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A HARMADIK BIRODALOM TORTENET.,
SZEMLELETE IRTA: STARK JÁNOS

A német kultúrának több mint száz év óta döntő szerepe van az európai törté
neti tudat kialakításában. Hiszen az európai szellemi fejlődés szinte elképzelhetetlen
volna a történeti tudat elmélyülése nélkül, amely a történeti iskola és a romantika
Németországából áradt szét Európába. A német történettudomány százötven év alatt
sok állomást futott be, de mindig figyelemreméltó eredményeket produkált. A történész
tehát joggal kérdezheti, hogy milyen új szemponttal vagy tartalommal gazdagította
a nemzeti szocializmus a német történeti tudatot és hogy hogyan látják a Harmadik
Birodalom történészei a multat.

Tudjuk, hogya «totális államban» az uralkodópárt szabja meg minden szellemi
megmozdulásnak az irányát és így a történetírásnak is alkalmazkodnia kell a hiva
talos világnézeti és politikai elvekhez. Ez a tény magában még nem jelenti, hogy a
német történetírás az új államban ne lehetne - ha egyoldalúan is - termékeny. Ha
a nemzeti szocializmus tényleg történelmi jelentőségű világnézeti és társadalmi moz
galom és tényleg a német nép lelkületéből fakad, akkor valószínűlega történeti szelle
met és tudatot is gazda gitani fogja új szempontokkal és meglátásokkal. A történetírás
története sok példát tud arra, hogy társadalmi és politikai mozgalmak nagy lendülettel
vitték előre a történeti kutatást is; hiszen minden szellemi mozgalom saját szem
pontjait és kérdéseit viszi be a történeti kutatásba és saját céljainak «történeti igazolá
sát» keresi a multban. És eközben gyakran érdekes eredményekhez jut. Hogy csak
a német történetírásnál maradjunk, a francia forradalmat követő nagy német világ
nézeti és társadalombölcseleti mozgalom: a romantika is kialakította a maga szelle
mes történetfelfogását és másrészt a «német történeti iskola» történetfelfogása is bizo
nyos fokig a Napoleon utáni idők német társadalmának válasza volt a francia forra
dalom által felvetett kérdésekre. A század derekán meginduló «német egység» mozgalom
pedig különösen termékeny volt történeti téren. Hiszen publicistái és agitátorai leg
nagyobbrészt történészek voltak, a «Hístorisch-politísche Schule» történészei. És a
háború előtti és alatti politikai mozgalom, amely parlamentáris és szociális irányú
kormányzatot követelt, szintén történészeknek köszönheti legjobb szellemi fegyvereit.
Egy Ranke, Treitschke, Troeltsch, Max Weber, vagy Meinecke nemcsak történetírók
voltak, hanem népük szellemi és politikai vezérei is egyúttal.

A történészt, mint a politikai mozgalom előfutárát. ezt a hagyományos német
típust hiába keressük a nemzeti szocializmus előfutárai között. Nehezen nevezhetjük
történésznek H. St. Chamberlaint, az angol születésű kultur- és faj filozófust, aki a
szőke, kékszemű északi faj egyedüli kultúrképességének hirdetője volt Németország
ban.! De a nemzeti szocializmus által szellemi előfutárként elfogadott Moeller van den
Bruck-ot sem nevezhetjük történésznek, bár tőle származik a «harmadik birodalom»
elmélete. Ez az elmélet kétségtