évezrednek zs1do vagy
len a ta a l "
'l l "l
.
t
,
et adjon. Nem ve et enu nevezi ez a
kereszteny nev
.
lk 'k l
k t
,
't"
e'ppen
ara·
b
naJc31l2
és
fogla
ozi
o
yan
so
a
k u l tura
,
1
h
'
" f l h-kérdéssel és az sem erdekte en, O?J' ~ppen a
jelzővel Illett ezt .a
a e ac szem l e'l e tből vett mátrikus
perzsa
okultúrát, mint ahogy az sem véletlen, h~gy a ~yugatl·
ban jelentő.s szer.ep jut a germánoknak e_s a nemetek·
azt ·éppen faustinak kereszteh el. Azt perk , h
ne nem
es ogy
.sze
állíthatjuk, hogy ezzel az e1me'l ettel tud a t o san.
émet nacionalizmus útjait akarta volna egyen~etm,
:h~ez túlságosan elvont lelkületű és t~lj_esen ~ szamok
echanikájának bűvkörében él: fantaz1aszegeny. Me·
~ven ragaszkodik ahhoz az elméle.téhez, hogy ezek a
kultúrák tovább mint ezer esztendeig nem élhetnek. A
kétezeréves keresztény fejlődést mindenképpen de·
rékban ,akJarja kettéfűrészelni. Ha nem ez, ve~ette volna,
akkor sokkal inkább kínálkozott volna szamara az 1500
körül kialakuló választóvonal, aminek az az előnye is
megvolt hogy a fausti-nyuO'ati va.,.y germán kultúro
'
o
,. bh
fejlődés ' számára nyitva tarthatott
volna egy UJa
ezer esztendőt de mivel a máO'ikus-arabnak sem volt
, évezredes valóságos
o
hajlandó másfél
fejlődést, 1'll etve
életet kiszabni és a szocia}i,sztikus fejlődésnek olyan mag.yarázatot kíván adni, hogy az egy kultúra végét jelenti, saját közösségének jövő kilátásait is feláldozta.
Érdekesek azok a megállapításai,
amelyek arra
mutatnak, hogy a zsidóságot
időbeli korlátozásáért
. :llll Ha már zsidó, keresztény és arab között választNa.n1a kell, az utóbbi a rokonszenvesebb számára. Ez is
Jetzsche-hatás; lásd a 283. jegyzetet; U. d. A. II. 399.
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mily bőkezűséggel hajlandó legalább területile
•
lanítani. Rámutat arra,· hogy északon Ad· h'g· katta.
sainak zsidó hitre való áttérése révén
.Ia er~e lako.
zusig nyomult előre a zsidósáo- d·élen egeszen Karuká'.
mentén Száaha felé tört előre "'nyuoa Perz,sa öböl
b an, K'Irene
' 'b en es
• Ciprus szigetén
'
··
mtt>aton
t tk Alexa n dna.
t .
erJesz k e d,es nyomai. Az egyipt
.u ka o znak
,
a zsr"d ó
, h us
h'Irodalom politikáj'ának
omi . ormanyzat
. a
part
. , •
es
.d .
hb
Iranylta,Sia ho .
I e?g. ,nagyo részt zsidó kezekben volt. Késöbb ~s~u
Arabi,an keresztül
Afrika belse · éhe · b
el.
K'ma'b an ugyancsa k k Írnutatható a1 zsidó1'8 hefol
enyomultak
,
. :
hat'
I t '
k • M'
. ,
yas,zs1do
t d ~s ~a.\ ter~e at
ozes hitere ,a kazárok is, zsidó
f~' ~s~ :kJe ento~ .. ·s~erepet töltenek he a spanyol-mór
01s ,o ah o n a
o~epkor folyamán, -sőt még Német.
o~sz~g e1~e!éhe i,s betörnek a magy;arokkal együtt a
zs1do vallasu mongol csap·a tok és Lech-mezején 955.
ben vereséget súmvednek.00.3
Az ,,égi térkép" ilyeumódon való átrajzolásánál
azonhan a 1ényege.s ·S •zempontot mégllis ,abban k<e.ld k•eresni,
ami korának legaktuálisabb problémája volt, a .szociális fejlődés megítélés·énél. Elmélete szerint minden kul·
túrának 1a vége felé érvényesül a szociaüszllikus szem.

au »Im Norden drang es über den Judenstaat Adia·
bene schon irüh bis zum Kaukasus vor, im Süden, war·
scheinlich lan gs des persischen Golf es, nach Saba; im
Westen gab es in Alexandria, Kyrene und Cypern den Aus·
schlag. Die Verwaltung von .Agypten und die Politik ~es
Partherreiches !agen zum grossen Teil in jüdischen H~n
den.« U. d. A. II. 253; »Die Juden haben, wie schon geze1gt
worden ist eine grossartige Mission nach Süden und Os~en
getrieben. Ober Südarabien sind sie bis ins innere Afr!k~
gedrungen, und zwar viell7icht vor ?der kurz nach Chr1~tl
Geburt im Osten sind sie schon 1m 2. Jahrbundert m
China ~achzuweisen, Im Norden trat spiiter das Chaz~ren·
reich mit der Hauptstadt Astrachan zum Judt;ntum. ub.er.
Von dort aus sind Mongolen jüdischer ReligiOn bis ms
Innere Deutschlands gedrungen und 955 !.f!i.t den Guffr~~
auf dem Lechfeld geschlagen worden. Jud1sche e e d n
der spanisch-maurischen Hochschulen baten um 1000 h
Kaiser von Byzanz um Schutz für eine qesan.dtsc :ch:
welebe die Chazaren befragen sollte, o~ s1e d1e ~ II.
kOJllmen der verlornen Stamme Israels se1en.« U. d., ;., . !
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• "."kus kultúrf
az ara b -ma.,I
b cj!őd és
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keelso 'J·elentkezhettek ilyen te~dehnc
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'k h
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ogy
h
igyekszi
angsincsen a' szocta
. T IS gondolat
oz.•
resz t"l
u
. k ..
•
ségnek ,semrnt o ze
l . , tulajdonítunk Ilyen esz.
CSiak a mai szemléle t ~~apJa n
tm d unk megszabadulni
'k t ennek a korna . nem
k
,
vüleke·
me e
dolattól hogy az első eres.zteny gJ ,
attól a gon
. l'. t klubokat lá,S'sunk. Vélemenye
kb
SZOCla liS a
k
'l
zete. en ~~ en ondolatok teljesen távol állotta att?
szennt.~~~ i'Ias:nl6képpen hibás SZ'erinte az a fdf_ogas
a korto.
'f'táknak tulaj.donít ilyen eszmeket.
is, .am~ly ba t;orteoznak a mágikus-arab kultúra előké·
Azok IS e e a
.. 1 "k b mint Zaraszítői közé. Ugyanazt a szerepet to l e, k k"i~del
thustra.31115 A régi kultruszok ellen
o ytatna
u,
h,

lél~_t. s~ázs:~:~~~~nte~t

őskereszté~I~ég cii~:fa~:n

?

al4 »Erst spate, stadtische Zeiten, die soleher Ein·
blicke nicht mehr fiihig ware~! haben den Rest von
Religiasitat auf die Welt des auss.7ren Leben~ bezogen
und die Religion durch hurnane Gefuhle un? Sti~mungen,
die Metaphysik durch Sittenpredigt und. Soz1alethik ers.~tzt.
In Jesus findet man das gerade Gegente1l. »Gebt. de~. Casar,
was des Ciisars ist« .... Zwischen der Arbeit fur den
eignen Reichtum und der für die sozial.e. Bequemlichkeit
»aller« hatte er überhaupt keinen Untersch1ed empfunden.
Wenn er vor dem Reichtum erschrak und wenn die
Urgemeinde in Jerusalem, die ein strenger Orden war und
kein Sozialistenklub, den Besitz verwarf, so liegt darin
der grösste überhaupt denkbare Gegensatz zu aller »sozialen Gesinnung«: ... Aber es muss allerdings etwas da sein,
dem gegenüber alles irdische Glück zu nichts versinkt. Es
ist wieder der Unterschied von Tolstoi, der Stadíler und
V.:estler, hat in ~e~~s. nur einen Sozialethiker erblickt und
w1e .der ganze ZIWihsierte Westen, der nur verteilen, nicht
verziCh~en .. kann, das Urchristentum zum Range einer sozialrevolut!Onaren Bewegung herabgezogen und zwar
aus
Mangel an. metap?ysicher Kraft. Dostojewski, der arm
war, a.ber m gew1ssen Stufen fast ein Heiliger h t ·
an s.oz1ale Verbesserungen gedacht _ was
..
d aS me
man das Eigentum
. illo »Die ersten Vorverkünder d
~[ ~euen Seele sind
dte prophetiseben Religioneu die
Innerlichkeit um 700 entsta~den mi d eme r grossartigen
Gebrauchen des Volkes und sein
~n den urwüchsigen
ten. Auch sie sind eine allgeme· er e~~scher entgegentram aramaisebe Erscheinun(l ...
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mct, amely viasko d ás tf' tŐp o ntJ'a' t e' . l
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k.1a l a k u lasaban."""
.
o
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. 1,
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o ran a , amely 1900
ota V!a D' terJe óben és ke.z d győzel
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l
emre ]utm az 1000
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.
UIKillS 11
ata, mntusa fel l
meg. A z la ntik-korhan ennek m agfelelow fol
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·
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. . .
~
yamat a eN
msta 1om ai sztolCizmus, az ind kultúráhan
d' e·
buddhizmus.'317 Tehát minden inkább m· t pe I.~ ka
,
,
l18
•
,
1n az os er f's zt enyseg,3 a m1re mások gondolnak.
Was sie zu trennen .scheint, ist nicht ihr neuer Glaube
so~ d ern. ?ass, w as. ~le be~iim_Pfen:. sie einen jene wild~
al.~Israehtlsche Rehgwn, die m Wirklichkeit ein ganzes
Bu~del von R~ligionen ist mit dem Glauben an heilige
S teme und Baume, mit zahllosen Ortsgöttern zu Dan
Bethel, He~ron, ~ichem . Beerseba, Gilgal, einern Jahw~
(od~r Elohim) , mJt dessen Namen eine Menge _ganz verschiedenartiger Numina bezeichnet wird, mit Ahnenkult
und Menschenopfern, Derwischtanzen, und heiliger Prostitution, untermischt mit undeutlichen überlieferungen von
Moses und Abraham und vielen Brauche und Sagen der
spatbabylonischen Welt, die in Kanaan langst zu bauer·
lichen Forrneu herabgesunken und erstarrt waren; d!!r
andere jerren altwedischen, sicherlich ebenso vergröber·
ten Helden-und Wikingerglauben, der es wohl nötig hatte,
durch das immer wiederholte Lob des heiligen Rindcs
und seiner Zucht an die V/irklichkeit erinnert zu werden.c:
U. d. A. II. 247-248.
ölb »Paulus war Rabbiner dem Geiste und Apokalyptier
dem Gefühl nach. Er erkannte den Judaismus an, aber a~
Vorgeschichte. Infoigedessen gab es .von nun .an z~e1
magisebe Religioneu mit derseiben heilige~. Schr~ft, nam:
lich dem Alterr Testament. Aber dazu gehorte eme dop
pelte Halacha, die eine in der Richtu?g auf den Talmu~:
durch die Tannaim zu Jerusalem selt 300 v. Chr., en.
wickelt die andere durch Paulus begründet und durch die
Kirche~vater vollendet, in der Richtung auf das Evange·
G · tes
lium.« U. d. A. II. 269- 270.
Jlí U. d. A. I. 70: I. Ta fel »Gleichzeitiger«
CIS ·
epochen. 14: Ausbreitung einer letzten Welts~immung; ·ge
~n b »Der primitive Zarismus von Moskau IS! dl~ em:~er
Form, welche noch heute dem Ru~sentum gemass ISt, as;
0
er ist in Petersburg in die dynastische Form. ~estes~len,
wngefiilscht worden. Der Zug nach dem heiligen echt·
na~ Byzanz und Jerusalem, de~ tief in .. all.en r Di .
illiubiKen Seelen laK, wurde in eme weltmanmsche
P
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lelket képVlise o var os, szem e.
Mosz kva az igazi orosz
..
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agy
e
tus - áhal alapított Pé terv árral, amely a romd l~t~
kaz.
r~z
· d'
"d
ara t ~
lan orosz lélek számára mln Ig l egen .m " , . ,
marxista
és
a
bols·evizmus
szellemi
elokes.zi·
.
Tol sz t OJ
k h
egesz
t~ ·
A bolsevizmus azonban nemcsa ' ogy az
,
;:~z népet nem képvi-seli, hanem mé.~ annak e~ rete:
gét ·sem. A cárizmus, a _Iegmeg~~le]o?h korm~n~za?
rendsz>er az oroszok reszere. A JOVO ..evez~ed .elokes~~
tője ennek megfelelőleg DosztojevszkiJ, ,ak1 telJesen. k ozömbös a szociális eszmék iránt. 319 Az ő gondol,ata mak
i~ gyében fo g kial<akulni az új orosz kul:úr a, amelyn ek
lomatie- mit dem Blick nach W esten v2rwandelt • . . . Peter
der Grosse erscheint in einer verbreiteten Volksleg.ende
als der. An.tichrist. Gellau so r.edet es aus allen ApoxaiYPsen
d~ Mamlüschen Ps.uudomorphose, vom Buche Danlel und
Henocb zur Makkabeerzeit bis auf die OffenbarUDj" ··Jahannis, Baruch und den IV. !!.ara nach der. Zerstörung Jerusalems, i41getl Antiochus, den Antichrist, gegen Rofn, die
babylottiSebe HUN!, gegen die Stildte des Westens mit .
rhrem Geist und Pomp, gegen die gesamte antike Kultur ...
Diese jungen Russen vor dem Kriege, schmutzig, le ich t erregt,
in Winkeln hockend und immer mit Metaphysik beschaftigt,
alles mit den Augen des Glaubens betrachtend, selbst
wenn sich das Gesprlich dem Arrschein nach um Wahl:
recht, Chemie oder Frauenstudium bewegte - das sind
die Juden und Urchristen der hellenistischen Grosstadte
die der Römer mit so viel Spott, Widerwil1en und heim:
licher Furcht betrachtete.«: U. d. A. II. 232-233.
;l l l! »Tolstoi ist das vergangene,. Dostojewski das kommeodc R,ussland .: . . Tolstoi .. . wird damit der Vater des
Bol~chewismus. D1e ganze Ohnmacht dieses Geistes und
»semer« Revolution v~n 1917 spricht aus den nachgelassenen Szenen : »Das L1cht leuchtet in der Finsternis.< Die-
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moly kapcsolata nem l•"'·sz
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senuniféle k
k e·I.
p·I"'yelemrem 'It, '"' k · a szoct a 1·I·sztiiKJilJS
··'es zme'ko-, t>
e o.a
azok
,
h asonhtó
utalások is , a me l y e kb en az•az , . alLandó Öso_,ze·
~egtestesítö típusok lelkületét 'Il' . UJ _orosz kultúrát
oskeresztény.ség ~idó me ala a ;_tJa pa·rhuzambta az
A z t azonhan m: ~tl·de·n~- . pozoi?ak lelkiségével.32oi
h
·
•KJepen tg
1 · .
.
ogy a nyugati civilizáció utolsó kazo Ill~. Igyeks·zik,
~cn_nyi képviselője szociallista ' o~za. anak_ vala.
l!l ->Zik magukról hogy
k' ~zo
Is, akik azt
nem azo .""'"' N'Ie t zsc 11e szmtén
'
.
- - - -- --s~n ~ass kennt Dostojewski nicht E
mit emer ebenso leidenschaftlich r L~a~ alles Westliche
habe zwei Vaterlander, Russland e~nd IE e umfass~: ,.~ch
ha~ d~s alles, Petrinismus und Revolutio~ob~« l Fur Ihn
WI_rkhchkeit mehr. Aus seiner Zukunft b!" 'kt re ts. kelne
welter Ferne darüber h·
S .
_IC
er Wie aus
ver2;weifelt, aber diesermZu~g~t Sgeeewlei.ssis apToklaltyi?tis~h,
durcbau
· grosser . Ver~tan~, »aufgekliirt«
· · · · und
o s 01
1st
.
s em
»sozial
g~m?t«. Alles was er. u_n11 SICh Sieht, nimmt die Spiite, grossst<:dhsc~e u':ld westh~ne Form eines Problerris an. Dost<;>Jewski. ~e1s~ gar mcht, was Probleme sind. Jener ist
em E~e1gms u~nerhal~ der europiiischen Zivilisattion. Er
steht m ~er Mltt~ zw1s~hen Peter dem Grossen und dem
Bolschewxsmus. D1e russ1sche Erde haben sie alle nicht zu
Gesicht bekommen.« U. d. A. II. 234-235.
:ll! ú »Ist .es richtig, d ass n ur Aramfier und Russen reli·
giöses Genie besitzen, und w as ·hat man dann von dem
komr:ne~den Russland zu erwarten, jetzt, wo gerade im ,
entsche1dendea Jahrbundert das· Hemmnis der gelehrtep
Orthodoxe zerstört word en ist?« U, d. A. II. 841.
··
il.lll Lásd a 318._ jegyzetet. ·
, ·
· .
il~2 ~Wir haben das einzi g artige · -eine r moralischen
Dynamik gar nicht bemerkt. Gesetzt, dass der Sóziálism.~s,
ethisch, nicht wirtschaftlich verstanden, das Weltgefuhl
ist, welches die eigne Meinung im Namen aller verf.olgt,
so sind wir ohne Ausnahme Sozialisten, ob wir es w1ssen
und wollen oder nicht. Selbst der leidenschaftlichste Gegne_r
aller ,.Herdenmoral«, Nietzsche, ist gar nicht fiihi~. in ani'"
kem Sinne seinen Eifer auf sich selbst zu beschranken. r
denkt nur an »die Menschheit«. Er greift jeden an, .. d~r
es anders meint. Aber Epikur war es herzlich gleichgulá~~
was andre meinten und taten. Eine Umgestaltun~ n·
Menschheit - daran hat er keinen Gedanken ve~sc "=indet. . . Aber der ganze Zarathustra - an~ebhc~ l die
seits von gut und böse stehend - atmet d1e Pem, .11
M.cnschen ·so zu sehen, wie man sie nicht haben w~
und die tiefe, so ganz unantike Leidenschaft, das Le
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Szeme elott
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.. t" el szoc1a 1sz
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szavai. han_e~ ~~ os~, olnbe , Ennek tulajdonítható,. I,og!
az erobenseg udve e g. N' t he gondolatvi-laga·
,, .
k" l . th tott le zsc
Shaw ilyen o ze JU a dh
H bbel Wa un er, J ohn
h
Schopenh•auer, Prou on,
e
' . dh
Weioz. M"ll Dühring, Ibsen, N~etzsche, Strm ~rg, M
S!uart l ' nabba a sorba tartoznak bele, mmt
arx
nmger ugya
. .
F' ht Hecrel és
, En els Az etikai szociahzmust
llC
e,
o
fi;; b~dl~ kbSizítették elő.soo Nem ISZiahad IRZ~nban
urol
k' ··1 hagyni hogy azért a Spengler altal meg'
,
l b
k, ".
gye roen lVU
. It szocl"alizmus nem a szokott erte em en ep-z .· raJZO
,
"k
.. ' s
lendő el. Ez a fausti-nyugati kultura egyl . sa.Jat~ag_o.
egyik k1fe]ezes1
t erme'ke e's a hatalom11a való törekvés
• .
· l" t'L ..
.
formája, Egyeduralomra töreksz;xk es 1mpena ISZ l.NuS
jellegű.324
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Nem h1slz, Nietz.sche Sklavenmoral elmeleliehen: az
osak fantom, a Herrenmoral viszont már megvalósuh

auf ihre - Allderung, im eignen, einzige _Sinne natürlich ~u
verwenden. Und eben das, die altgememe Umwertung, LBt
ethischer Monotheismus, ist, - das Wort in einern neuen,
tieferen Sinne genommen - Sozialismus. Alle Weltver·
besserar sind Sozialisten. Folglich gibt es keine antiken
Weltverbesserer.« U. d. A. I. 438. »Aber Nietzsche war
auch Sozialist, ohne es zu wissen. Nicht seine Schlagworte, se!ne Instinkte waren sozialistisch, praktisch, auf das
physlologische »Heil · der Menschheit« gerichtet, woran
qoe_the u~<l Kant nie gedacht hatterr. Materialismus, SoZl~ltsmus, Darwinismus Sind nur- künstlich und an der Ober•
flache· trennbar. So war es möglicb, dass Shaw den
Tendenzen der Herreumoral und der Züchtung des űber·
menschen nur eine kleine und sogar folgerfchtlge Wendung
tu geben brauchte, um im dritten Akt von »Mensch und
Wbert;tensch«, einern der wichtigsten und bezeichnendsten
se~~~e s:\aft~~n~u d:{ha~fe~~~\J d~e Áige1nt4liche Maxime
~~~ U. d. A. l. 481-483
. . . . 78.
::~ 2 -~o »Der ethische Soziaiismus i
.
dergrundsillusionen kein System de ~·tr Jrotz semer Vordes Friedens und der Fürsor e s l le s, der Humanitat
Macht. Alles andere ist s:u; t~?ndern des Willens zu~
d'!lrchau~ imperialistisch: Wohlf~~1sch~ng .. Das Ziel ist
Smne, mcht der Kranken sond
r ' a er Im expansiven.
ftie Freiheit des Wlrkens e~~b~~r J~fkriiftigen, deMn
d a ' ungehemmt durch die Wid
..' ' und zwar mit
er Geburt und der Tradition.< U. dersAtande des Besitz e ;
. . I. 465- 466.
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és nem t

'k
·•
. a JÖvő álmai
s emm1'f'l
·
•
gyams
e e 1ranyban nem fejlődh 'k
a~ emberiség
ko n túl. Azt is szemére veti N' Cll h ~gy bizonyos fo.
talában hisz a morál ·egyetem::at:s\ enek,h hogy egyála.nnJ? morál van, mint amennyi ::lt~~~ Eolo.tt éppen
~:ukbol nem is érthető meg H' 'b
· gyik a máoly sokszor Nietzschével n~m ~~ a pole:izál ~zonban
alól és kétségtelenül ig'en sok etp~ts sza ad"rulln! hatása
.
A
a a vesz to e ak
l anu l 18.
z arabokkal való rokonozen
,
arat.
' ld· 1
., vezesen k' "l
peh au ,az orosz előre · örésnek hang.s,ú lyozása is N'l~U
sc e ~ondo!atköréből kerül át Spenglerhez. Nietz~:hz;
ugyams, ak1 maga is szláv eredetű volt va
1
a l'bb'
a ls annak h'ltte magát - igen nagy' értéketgyt 1eg.·
donít a szláv vér befolyásának és azt állítJ'
f'bubaJk·
k"
a
o elő·
e
.. ozo"tt, , h o g~ N'emetor.szág a szláv terjeszkedés
orse es Europa pánszlávizálását készíti elő.~
A ,,kultúrtörténeti anüszemitizm.;s" végeredmény.
ben Spenglert a "kultúrtörtbneti nácizmus" útjára
sodorja, miként .azt Nietzschénél i's · megáH:apítottuk.
Bármennyire is ellentétben állanak eredményei a politikai nácizmus végcéljaival, mégis annak vált .szellemi
támasztékává, mert segített lerombolni egy olyan &Z'eiU·
l életet, · amely ,azt merte hirdetni, hogy az egész eJAheriség hoMoguiásának 1-ehető&ége 'adV'a VIa:!) • .t\Jl. általA
keményou tém~dott p«>rZEt~~sid.ó·~U~kus tÖtté.n.&\~~
lélet, aJll-ely Dá·nieilliZ&. könyvében jut kife.jezésore, ~- .

k''oze.
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i:lllo »Nietzsches »Sklavenmoral« ist ein Phantom. Seine
Herreumoral ist eine Realitiit. Sie brauchte nicht erst ent·
worfen zu werden; sie ist Iiingst vorhanden. Nimmt man
die romantisebe Borgiamaske hinweg und jene nebelhafteg
Visionen vom Obermenschen, so bleibt der faustisebe Men~1 •
selbst übrig, wie er heute da ist und zur .Zeit der i~la~en
schen Sagas bereits da war, als Typus emer energ1sc ,
imperativischen, dynamischen Kultur.« U: d. A. I. 449. nd
~:&b »Deutschland ist eine vor-slawische Stat~on uhe
bereitet dem panslawistischen Europa den Weg.« N1etzsc '
. · t in
Aus dem Unwertungszeit XIII. 346 (858).
:Sl!ba ~Das Scherna Altertum-Mittelalter·N~uzelt ~elt·
seiner ersten Anl age eine Schöpfung. des magidsch.hdischen
gefühls, welche zuer~t in der pers1schen un l

k az európai vagy nyugati ember

szí.~ét

tölti. el

hit~

cs~ hanem a földkerekség minden pontJan rokons.zenv-

!:' talál

azoknál, akik nem hajlandók lemondani az
emberi nem szebb jövőjéről.
Nietzsche filozófiája egyrészt azáltal, hogy me~t~dja azokat a módszereket, amelyeknek felhasz~a~a
g~ al akar révbejutni a jobb jövőt sóvárgó embenseg,
sav
l, l , . d"
t
másrészt pedig azáltal, hogy a megva osu as. 1 o.pon "t ködös és elérhetetlen messzeségekbe tolJa k1 , ha~is vágányra tereli az emberis~g fejlö~é~é~ek irányát,
Spengler viszont a felemelkedes lehetosegenek megta·
gadásával vakvágányra csábítja kortársait.

C) Le Bon.
Az . .,égi . térkép"' átrajzolói között termé&zetszerüleg
a németek mellett ·akadtak más nemzetségbeliek
i~. Mi itt csupán egy franci1a kultúrtörténésszel akarunk·
foglalkozni, aki Nietzschét és Spenglert népszerűség
tekintetéhen megközelíti bizonyos körökben és szel·
lerntörténeti beállítottsága rév,én is hasonlít hozzájuk:
Gustave Le Bon (1841-1931). Munkái közül magyar
nyelven is megjelentek a legfontosabbak. 321 ·A mi témánk IB~QJ.pontjáhól a .,Prcwierea CiNilisation~" (1888
-&2) cúnű. m.űve ltír eLsősorhan fontossággal, amBlye-t
·egyik h4llgat6nk. bel!:.r;/llt tMS a 'd.J-•. Ku,u.os ~náo w.zte~
letére. m'e1gj~lent EI:n.l;ékkönyvb'fJIJl ·~ utóbbi.. é:velr:QttD..ce
Reli~lon selt Kyros hervortrat, in
Da~1el von d~n v1er Weltaltern eine

der Lehre des Buches
apokalyptische Fassung
erh1elt und m den nachchristlichen Religioneu des Ostens
vohr. hallern den gnostischen Systemen, zu einer Weltge~
sc 1; ~e ausgestaltet wurde.« U. d. A. I. 24.
.2 ' Vélel'l}énf! és ~it. Keletkezése és fejlődése. Fordította. Dr. _Aranyi Istvan. Budapest. s. a; A töm e ek léle .•
tana . Forditotta.:. Dr. Balla Antal. Budapest, 1913.
k' d _k
1920, !tfult é.s JÖVŐ .. (Gondolatok a világháborúról · b~~é a~Í
s ~. nepek es kultúra so~sáról.) Fprdította: Dr. ' . ro
2
délete 't. 6 j
~~ö Spitz László Le Bon . l;ld apes '. 1926.
lwltúra pozitivista ér'tékelése.} ~ BsL~uóLk~lturzár.ól: (A zsidó
a)os stdo Tudomá-
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. . Gustave Le Bon me érté . . .
kündwló ponrt jához. E g'lk''lsenel ~Issza kell térnünk
. k ,
ne u nehez
. 'l
nyana Ienyegét aminthog f If .
Ihegite ni irásche és Spengl·: r filozófi~ .• e ~gas~~k szerint Nietz.
vagy lé lektanának helyes ératJealna '. ";'ultúrtörténetének
'
mezese 1s c"ak ú
• h ..
e l , I1a szemmel tartJ'uk
k
gy er eto
azo at az alapgond l t k
ame l yek re ezek ráépítödnek L B
'l .
o a o at,
márs kerül előtérhe h
l: e o~n.a I:s ra~. a benyo.
• dl
l,
' ogy ,. elektana l•S aira pJahan vév
~aso agos_: ·enyege az a polémia, am·elyet Renan tör~
tenetszemlelete ellen
folytat.
De nemcs,~k
a ~_...
d 1· .
,
•
"'
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pont ..u~yanaz nala, mmt a~ előbb említett két német
szerzonel, hanem a módszerek és az eredmények is
csakne.~ ugyano~yanok. Ugyanazon probJémák foglalkoztatJak, legfelJebb csak felelet-variációkról van .szó.
Nem akarja elfogadni a zsi·d ó eszmék átütő erejének
lehetőségét: ennek
következtébern elvesziti a biztos
talajt maga alatt, kénytelen új "lélektant" konstruálni
és történeleDliSrZemlélretét éppen úgy, mint Spengler
vagy Nietzsche, végül hamis, illetve VlJlkvágányra vezetni.
Megkíséreljük anélkül, hogy teljességre töre·
kednénk Iciemelni gondolatainak tömkelegéből azo·
kat a részleteket, amelyek föltevésünket igazolhatják.
.
Nézzük előbb Ín eg a zsidóságról, illetve a zsidó
népről és annak alkotás-airól ·s-zóló nyHatkoz.a;~a~<t. M_~s:
állapítja: "A zsi-dóknak nem volt sem muves:etuk,
s~ín tudom·á nyuk, sem íparuk, sem egyéb, amihol e~y
civilizáció felépül .•• Sohasem hral.~dták meg az~ a fel·
barbár állapotot, amely jellemzo azokra a nepekre,
3129
amelyeknek nlincsen történelmük."
'k
'
Ennyivel azonban nem e l egsZI meg. Még azt a
lehetőséget is megtagadja a zsidóságtól, ho_g~ a .s~o~·
, d , 'b
élt általa nagyl"ahec,sült é:s kulturalt nep~ .'
sze saga an
,
.
. k
asabb civilizacJO·
a babilóniaiak és az egy~ptomia :Oa~ . ik t kicsa·
jától má.st, mint hibáik.at, véres szora~Kozasa a '
..
7 1941 VII 46-51. Emlék·
nyos Társaság Evkonyve. 510 k
. te~i tanár tisztele·
könyv Dr. Kunos Ignac c. ny. r · egye
tére. Budapest.
.
. :s~~ Spitz idézett c1kke 47.
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jok", a zsidók is k~p.telen: nek ll ére hogy kereszáció továbhfejlesztesere: .,una. e en .. ' nem akadt
. érzékük gazdagsághoz Jillttatt.a ?~et,
A k, lbb .. .
y epttesz sem.
a
k e del mi
.. "k y jelentős.e
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.
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k t ,
velők népe maradt Izráel: nem emelt t<emp _omo a -~s
tákat csak hiúságból,
szívesebben pihent szo •
pal o
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lője vagy fügefája alatt..
. , .
.
A monoteizmusról ·Ls lesuJtO velemenye van: ,
"Nagy jótétemény volt tehát a népek szam~ra,
hogy a polytbeizmuson kezdték. És az egyetemes vele·
ménnyel szemben azt t1artom, hogy sokat nyertek volna
azzal, ha megmara•dtak volna a polytheizmus !"ellett.
A monotheizmus távolról sem kedvezett a haladásnak,
sőt amra véres küzdelrnekkel, amelyekkel megtöltötte a
világot, nagyon is hátráltatta a haladá·st. Századokon
át késleltette a művés.zetek, a höloselet és .a tudományok fejlödését, amelyeket .a polytheista görögök emeltek oly virágzásra, hogy ma is meatereinknek kcll tartanunk őket.
Nem tekinthetjük a monotheizmus ák!ív tételének
az! a~ érzelmi_ epeéget sem, amelyet háborúk, mágly·ák es proscnptlók erejével sikerült megteremtenie.
A polythrei5ta rómaiaknak lllag)'l&ágru!k korában a haza
kult~s2'Ja.. ~~e~endő volt, hogy soha felül nem mult érze~ml kozo·SJS·e gre emeLje öket.
l Ha a. ~ono theizmus felsőbbrendűséget terem tet t

~ftí~t;, :~~~e~\. n:tna:n~~i i!~ténetíró_

és félbölcsész
denek fölé helyeznünk '
t
am vallast kellene minlleto"l eg monotheista vallás.
' rrner az az~ egyetlen meg k"oze l Íl·
Azt mondom, hogy megk~ l't"l
mQnotheista vallások- csak'
k~ 1 0 eg, mert i~az.ín
--------ts a
onyvekben fordulnak
<lato Ugyanott 49.

2J 4

elő. A kereszténység péld: l
angyalok, szentek és övdö~~k gÍéo~~~~ bekebelezte az
~egfeJelnek az antik világ
, gd•OJat,., akik pontos·an
es c k •
·
maso rendu · t
·
sa ugy tLsztelik és félik őket
.
Is ensegeinek
A monotheista vallások '. mmt a~a~okat.
?~gy sokasága és rohamos szét~a~~~dr~ndu 'Isteneinek
Jol mutatja, hogy a monotheizm u a.su . fel~kezetekre,
amely egyáltalán nem fel J
us elmeleti fogalom,
misztikrus szükségleteinek.~'Z8~eg az ember aHektív és

~b~öl az idézetből is láthatjuk má h
egelesnel a görögséget és a
,
. k r, ogy a mér.
iszlámot f"l'b
h 1 .
. romaia at, továbbá az
•
Ol e e
·e yelzi a midó&ágrnak. Abban is k"
~etl •a zonban Niet~chét, Spengl•ert és más német~:
. et,_ hogy a buddhizmust, illetve az indiai civiliza' ..
't • f 1 Hbb
d. , ,
· c1o
J elentősé
..
ge. es e .so ren űseg·et hang.s tílyozza. Külön
~?ny,;h,~n ~.~ f?gLalkozilk lndll,a civi1i1Zációjáv,a.I,003 de külonbozo. r;tnveiben . el.szórva is sokszor olvash•a tunk
olyan _k:teteleket, arn_elyek világosan bizonyítják állás·
fo~lalasat ebben a kerdéshen.3/313 ,,És míg- egy modern,
~uv.e,lt ~~er akár egyáltalán ne is ismerje az India
foldJen v1ragzott nagyszerű civilizációkat, a~t azonhan
nem igen fogja meqli bevallani, hogy nem tud Sámson
tetteiről, vagY .. nem ismeri Jón~snak a kalandjait, akit
elnyelt a cápa."
Zaid6ollene.s!iége sziutén a "lwltúrt<:il:tó.ue.ti anti•
sz~mit!Íz.J?lUB" körébe. tartozik: Jegal.áhbU. . a4 által.aQl.
iam~rt szövegekben. igye~s.zik viss.z.afojtani a. !ZDkványos
antiszemita érzelmeket .;s tárgyilagoseágra törekstzi:k.~
Nézzük most meg a kereszténység és zsidóság viszonyának megítélését Le BonnáL Jézust mindenesetre
l

Vélemény és hit 268-269.
Les civilisations de l'Inde, 1887.
os:. Vélemény és hit 242.
:J 34. Spitz 48; lásd például: »A politikai, vallás5>s vagy
faji csoportok ellen alkalmazott kivételes intéz~ed~sek ezt
a csoportot csak erősítik. Ha üldözik, ez csak növeh c_ohae·
sioját, amely meglazul, mihelyt a bánásmód· egyenlőtlen·
ségei megszünnek. Ez a lélektani törvény tarttatta m~ a.
zsidókkal egyéniségüket évszázadokon át. S . hogy félr~·
ismerte ezt a törvényt, Ausztriának szüil:ségkeppen látma
kell országai szétbomlását.« Mult és jövő 129.
::l:Sl

:J:J~

megpróbálja kimenteni ~ .a "semiták ~egkevé~bbé St·
mitája" címmel tünteti ki. Ugyancsak Igyekszik a kereszténység és zsidóság között is éles válaszvo?alak~t
húzni: "Nincs a·z ő általános emberi jótékonysagot es
sötét pesszimizD.liU.st hirdető dogmájában mondja a
kereszténységről •St!mmi a harbár semita törzsek
elzárkózó szelleméből. "3>35 Különbséget tesz m"ég a B ibJi a és a kereszténység Lstenfogalma között is: ,,A Bib·
lia kegyetlen. Jehováj.a 1és Szent Teréz .szerető Istene
között nagy távolság van."~
A kereszténység és a zsidóság között meglévő kapcsolatokat olymódon is lazítani akarja, hogy Lagarde·
hoz hasonlóan azt szel'etné igazolni a kereszténységről:
"a zsidóságnak minden bizonnyal igen kis része volt
ennek az évszá.zados alko tásnak megépítésében, de a
századok annyÜ'fa felnagyították szerepét, hogy nagyon
kevés a multtól független olyan elme találtatik, még a
legszkepiikusabbak között is, akik Izrael t igazi mér·
tékkel mérik." 337 Fölveti - Spenglertől függetlenül azt a gondo~atot is, amely szerint a kultúrák nem hatnak ·egymásra.
,,Minden népnek megvan a maga eszménye a jogról. erkölcsről, igazságról, ami annyira személyes, hogy
má.s nemzetek nem fogadhatják be .... A mostani háború ismét igazolja azt a történelmi törvényt, hogy
valamely nép egy más faj intézményeit, művészetét,
nyelvé•t V>agy vallását csak úgy tudja átvenni, ha gyökeres átaJ.akításokat végez rajtuk. Még az istenek is
alá 'annak vetve tezeknek a változtatJásoknak A hindu
Buddha_ K!nába ~tvíve csakhamar a Khina istenség jell( mvon.asait ;eszi fel. Angliába érve a Biblia J ehovája
angol_ rstenne alakult, aki a világot Anglia előnyére
k~rmanyozz~. A keres~tények kegyes és szelíd istenei ·
hol a germanok vad es véres istenséget formált~k,

a:J'

Spitz 48-49.
A tömegek lélektana 41.
Spitz 48.
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aki?en nincs irgalom a gyengék iránt d
,
tekmtet az erősek irányába. "00s
' e anna l több a
,
. Külön fejezetet szentel a népek ..
.,Nincs a történelemben példa arra h "oregkoranak":
mindig csak előre haladtak vol,."a A' noaggy ~ nbe.mzetck
k
·
orsza k a •Után hanyatlanak és ~eit··
k' ysag
k Izon Yos
l
unne ' so szor csak
~ mos ód ott nyomokat hagyva maguk
után . . . A né
oregkora akkor kezdődik •amikor a J'ólétto"l -- ~ . h Pl
Hf
, ,
k
'
tu.pu u .
va, ero eszttesre éptelenül az egyéni önzést léptet'
koii:ktív, Ö~zés helyébe; a nyugalom maximumát ip~r~
kod1k elerot .a munk.a minimumával és nem tud már
a~k~!mazko~n~ az új szükségletekhez, amelyek a civilizacto ~alada~ava_l újra- meg újra támadnak. A népek
n~m none~ toh?e n.agyohhl'la, ha ·életük túlságo.san meg.
konnyehhul. Roma csak küzdelmei korszakában haladt
előre. A béke és az anyagi. jólét már hanyatlása kezdetét jelölték.'~339
Sokkal inkább hisz annak a I.ehetőségében, hogy a
tudomány segítségével a termé.szeti erőket le lehesse.n
győzni, mint az emberiség lelki tökéletesedésében.
.,A történet amellett láts~k tan.uskodni, hogy sokkal könnyebb a természetet leigázni, mint tulajdon érzehneinket. A természeti erők szolgálatunkha vannak
hajtv.a: a nap, a villám, a.z Úoeán rabszolgáinkká válnak, ellenben sehol sem tudtuk még elérni, hogy ősi
állatiasságunk bizonyos ösztönein Úrrá legyünk." 340
Nem tagadja azonhan azt, hogy egyes eszmék és
gondolatok a legkülönbözőbb korokban a legkülönbiizőbh népeket megmozgatták ·és szinte hihetetlen erő
kifejtésre késztették. Feladatának t?,~tja ~ehát, h?~Y
megkel'lesse legalább enn~k ,.lélektam ok_a lt. ,,É~ meg1~
ez a jelentéktelen kis semita törzs, amelynek .e~~el~t
fejlödés·e olyan gyenge lábon állott a hiedel"':~lbol tnmadt vallások révén 1 olyan fontos oSzerepet jatszott a
világtörténelemben, hogy lehetetlen nem foglalko~ni
vele a civilizáció történetében." Véleménye szer..int par:sa~> Mult és jövő 50.

:salt Ugyanott 63.
:1411 Uiyanott 172.
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• kultúránk romokh_:m
'don mar
a mi
,
husz
ezer ·év mu1va, ~~,
f 'ák
látni, hogy E uropa
..
1 z nagy érdeklodessel o g]
, t egy no ma d torzs
kereszt,?l
r:::lynek tudományos
hiedelmeibő~ eredo ~all~,sn:n~l n•ek a nevéhen Nyug1at
érték,e annylll18 se.mmLs es a
y etek öldökölték t't_!Y·
és Kelet harcterem hatialmas n~mz b It ttak le. Ul
mást birodalmak emelkedtek es rom o a 'k" ,
gonM
, egtalálta tehá,t a varázsszót. Az ,,eszme ·ezzs ,". 'k"
. d e,[mek"a e~
, az
~ UZlO
dolatok" helyét nála a ,)hte
.' . ~llemzőek
fogilalják el. Ezek a sza~ak ma~. ~ao~ .. bse~ nem kéé·s söté.t horizontúak ld01le~es lo~oerejük
.
telkedik, sőt igen nagyvonalú es hatalmas
szelle~•
energiákat megemésztő har~ot folytat, a~nak. ~ang~u
lyozására, hogy hizonyo,s hledel"':ek ~s zlluzwk nuly
nagy ruatóerővel bírnak es m~n,nytre kepese~ a~ra, hogy
tettekre k·észteossék az emberiseg nagy egysege'lt. Felfogása szerint az eseményeket nem az ész, hanem az érzelmek irányítják: ,,Kell-e sajná·lkozn:unk, hogy sohasem az ész a tömegek irányítója? Nem mernénk állítaní. Kétségtel'en, hogy ·a z emberi észnek nem s..ikerült
voLna olyan hévvel, gyorsasággal ragadni előre az emberi.ség·et a művelődés útján, mint ahogy ezek az agyré·
mek vitték. Bizonyára szükség volt ezekre az agyrémekre, a bennünket vezető tudattalan szülötteire •..
Néha úgy látszik, hogy a népek olyan titkos erőknek
vannak alávetve, mint amelyek a makkból tölgyfát növesztenek, v:agy az Ülstökösöket pályájuk hetartásá~a
kényszerítik.

éC:.s~ázadon

alá;ete~te

Azt a keveset, amit ezekből az erőkből ~ejtbetünk,
valamely nép fejlődésének egész menetéhoen kell kutatnuhk és nem az izolált tényekben, ahonnan néha lát8zó.
lag erednek. Ha csak a tényeket vesszük külön-külön
figyelembe, úgy látszik, hogy a tört·énelemhen valószinűtlen.ség és Vléletlen ur.alkod.nék,

ValószínűtJen volt az, hogy egy tudattalan gali16ai
ácsmester kétezer esztendőn keresztül mindenható is:141

Spitz 48.
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l:n. ~ehe.s~en PR ne"V"éhen alaphsák
Civtb.zácwkat.
illleg a ,J egfontosabh
Valószínűtlen az is ho e
a pusztáját, lneghódfth,;ssa ~ré~ ~~~~. h~da .ott~agyva
legnagyobb részét és N agy Sá d ~r~Y 8· roma·l világ
dalrnat alapítson.
n orena. nagyobb biro.

Valószínűtlen még az is hogy a v' • h'
'l · E · 'b
'
en es Ierar 1 ·
za t ur~pa ai? egy ~zürke tüzérhadn'tlgynak •sikerül-~1uralko·dnt ·a nepek es kir~ilyok tömege felett."~42 J n
.
Ezzel a ponttal elérkeztünk a legújabb korhoz It
1s az~k a ~roblém·ák·· k~ti~ le dső. s_orhan a f,igyel~é't:
~melyek mas kul~urto.rtenészek szermt is a zsidósággal.
illetv~ a keresztenyseggel vannak ös.s~efüggésben: a
f~a~c1a. forradal~m! a. demokratikus eszmék érvénye.
suiese es a szoctahszt1kus világ.szemlélet térhódítás•a.
Hajlandó a kérdések összefüg~ésénél részben Renannak is igazat adrni: "Találóan hasonlítja össze Renan
a keresztény.ség első megalapítói~ a szacialista munkások~al, kik korc.smáról-korcsmára
terjesztik eszm.éi343
ket. "
Véleménye .azerint az ·embernek ",s zükség.e v:an
arra, hogy egy vallásos, politikai vagy erkölcsi credo
ve.zényelje, Ul'lalkodjék rajta és megkímélje a gondolkodás erőfeszítésétőL A lerombolt dogmákat mi..ndig
újaki<Jal helyettesítJi. E lerombolhatatlan szükségességek·
eu a jelenkorhan nem k ·evesebh a hit, mint a·z előz&
évszázadokban. Az új templomokban éppoly zsarnoki
doO'mákat hirdetnek ·és azoknak ép.p oly számos hívőjük
ak:dt mint az a multhan volt. A régi vallásos credohat, a~elyek leigázták a tömeget, .s zocialista vagy an~r
chista eredok helyettesítik, melyek éppoly parancsolok
és éppoly kev•é ssé és•z,s~erűek, mi.nt .amazo·k., de nem
keYlésbbé uDalkodnak a lelkeken.'~
~4:1 A tömegek lélektana 105; lásd még Vélemény és
hit 7.
Ugyanott 118.
au
Vélemény és hit 12; a ker~s~ténység és
mus ócsárlása közben a demokraCia értéktelen
:14<>

8

'áliz

s~~fát i~

v
t
hangsúlyozza: >>A civilizáció tökéletesítette az emberr::z~
de nem alakftotta át öket egyformán. Távol va~ az felé
ségtól az, hogy a civilizáció az emberek egyenlősége

.
lső keresztényektől ~ett_él'A szociahsta tanok az e..
egyenlőség szukseg"
. . .
l egyutt az
A k.
d
•
yűlöletét.
et
k o"JcsÖn a mJ•SZtlClZIDUSSa
.
, a gaz agsag g
l
letét. az altrmzrnust es B l .
han a katolicizmus e .
ira rokon ho gy e giUm
l
'l
pártan ann~.
•
i. ett a szocializmussa ' nfl tan .
szánt szov~tsegre ep
. .
osztályharcot. A szocia·
tol]'a a strtke-okat es szitJa az
la'ngoló és prófétai
.
t l inak ugyanaz a
.
J'as ta .hit apO•Smint
O a
•
•
l " h'th' detőmek
a keresztenyB~eg e so 1 u
.. '
hangJuk v_alnk, 'tt csupán alsóbbrendű szektári~sok koz·
Nem besze e l
h
k. "l . "3415
•
. "l , hanem tanul t em ere er o IS.
lemenye1ro
.

'I

d mokratn. illuziósok akarnak meg-

ha~~~a, é;;~~ntel~~~ke:öle~,

a civilizáció a

m}n~ nagyo b~

1

~~y~n!Őtlenség felé veszi _irál}yát. Az leghyetnlto.?~Sé a:e~ sa
k 1 tQ.rvénye volt es 1gy nem e e
o
~~~~~el~ {de még kevésbbé a jövönel{ törvénye. « Ugya_nott

i~ 7. >>A' középkori keresztyén esz'!lék, ~. ?CVIII. szazad
demokratikus eszméi, vagy a IJ.lai s~~c1ahs gondol~tok
nem olyan nagyon magasak. Filozófiailag szerencsetten
tévedésnek kell öket tartanunk;, jelel}töségü,~ mégis rendkivül nagy volt és nagy lesz, es meg soka1g lesznek az
állami lét legfontosabb tényezői. « A tömegek lélektana 55.
il4o Vélemény és hit 274-275; érdekes, hogy Marx
zsidó voltát is kiemeli, midőn arról beszél, hogy a szociálistáknak is szükségük volna »Istenre«: » Előbbi munkáimban
eléggé kimutattam, hogy a szociálizmus vallásos forma felé
fejlődik, úgy hogy erre nem kell itt hosszabban visszatérnem. Ha volna neki valami meghatározott istensége,
akit imádni lehetne, sokkal rohamosabban érne célt.
ösztönszer~le~ ~rzik ezt a szocializmus apostolai, de
m,ég sem menk zmadásra odaklnálni a népnek tn.nuk legfőbb teorf!tlkl;lsának, ~ zsidó K~rl M.f!-!_xnak fejét, kényte-

len~~ tehat yis~zat.~rm az »Esz IstennoJe«-het. »Psychologie
poht_lql;le« ~~mű konyvemben idézem a »l'Humanité« cím"
szoc1ál~sta '!JSág egy passzusát, amely hírül ad· h
u

s~ociáhsta Iskola felavatása alkalmával a S ]ba, ogy e~y
fiatal, .az első elő dá
t
,
•
or onne egy1k
tióját, úgy, IDÜlt ihet~ ~;g éasrztal.ssátera ~.~~khert !an_ára »invoca.
·
nnoJe ez Intezte
SaJnos, az abstract ist
• k
·
tömegeket és azért van azensege sohas~~. vonzották a
már vannak ugyan dogmái d ho~ a szociahsta vallásnak
.. Nem kell majd sokái 'v e ~ g cs~k várja istenét.
szulett~k!. ha szükségükef é:!~ék. ~z Istenek mindig megm~ggyozott szociálista úgy his
Ugya_nott 273- 74. »A
nun~ ~. ;~.Duzulmánok hisznek a z arx Karoly hibHájában
tásai folott nem lehet vitatkozni «~j~~~~n. ~ könyvek áll(.
1
·
pszichologiája 348 .
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.
Nem akarja megérteni azt a l· ehetős.
lnzonyos eszméket amelyek az
b . :get sern, hogy
'
em er1.seg k" ..
d• •
eset mozdítják elő, Önzetlenül i.s ma á. ?zos fejlő.
olyan emberek, akiknek pillanatnyli érd~k~'i;' tel~etnek
nek az ellenkezője lenne:
talan en.

"Megjegy~endő, hogy a lelki ragály az l.. d
· a•n a néptömeget ..... a · • ·e oa ott
pe'ld'k
a mo'd'·
Jara mmt.
•
d
f
.. '
•m
gaeva tette
atra@a a elsobb rétegekre is. Ez az amit napJ·a· kb '
·
l'
.
.
'
an
a szoCia ISta tanoknal latunk, amelyek azoknál ln
k 1
'd'
. k'l l
ezce.
ne k h o ttam, a 1 < egelső áldozatoknak vannak kisz .
m«;:lv.~. _Olyan.. erős.•a lelki fert.őzés mechani,z~usa, ho:y
mukodese elott Illiluden •S zemelyes érd•ek megsemmisül.
Innen van, hogy núnden népszerűv·é lett vélemény
nagy erővel ragadja magával a legmagasabb társadalmi
otSztályokat is, bármennyire nyihnánvaJó a .diadalmas
tan esztelensége. Itt az alsóbb tár.sadalmi osztályoknak
a felsőbb társadalmi o.s ztályokra való reakciójá.r ól v<~n
szó, ami annál érdekesebb, mert a tömeghiedelmek
többé-kevésbbé mindig
valami
magasahb eszméből
erednek, amely gyakran nem volt hatással abban a
környezetben, ahol létrejött." 34!6
Figyelemreméltóak azok a megállapításai i.s,. am~
lyekkel még azt a másfél évszázados törté?elm1 f~J·
l ődést is ami a legújabb kort egységgé kovacsolhatJa.
'
mindenáron
szét 1akarja szakítani. Megtaga d'Ja a •k't
e
nagy formdalom Ös•szeh;a,sonlítású jogá·t - nevetsege~
érvek alapján. "Semmif.éle analógiát nem leh~t von~I
a francia és az orosz forradalom között. Az elso~ tanu, t
polgárok csinálták, a má.s odikat t~·datlan munkas~~ es
par.asztok, akiknek színvonala ahg volt maga.sa
az
<H-b A tömegek lélektana 118-119; lásd még:;Horo~
szocializmus olyan hatalmas manapság, t ~zt ~dft a~ tudo·
még eleven illuziót tartalm.az. Fo~to~e e:bban áll, hogy
mányos bizonyítások ellenere .. F reJ . erik a dolgok
olyan emberek védik, kik annyira nem ~~mek igérnl az
valóságát, hogy vakmerően boldogsá.g.~t ták az igazság~t.
embernek. A tömegek soha~m sz~?lJU oz Inak és inkáOb
A nekik nem tetsző bizonys,agok elo} eif~r~.~ Aki iiJ.uzióbB
a tévedést istenitik, ha ez őket elkaáplrd z 8 Jk· az aki mel[·
rina;atja öket úr lesz fölöttük, de
oza 1
·
pr6bálja kiábránditani öket.« Ugyanott 100.
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• k '"bhsege
sza' mára
.
to aranoso 1' nuu. , 'l Az orosz mun kaso
,
ősi •&kiLha.kena .
. l nti: senki sem p
d lom ezt Je e
k
a forra a
.
't akar."
. .
ságtalano
denki ,azt tesZI, IB.Wlhamarkodottak
es Igazd lom első
Ugy>anilyen .e
kk l már a forra a
,
b' 'ló sorai, amelye e .
I'tikáját karhozazo k a ua.
l' •. Oroszor.szag po I
d l
k
éveiben a kialaku o UJ.
• l' • I'litka a forra a ma •
•
.
A
u.s.
z
tan
atas
•
h,
az
tatja, mon d van. ''. • l lső di<ld<al.aik utan arom,
nál. Az orosz<Ok peMa~ e , .
célt követtek: l. a
, ... ... •
eo-yarant v·egzetes
ll
orszag JOVOJel"e ..o k . k 'pp a szövetségesek e la.. .. . b 'két kovet -ezes •e
k 2
ragtom
. b oru'b a oere
.. • ttük bocsátkozta , ·. , a
, .
k~ k a' ha.
gyasat, a I . •
•
r"letük
minden pontJan
földosztás lgeretet, amely te u
, k "l" höz ő
'll .dó harcot fog felidézni, 3. Oroszorszag u on .
~e::zetiségeinek szétvál.asztás.át, ami a _roppant btrodalom szétbomlását vonJa maJd maga i~It~~- .
,
Miután l•evált Uk.r ajna, .ez a 30 mdhos, tgen_ te_rll_lekeny és •i gen gazdag nagy tartomány, le;aJt Litvama,
Oroszország még mindig a legnagyobb buodalom mamd de ·egy•srzer.smind a legszegényebb,
amelyet örö·
kös~n harcoló ellensége-s tartományok fognak környezni.
Az orosz forradalom a kemény uralom helyére
újból megmutatta, hog~ oa népeknek olyan a kormányuk, aminőt
megérdemelnek."·347

egyszerűen egy még keményebbet tett,

Itt má:. a b~sszús, a napi politikától befolyásolt és
az. or~~z sz.ovetseg·estől cserbenhagyott francia érzelmei
eg eszitik kt a kultu' rt" ·
·
·
·
letk ..
. :•
orteneh antiszemttizmusból" keezo SIZocrualtsta-eiLenséget.
f" ~z. egységes világtörténeti fejlődés . döb l' ..
_uggeset melJ.ett arra is törekszik
h I
e. Il osksze:
ugynev·ezett nyuo-att'" •
'
ogy a Je en ort
o
nepeket
• k re b ontsa és
....
. f . is egysege
mega•1lapítsa "a külöi
1l 0
alakult egységek k" ~. z.o akJok vagy történelmileg kt' _
k
OZOtb
"}" b ,
azo ~ fejezetei, amelyekbenu on, sege~et.
J ellemzőek
~us (aHami beavatkozás) k" ~- nemet es francia etatiz.
a og~an ezeket szembeáll' ?Zott von párhuzamot és
amenkai
d
ItJa az ang 0 l ,
.
~on
olkodásmódd a.
l
szasz, 1lletve az
Hü M
ult és jövö 100-tot,
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"Az .et a tizmJLts és végső l .
k
háború előtt azt az irányzatoatlakp!:a •a. 'kollektiiV'iztnJus a
f ·•
• k· nemzeti V>allásává . ovette
aJu nepe
.
k • h ogy a latin
k
'b"
,
.
va 1Jana
nrint
I
e:l
egy me ol valo kltrályi hatalom .... 'k··
az sten
szem u"kb en va l ami mi·s ztikus l, oro o.se . Az a·u am
polgárok folyton kritizáltak de =~~~yghevolt,. amelyet a
t l
"l f h. k
'
z VIszont szü
o asz odtak és elsősorban tőle k' • 'k ne enu
· •
'k ki elégítését
Ivanta
s~e ·
me'l yes Igenye:t
F
·
•
k · 1.. ,
, •
···
l'lanciaorszag poliHai ortene te 30 ev o ta az államszociaHzmus ho' d't • ·
k .. ,
'
l a •Salna. .t~fte~etCe · . . A német etati.z mus el.sősorhan katonai Je egu.
sa~ kevéssé lép ki köréh61 és az iparo.
s-okn~k meghagyJa cselekvési szabadságukat. Ellenben
a latm etatizmus azzal az igénnyel lép fel, hogy min.
dent ő <intéz és irányít •..
Az amerikai ipar egyik eveje, hogy távol tudja ma·
gától tartani az áUami beavatkozá·st. A mi iparunk
gyengesége vi,s zont az állami béklyók következménye."S48
Keresi azokat az eJtévéseket is, amelyek a demokrácia és a szocialtizmu.s eszméinek értelmezéséhen és
gyakorlá.sáhan
.elkülönítik a
román
népeket az
.angolszász népektől.~
Az természetes, hogy Le Bont még ·s okkal nehe-zebben lehetne a nácizmus tudatos ·előkészítői közé
számítani mint Nietzschét és Spenglert, akik szintén
támadják' ugyan gyakran a németséget, illetve olyan
Hb Ugyariott 107-109; lásd még: .»A tapasztalás azt
is megmutatta, hogy minden áru, amlt az állam g:yár_t.
mindig többe kerül mint a magánipar termeivényel tes
aszociálisták e bizo~yíték daczára is kényszerítik az _áiJ~mot,
hogy újabb és újabb gyártási ágakat monopollsalJon.«
Vélemény és hit. 167.
f
d 1 · ak
<~4~ »Valamely román tömeg, bármilye~ orra ~ m,m
vagy maradinak gondoljuk is, követel~emek ~el]esJtés~
végett állami közbenjáráshoz fog fordulm. Mfnd1g centra
lizáló és többé-kevésbbé monarchikus. Az angol vagy Óim:~
rikai tömeg pedig, ellenkezőleg, nem tu<;~ a~ állam~ den·
a magánkezdeményezésre apellál. A francia !.omeg m~
nél többet ad az egyenlőségre, az angol tomeg .Pe Ig 8a
szabadságra. Kiváltképen a faji külön~ség okozta, hogy_ t
szocializmusnak és demokráciának annyi alakulata van, mm
amennyi nemzet van.« A tömegek lélektana 148.
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mék.et is hirdetnek, amely~ da az•é rt németellenesszöges ellenté.then
t' a ;ranc:i·a Le Boné. _Ha
ségi.iJk •egész má:s Jed.leg~, nn ,
t ket olyann.ak tekmt"d l
za IS a neme e
,
l,
Nietzsch·e SZI amaz . ,
"d'
'f'ták korho o szael
, .
t a zst o pro e .
d. ,
hetők ~ij . en:e.s~t, ~lmkhól hangsúlyozzák a zsi, osag
va~ akik Javitasi ce o
.
t
uémetsegnek
'
ld l . . Le Bon viszon a
hátrányos o a a'lt IS.
,
• izmus támaérthető okokból ö,s.z inte ellenoseg~: a, n~~rül együtt a
, ,
d • "nál a zsidóság és a keresztenyS<eg
asat•
f
. L Bonnál la germansag
vádlottak. Pl~djára, ka ""r~r::~a e:yütt pellengérre: "A
0
•
és a szocra Izmus
"'
·
ll
'u
. d"tVl. d u alizmus ellen két, .felelmetes, e , ensHa
eo
mo d ern ID
ütötte fel a fejét: a szocializm~s e:s a ~erma.nsag.
az emberisé'g végeredményben mk_ahb vala~ztJa a ~ol
lektív szolg.aságot, mint a szahadsagot, a ~eglege_s v~s~
szafejlődés korába esik vi,ssza. M~g·szabm .az...mdivi.~
dualizmus éis etta1ti1Zmus közö,s ha.tára1:t, ez Lesz a JOvendo
egyik leghajosabb feladat:a. :' 350
• ••
,
- Tlis.ztáhan VJan a nemet hatalmi torekvesek veszedelmével i·s. ,,Alig egy évszázad előtt a német hazaszeretet még Í·smeretl•en valami voh, Németország vetélkedő tartományakna oszlott. " 31511
"A modern német még veszélyesebb eszméi mint
ágyúi m~att. Az utolsó teuton is meg van gyöződv:e faja
és kötelessége felsőhhségéről, amelylllél fogV>a uralmát
ki akarja terjeszteni a világra. Ez a felfogás .azonos azzal, amelyet a törökök egykor oly soká vallottak a ke·
r·e szt·é nyekked szemheu és .amely nyilván nagy erőt a·d.
Talán C·s ak egy új sorozata .a kereszteshadjáratoknak
tudná l.eromholni. ?" 352
Foglalkoz.ik a német nép átnevelésének kérdésével is az elmúlt voilágháború végén.
"Tegyük fel, hogy a német militarizmns sz>ét lesz
rombolva, hogyan lehetne újjászülPtését máskép meg-

::~

,;an~~

illiu Mult és jövő 113; lásd még: »A jakobinizmus, az
állam védelmi rendszere és az államszocializmns a háború
után époly végzetes ostorai lehetnek a világnak, mint a
germán betörés.« Ugyanott 137.
;,i b l Vélemény és hit 63.
<W:! Mult és jövő 60.
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· napv1'l·a1A• mult év folyamán magyar3S4, nyel ven IS
atott F. Ozor.ai Gizella fordításában korunk leg·
~o<>

Ugyanott 148.
a5!l Móz~s és az egyistenhit Bibliotheca-kiadás. Buda·
pest, 1946.
·
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'l kb, . . ak Siegmund Freudnak eredetileg
uagyo bb l e e uvarau
~
,
~l
émet3S5 nyelven közreadott muve Mozesro ·
..
n
.
F
d
k
,
t a muNem ·szívesen tárgyalJlUk reu na meg ez
vét ,sem ebben az ö.s szefüggésben. S~mmiké~ sem .aka~
juk Freudot nácihírbe keverni. Emtl Ludw.Ig .aggod~ mait .sem o·szthatjuk, aki •Freud•t ól a.z amenkal kultur•
és erkölcsfejlődést félti. De maga Fnmd is ére.z te, ~og!
ezekkel a tanulmánY'aival támadásokat fog provokalm.
l. Ausztria német megszállá·sáll: megelőző hónapokban a ~atolikus egyház ·érzékenységét nem szerette
volna meg·sérteni: "Katholikus országban élünk, ennek
az egyháznak védelme alatt és nem t>udjuk meddig lesz
még így. De ·ameddig így van, természetesen meggondol,julk, hogy cseaekedjünk.-e ol)'13JSV1al1amit, amivel f<C\kdttenők enruek az egyháznak az elle.n,s,ége.Sikedé.s.ét. Nem
gyávaság ez, hanem ·előwgyázatosság; az új ellenség,
amelynek ,s zolgálatában áUani ·S emmikép sem akal'lunk,
veszedelmesebb mint a régi, amellyel összeférni már
megtanultunk."3100
Éppen ezért Mó.zes.tanulmány'á'nak megírt folytatá,s át nem tes~i közzé. Hamar kitünt azonban hogy a
k,atholicizmus "ingó nád" -nak bizonyult és 'Ausztria
náci inváziója után Freud új hazát kénytelen keresni.
2. Angliába kerül és közz.éteszi újabb eredményeit
is. De liudatáhan van annak, hogy midőn Mózesről
S·zóló tanulmánya új honfitársai között ismertté válik,
nagyon sokat fog veszíteni abból a rokonérzésből,
amellyel fogadták. A bibliatisztelő angol köröktől scm
vár sok elismerést ezekért a kutatásokért.357
3. Legkomolyabb ellenállásra azonbau a zsidóknál
van elkészülve: ,,Elvitatni egy néptől azt a fiát, akit
legnagyobb ember·ének tisztel, olyasvalami, amire nem
~gy könnyen _vállalkozik ~z ember, különösen, ha maga
ts ehhez a nephez tartozik. De semmiféle példa nem
bírhatja rá az embert, hogy állítólagos nemzeti érdekeilo:> Der Mann Moses und die monotheistische Religion.
Drei Abhandlungen. Amsterdam. 1939.
il5l> Mózes 78.
:w1 Ugyanott 81,
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· B·ucsú a tegnaptól. Budapest, 1945.
425 :Hib
old. Stefan Zw Cig.
:H,!I Elég
ha
't p
psziehoonulitÍkus lm~~~f~t a reudot szálaltatjuk meg: '>A
~nus amúgyis bizalmatl~n' ~~~~ye\ 'i:fako{luEk, a kat.holjc~z
JUl{ , hogy >OZ a bizalmatLansáe
Igye r. s n~m IS alllt·
lmtatc.ís unkl>on ~hhoz az eredm6n~h~;Tut~~~~~~o~~g~s.val~a
nem . egyéb, mrn~ az emberiség neurózisa és ho
na s
.szc1:U hatalma hasonlóan értelmezhető mint
e gyPI.ltJ~nsck ncurotilms kényszcrci, aklwr bi~onyosal{ Iehefd~I~
u[elol,, . ~ogy az uraJko~ó ha~almak részéről a legélesebb
ellcnzrsscl Iog~:~nlí talallwzm. Nem mintha valami újat
1_no~ldanánk, an;ut nem mondtunk ld már vagy egy negyed
századdal ezelőtt, dc az közben már feledésbe merült és
ne?! m~ra<~~~at hatástalan, hogyha ma akkori állításunkat
~6~:~k~éJ~lJ u~ ~s egy o.lyan pé_! dán, világítjuk meg, amely
lásd
é
~n eJ~ vallasalapttas si.ámára.« Mózes 78- 79·
m 'g » gy tlluzió jövője « cimű munkáját is me! '
látott a
'Schö ri.

fff

~car~~r 1 ~{;J~c7o!·~~~:fá~~~~o~

kö.ze~multban
1

~:~.u tó~~~ mu~l>újának _tartalrnáutdt~e~~n ~J~et~~~:gfe~~~g
B;.~~.~~~t vel.~tso~kszevctnltl,á aiékinél az »illuzió« szintén fontos
Zl
a va s lektan elméleteinéL

M.

-tanulmányának megbeszélése ebben
ozes. az,ért történik, hogy elméletének
a kere~bebn; ?emt t~:gyává tegyük, hanem csak illusztrál.
. yeget. ktra 1ael azt hogy mily neh éz f e l'rsmerm. a nal en
ezz
' gondol•a tokat, ha azo k tu d oma·
•
n.i akarjul kapcsolatos
ctzmussa
k öntösben jelentkeznek.
nyos Hogy
"
jutott a náci .. sz,e 11 e~ u" anxag F r eu d muveibe? Az terméSIZietszeruleg ~zoba ~e. Johet, hog~.Freud
.. zé tartozott volna akik a nac;zmus eszmetvelazo k ko
'
.
'd·
ég hogyha azok nincsenek ts kapcsolathan a zst o:ggal rokonszenveztek. Az is egészen való·
sa;ínű, hogyha tudatában lett volna annak, ~10gy az~k
a bibliatudományi eredmények, amelyek szoba kerulnek ebben a munkájáhan, nem tárgyilagos forrásokból
.s zármaznak, sokkal nagyobb óvatossággal használja fel,
ha egyáltalán méltónak tartotta volna őket arra, hogy
ea:ekhez k,apcsolj•a mondanivalóját. A Weininger-sz.crű
önantiszemiüzmus, vá·djával ,sem illethetjük Freudot. Az
i•s hihe.tet1en l·enne, hogy miként Nietzsche, Spengler
vagy Le Bon, ő i·s az "égi térkép" oly:an jellegű .átrajz().
lását tűzte volna ki céljául, mint amaz:>k, vagy hogy
ez.eket a •törekvéseket akarta volna lélektani kutatásai·
val alátámasztani. Azt hisszük, már az is visszaria.sz·
totta volna e föltevések felha.sználásától, ha megtudja,
hogy ezek nagyrésze Lagardenak éppen a ,,Deutsche
Schriften" című gyüjt·eményében vannak lefektctvc.
Arról lehet osupán szó: bizonyára megtévcSIZtette, hogy
ő ezeket az a·datokat az áltJaJ.a tárgyil.ago.s nak hitt nw·
dern bihliakutatás anyagában tJalálja, ahol azok már
önálló .életet élve, nem mindig ár.u.lják el eredetüket és
nehezen ismerhető fd célzatos volotuk. Ezáltal tehát,
amikor s•a ját népének ,,nemzeti szempontjait" joggal
hanyagolja el, beleesik .abba a hibába, hogy éppen a
zsidóság h,alálos eUenségei nemzeti céltudományá·
nak kalandos föltevéseire m.i.nt valóságokra épít. .ts
így "kultúrtörténeti náci" gondolatok bacillushordozójává válik akaratl-anul.
Azok a német, vagy a nácizmussal rokonszellemű
lmliatók, ak~k nem tagadták annak lchetőségé t, hogy
Freud
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llllOt a zsidókat. Volt . 1..
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.. u~ etoJe
IC o, tru on az arJa O' • ••
f" l· ent,
.
•alatt kelctke · .. . k
. ·.,orog t ozo.
f ..usok hatása
.
zone szerettek volna azt fel
tuntetm. H_a ~edig ez nem sikerült, akkor lénye , telen:
nek vagy enektelennek
próbálták azt nyil .g 't .
amint azt L<' Bonnál láttuk.
v am am,

r

.. Valósá~os. közelharcot folytattak egy-egy kiemel~edo SZ,l'me~y~rt vagy_ ·érték~snek vélt eszméért, hogy
a~okat a zs1do old.alrol lwmzta, árja, v.agy ha már
ke~ytc~enek vo!t.ak a semitáknál hagyni akkor legalabb IS a senuta faj egy másik népének javára írják
át, példá•ul az arahokéra.
. Megpróbáljuk néhány példán bemutatni, hogy
miként kerlit Freud ebben a tanulmányában, nyilvánvalóan akaratlanul - amint ezt már hangsúlyoztuk t'zeknek a gondolatoknak hatása alá.
l. Mózes egyiptizálása már kétezer esztendős. Jo·
sephus Flaviu.s vü•tatár'Sa Apion veti fel a~t .a gondolta ·
tot, ho~y Móz.es egyiptomi pap volt, aki a bélpoklos
zsidókkal együtt hagyta cl hazáját.38l A mult század·
bau Lagartlc népszerűsíti ismét ezt a gondolatot, amit
nem is tart sziikséF:esnek különösebb indokokkal meg·
:l 6 u Contra Apionem c, munkájában; lásd még Freud
Mózesét 40. old,

~

Ha Freud kutatásai rendelkezé re állottak
• l czett
nyára őt is haj l an(l'o l ett vo l na " k"1vete
volua.
· t ezt Spmozava
· · • l k· apcso l at·
"d. .. tzo
k elismerni· amm
zst o .na
.
'
ban is megteszi.
.
z. Érdekesebbek és újszerűbbek Freudnak a len·
' k a vonatkozó ki•j elentései: ,,A zsidó őskor legnagyobb
ta r
.k l . 'k .
•
A .
k.
rejtélyei közé tart~z~ ~ e~1tNa sz.armazas~:
~1zen et
törzs egyikétől, Lev1 torzsetol szarmaztatJak oket, ue
semmiféle hagyomány nem tudta pontosan megmon·
dani hogy hol élt ez a töns eredetileg, vagy hogy a
meghódított Kánaán melyik részét jelölték ki számára.
A legfontoS'abb papi állásokat töltötték be, de mégis
megkülönböztetik öket a papoktól. Egy levita nem ok·
vetlenül pap. Ez nem egy kasztnak a neve. Mózes sze·
mélyét illető feltevérunk lehetövé tesz egy magyarázatot. Nem hihető. hogy olyan nagy úr, mint az egyiptomi Mózes, kíséret nélkül ment volna el a számára ide.
gen nép közé. Bizonyároa magával ho:t.ta kíséretét, leg·
közelebbi követőit, irnokait, szolgáit, Ezek voltak ere·
detileg a leviták. A hagyománynak az az állítása, hogy
Mózes levita volt, nyilván átlátszó ferdítése annak a
való igazságnak, hogy a leviták Mózes emberei voltak.
Ezt a megoldást támogatja az a korábbi dolgozatomban
említett tény, hogy később csak a leviták közölt meriilnek fel egyiptomi nevek." 362
Lagarde már sok évtizeddel Freud tanulmányának
megírása előtt rájött a leviták származásának ,,rejté·
lyérc" és nyelvészeti indokokkal is alátámasztotta ezt.
Feltevése szerint a Lévi elnevezés a héber ,}cu•a" if!:e·
tővel van összefiiggésben, ami azt jelenti: coatlakozni.
•

· 361

c rositen•.
b"

:J61 Thomas Mann »A törvénye címü regényes feldol·
gozásában Mózes félvérüségét tételezi fel: Mózes Ramesszu
fáráó második lányának és egy ismeretlen nevú héber rab·
szolgának :.törvénytelen« gyermeke. A királyleány Amrammal és Jobebeddel adoptáltatta a »lelenc nádi·fiútc. Csak
a környezettel akarták elhite~ni a talált gye!me~ ~eséjét
(12) · e~:yébként az anekdota-Irodalomban mar reg. tsmert
Móz~s :..megtalálásának" hasonló beállítása.
~6~ Mózes 53.
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, Freu~ a~t .. is ~el~emzőnek tartja, hogy amíg a kemenyebb erzesu zs1dok Móze,s t .meggyilkoltao~-" a
·
.
'
K ,
sze1'd
l'
egy1ptomxak bevál'lták valLá,sújítójuk, IV. AmenlJOtep-aek, lkhnaton fáraóna!( termész.etes halálát: en:Sb~ Lagarde: »Von den zwölf oder dreizehn Stammen
~.sr~els sind je~zt,_ wenigst17ns für uns, nur Juda und Levi

ubr1g, und Lev1 (ICh sehe m diesem Eigenschaftsworte die
Bezeichnung der Aegypter, welche sich den auswandernden
Semiten anschlossen, lawu oder nilwu), vor allem sein
Fürstengeschlecht, die Aharoniden, erhielt durch seine amtliche Stellung so viel Opf·e rfleisch, dass abermals Jahrhunderte hindurch eine vorzügliche Ernabrung statt hatte,
deren 'gl ute Folgen noch heute zu spüren werden.
Trotzdem hat das jüdische Volk nicht einen einzigen
bedeutenqen Mann hervorgebracht, wenn man allenfaUs
Spinoza ausnimmt.« D. Sch. 23; lásd még ,a 218. jegyzetet
.
.
~64 Lagarde: »lhr Führer, Moses, ohne Zwe1fel. em
Aegypter: der Stamm der Leviten, auf welche .dteser
Führer sich und seine Verfassung stützt, ebenfaUs Aegypter,
welche höherer Bildung und alter Kultur . Erben und
bewusste Triiger, die semitiseben Horden, mlt denen zu
ziehen sie irgend welche Veranlassung geh~bt hatten,
lenkten, sittigten und unterwarfen. Daneben dte godulde·
ten Beisassen aus allen möglichen Landern,« D. Sch. 223.
a6o Mózes 53,
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ke't nép alaptulajdonságaiban rejlő };: ülönb·
ne;:
J o lca ,a
ségekn ek tulajdonítja.
, k
't sem
Az oni iskola az ő idegen népene - &emmi
"
•
. t Ikhnaton arfla a sorsra
jelentett. Mózes éppugy, rom
'
• M '.
jutott, ami minden felvilágosodott zsar~okra var.
o
zes zsidó népe éppúgy nem tu_dott_ e~y 117en magasr~n~
. dűen átszellemített VJallást elvxselm, ~ppu_gy ne~ tal~l
kiclégülést benne, mint a tízennyolcadt~. 'd1~1asztia egy~~
tomi népe. Mindkét esetben ?gY~lllaz toortent: .a me~IO·
vidített és gyámság alatt álolo nep o fellazad~ es !~razta
magáról a ráerőszakolt vallas t~rhet. De ~1g a Jam_bo:
egyiptomiak megvárták, ameddig a sors vegez a farao
szent személyével, addig a vad szemiták maguk vették
k ezükbe sorsuk irányítását és a zsaruokot ehették láb
alól. Valóban megjegyzésre méltő, hogy az évezredes
egyiptomi történelernben milyen ritkán hallunk egy
fáraó meggyilkolásáról, vagy erőszakos félreállításáróL
Csodálkozá.s unk még nagyobb, ha párhrrzamot vonunk
példul a.z asszlÍr történelemmel. Természetesen ez a
különbség onnan eredhet, hogy az egyiptomi történetírás kizárólag hiVlatalQos érdekek szolgáJlatában állott." 3166
4. Lagarde azzal is "mesterévé" válik Freudnak,
hogy J ah vét eredetileg bálványnak tekin ti, akiből csak
a próféták csiiJláltak élő istent. 367 Persze Lagarde és
Freud írásai között eltelt évtizedekben már erről a bálványról ·sok mindent "megtudtak" az ő nyomdokain
haladó német kutatók, ami szintén heJyet kapott Freud
tau1mányáhan: ,.Jahve bizonyára vulkánisten volt.
·Egyiptomban tudvalevőleg nincsenek vulkánok és a
Sinai félsziget hegyei sem voltak soha vulkanjJws'ok;
ellenben találunk vulkánokat Arábia nyugati partja
mentén, sőt olyanokat is, amelyek egészen a késői

Ugyanott 65-66. oldal és a 48. jegyzet.
Lagarde: »Das was wir altes Testament nennen,
hat mit dieser jüdischen Religion herzlich wenig zu thun.
Dessen Jahwe war ursprünglich ein Götze, den die _Propheten zu einern lebendigen Gotte ~mschufen~ und der 1e~zt,
Ewiger genaunt bei dem aufgeklarten o~he!leo de~. NatJOn
wieder ein Götze geworden ist, nur f_re!IJC~ em Gotze aus
papler maché, der als Zimmerdekorat!On dtent.« D. Sch. 2S.
36f>
Bb't
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za •a Jarkált a világ,,S akkor egy többé .
ban emberek támadtak ar:e! ne~ _sz~ka~ó horS.szú láncnem származásuk kapcsolt J:s;ore~ol, ferfiak, akiket
ke_t megkapott a nagyszerü és ~!~z-essel, ha_~em akimany, mely lassanként k"b
k
m~as ereJu hagyo·
ezek ·a férfiak a r 'j 't, I onta ozott a homályban és
lan ul hirdettik : ~ ~ ak,, voltak az·ok, .aki·k fánadhatat.
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·
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• ·
•
~ ozato at, de hitet követel és
prófét~ka~, es d tg~zs ~gos• sagban való életet (nMaat"). A
.
ara ozasamak tartós eredménye volt· tanításatk~ melyekben _a régi hi~et állították vissz.a, 'a zsidó
vallas
tartalma vá lettek · El'eg d"wsosege
" '
·d ' mar.adando
•
·
a
zs_• o ~epn~k, hog! ~épes volt ezt a hagyományt fenntart~m' es tlyen ferfookat támasztani, akik meg-szólalt~~ta~ e~t ~ ha?yományt, még ha a kezdeményezés kívulrol tortent lS egy idegen származású nagy ember
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részéről. "369
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5. Lagarde "éles" tekintetét

az sem kerültCJ el,
nem az egyetlen
Isten, hanem osak egy a többi is-ten között. Ezt .a tízpll;·
ranosola t sz övegéből bizonyítja. 370 Freud i.s ha-s onló
nézetet vall, illetve tesz magáévá. ,,A különböző nevek
(Jahve, Elohim) biztos jel-ei annak, hogy .ezek ered-etileg különböző istenek voltak." 311
6. A zsidók tehát az elmondottak szerint eredetileg
po~ytheisták vol>tailc egyik istell!Ük volt J.ahve, osak

~wgy a zsidó források szerint Jahve

Mózes 4.7.
Ugyanott 70-11.
:m, Lagarde: :»d ríttens haben die Juden den angebUch
eiJll&en Gott selbst erst spöt entdeckt, da der Dekaloi
Jahwe ala einen Gott neben anderen Göttern kennt.« D. Sch.
318; lúd még a 217. jeKyzetet.
an Mózes 55.
aG!I
aGli

iptomi Mózes befolyása al1att lesznek a mono hívőivé hossztí év.sz.á.z.a.dok fejlődése után.
theizmus
. ... ,
l .
1 garde már ezt is "megseJt! •eS a monot H~tzmus·
ról be:zélvén .azt a feltevést kockáztatja meg, hogy a
, iak inclek és görögök mellett feltehetőleg már az
.
h'
s~"
T k'
k 1na ,
egyiptomiak is ismer té~ haz egytskten !tet.. ~
• ef lU·
tetbe kell azonhan venni, ogy azo az egyiptomi orrások, amely-ek Ikhnaton fáraó monothe.i.s~Z~ikus nap·
kultuszáról )Számolnak be, La1;1arde korába·n még ismeretlenek voltak. Ezt azért is hangsúlyozzuk, mert ez
-egyben azt is bizonyítja, hogy az adatok nem olyan lényegesek. Célelméletekről van szó, amelyeknél előre
meg vannak határozva az eredmények. Német nemzeti
célokból szükségesnek látszott a zsidóság alábecsülése,
hogy ezált.aJ a keres.z.ténység aLapépítményeit minél
hatályosabban kezdhessék ki és utat készítsenek az új·
német nemzeti vallás számára. Hasonló törekvéseket
már említettünk a Fr::iedrich Deditsch ál-tal felidérett
Bábel-Bibel vtitával kapcsola·t ban, amelynek lényege az
volt: hogy a zsidók kultúrájukat .a babilóniaiaktól plagizálták.
7. Végül foglalkoznunk kell Freud anyagának m~g
egy érdekes motívumáVJal, a vaJlás.al,apító Mózes meggyilkolásának feltételezéséveL Ennek a feltevésnek a
szerzője kivételesen nem Lagarde, hanem egy máaik
német tudós: Ernst Sellin. "Átve&szük SeJlintól azt a
feltevést, hogy az egyiptomi Mó:Dest a zsidók megölték
378
és hogy a val·l wal, .am-edy<et beVJezet.ett, eZ'81kítotllak. "
Nem fölö.sleges rámutatni, hogy ez a ,,képlet"
menny1ire hasonlít a }é:Dus-legendához, különösen ak-

az .f'gY

1

a~ll Lagarde: »Dass ich den Monotheismus dieser Leute
nicht erwöhne, wird Sie nicht Wunder nehmen. Der Monotheismus ist nichts specifisch jüdisches: Chinesen, Inder,
Griechen, vermutlich auch Aegypter haben ihn gehabt.«
D. Sch. 24; a görögökkel kapcsolatban Freudnak mindenesetre más a véleménye: »Ugyanazok a körülmények a
kétségkívül rendkívül tehetséges görög népnél nem vezettek
monotheizmushoz, hanem n politheisztikus vallás bomlásához és a filozófiai gondolkodás kezdetéhez.« Mózes 91;
lásd még a 217. jegyzetet.
~m Mózes 51.
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Mindezek ellenére nem tartottuk feleslegesnek f elhívni a figyelmet az általa használt anyag náci eredetére m ert ezek a jövőben is felhasználhatók lesznek a
náci~zellemű krultúrtörténet .által. Éppen úgy beleilleszt·
hető·k l·enuének ezek a ,.kultúrtörténeti nácizmus" épületJének rtJégláw közé, mintahogy annak idején a Németországba szakadt zsidó Palágyi Menyhért375 írásaihan
iJS taláh a náci:zmus főteoréti.kusa felhasználh>R~tó elemeket.

Freu·d kszámára. mindenesetre méltóhh feladat lett
vo l na anna elemzese h
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, s ra"
1
· 1· 'l'
, '
" ro :a mt. zst'd..
OI,rta,
sp ecta lZ~ Ja ~aga.t . Ezeket a t anulmányokat ki lehetett
v?lna me~ te:Jeszteni legalább is azokra a német kutatok~a: ~lciknel n~~ mutatható világosan ki sajátságos
tamtasruknak pohtikai célzata a lélektan finomabb
eszközeinek felha,s ználá.sa nélkül.
Az a kérdés Freuddal kaposolatban, hogy a kialakuló náci világnézet fejlődését'e hatálssal voltak-e meO'állapításai, természete.sen nem merülhetett f.el, mir
származása miatt sem, továbbá azért sem, mert ezek .az
írások akkor kerültek nyilvá·n osságra, mikor a náci
ideológia már ki volt építve.
többek között Sellin összefoglaló cikkét
»Dies alles zusammeng~nommen liisst darauf
schliessen, dass nach dem Jahre 518 Serubbabel und sein
Anhang von Worten zu Thaten übergegangen sind, dass
er wie viele Statthaiter des persischen Reiches im Verlangen
nach Tit-el und Krone seiner Viiter sich gegen den Grosskönig ernpört und dass naturgemiiss diese Erhebung mit
einer Katastrophe geendet hat. Weleber Art diese wa_r,
das ist natürlich vollstiindig hypothetisch. Die Analog1e
des Schicksals anderer Statthaiter jener Zeit liisst auf
Todesstrafe schliessen, vielleicht handeit Ps. 89, 39-52
unmittelbar von Serubbabels jahern Sturze.« Realencyklopiidie für prolestantisebe Theologie und Kirche. Leipzig,
1906. XVIII. 227.
a 't4
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Zerubbabelről:
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T~stvére

a magyar-zsidó

költő

Palágyi Lajosnak.
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Összefoglal6.
. L~g1ar~e terveinek iJSmertetétsév11:~l talán •Siikerült bebx,zon~x:am~ ho~y ~. ~.emzeti tSzodalista politika nem a
ket vx~agha~oru ko~ott dtelt évtizedek esemény-einek
eredmenye" es nem Is. a XX. ,s zázad terméke: a náciz,mus vezeto gondolatai a mult század d·erekától kezdve
fokozato,s an nyertek tért .a német politikában. A második világháború o&upán megújuló kísérletnek tekinthető
az első ·si.kertelen próhálkozá,s utá•n.
Nehéz elhinni, hogy a német nép most már valóhan levonja a hiú küzdelemből adódó tanultságokat, kiilönösen akkor, ha nem is részesül méltó és megfelelő
megtorláshan legalább a.z okért a galád gaztettekért,
amelyek nem voltak szükségszerű együttj-árói a háború·
nak. Ettől függetlenül azonban érdemes lesiZÖg•e zni azt
a tényt, hogy plágiumokra nem lehet népek jövőjét
alapítani: nem lehet má·s közösségek kedvezőnek tetiSzŐ
tulajdonságait, amelyek évezre•dek f·ejlödésének eredményei, egyszerűen lemá.s olni és néhány évtized alatt
úgy átalakítani, hogy azok pol•itika5 cé~kitűz~se_k támo·
gatására szolgáljanak. De leg~ev· eshhe , .szam~thatnak
silány hami•sítványok komoly sikerre. Mar pedig a La·
garde-féle má.s.olátsi ügyeskedések ~é.ts. ég~~l~nü~ nevetségesek. Az természetes, hog! a zs1do~ kozo~t .1!8 aka·dtak olyanok, akik tév.esen ertelmezték a ~Iv~l.a.s.ztot~
ság tanítását: .azt hiuék hogy 1ez a nemzet1 gog forra·
sává válhat. Ez ellen a:onhan már az első író-próféta
elkeseredetten küzdött: "Csak benneteket választotta·
lak ki a föld ÖJSszes népei. közül, azért tőletek rruinden
vétketeket számonkér.em" (Ámo.sz Il~. 2.~;. "N~de
csak olyanok Vtagytok ti .számomra, Izrael f1a1, mmt a
fel,etebörűek" (U. o. IX. 7.), A kiválasztott.ság tehát

·'

c·s.ak kötelességtöbbletet jelent és nem eredményezhet
népi előjogokat.
. . .
Ugy·a nez a szellem tölti el mindazokat a hthhax fejezete.}{et, amelyek előtte vagy később keletkeztek. ~
rabbiruikus i.ro•dalo:m sem tér el ettől az alapgondolattol
egy haj•szálnyira sem. Ezt az eszmét juttatja kifejezés~e
az .a nyilatkozat is, amely évezredek óta felhangz1k
mindeu .zsidó férfi .ajkán, aki a Tóra elé jál'lul tanuságtételre: "DiCisértessél Örökkévaló Istenünk, a Világ
királya, aki, kö.vála.sztott bennünket az összes népek
közül és reánk bízta Taná•t : .aki az Igazság tanát adta
uekünk birtokul és ·ezzel az örök élet magvait ültette
lelkünkbe." Nincs ezekben a mondatokban szó hatalomról, vagy hüszkeségről. A Tan, arnire hivatkozás történik, éppen azoknak az eszméknek összessége, amelyeknek érvényesülése az egész emberiség számára egy·
forma jogokat biztosít és lehetövé teszi a különböző társadalmi 01sztályok, nemzetek és fajok együttműködését.
Ha a németeknek ·s ikerült voln•a VIilághódító terveiket
valóraváltani, háláhól bizonyára pergament-tekercsekre
írják első nagy "prófétá juknak", Lagardenak szövegeit
és ilyenforma hálanyU.atkozat kíséretében recitálták
volna: ~,iDiosérte~sél Votán, a Germánok istene, aki kivá.l asztotta a németeket a világ ös.szes népei közül,
hogy lábuk alá ti·p orha.ssák a föld összes nemzeteit és
örökké uralkodhassanak fölöttük."
Az emberiség l•eigázátSára irányuló kiStérletek már
születésük Ór·á jában halálra vannak ítélve: évek, évtizedek, .sokszor évszázadok kellenek azonban, hogy a
szabadság-eszmék diadalra justSanak. Mennyi szenve.
déssel és vérrel fizetett a világ azért, mert nem fojtották el idej·ekorán a •n émet ?.sarnoki tör·ekvések·e t és
semmibevették a leselkedő ves:Délyeket. Legtragilwsabb
bizonyítékát . ennek a z,sidó nép sorsa tSZolgá.hatja,
amelynek fél évti.zed leforgáSta alatt több mint hatmil·
lió tagja e.sett a barhárság áldozatául.
Az, hogy a politikai és gazdasági antiszemitizmusnak milyen összefüggései vannak a nácizmussal, nem
kdlett különösképen bizonyítani. Az sem vitás, hogy

i
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k ' am e1yet L aket t udato san ·a po1itikai ~ . . a ez~ ·et az elméletetotta fel - milyen szol~álat::I::tu,: tamoga~á·S~·D~ állítoknak. Nietzschével, SpenglerDel L:et~ogra~ I~anyzalatt~n lazo~ba~ nem látszott fölö,;legesn::~:gl.a.~::so~1
eze , e al. kel'ldesekket
Azt il'eméHük
k "It b e1zbi~•
k l ,
~
, hogy 's'·
-1 eru .
z?n~~11a~u: ~ •: ? .t:UrtörtéUJeti 'a nti,s zemitizmus" a k• ~turtortc~neti nacizm us" ;szülője. Ez•ek az elméletek ;e<~
a szerzo akar.ata ellenere lis végül a poll't'k · , ·
g
1 'I 'h
~
l l1!l. nacl;;mus
s~o ga' ata a szegodnek, még akkor is ha ISzerzőjük t" .
tenetesen francia .. Sőt ha szerzőjük ~zemélye feledésre
megy; vagy ~a mncsenek rá tekinteUel, az aem lehet
akadal!a az d~e~ .szeUemi támogatásnak, hogy ezek az
eredmenyek z:SI,do kutató retortáján is keresztül mennek.
Azt reméljük, sikerült valamennyire érzékeltetui
hogy bizonyos kérdésekben mily csodálato/8 ö.s szhan[
állapítható meg a polittkai és ,,kultúrtorténeti nácizmus" afa.peszméinrek •lefeki:etője, Lagarde és az említett
három :sZ'erző között, akik közül ugy>an ·e gyik scm vállal közösséget a politikai nácizmUJssal, de az·é rt a• vallás
alapeszméivel és a demokratikus világszemlélettel meg·lepő ·egyöntetűséggel, szinte törv·ény.szerűen, .éppúgy
szembefordulnak, mint a szocializmussal: nem akarnak
közös úton haladni a magwsabb célok felé törekvő emberiség •egyik olyan csoportjá VJa.f sem, amelynek szeme
előtt au; egéBIZ emberÍISég köze.li üdve lebeg.
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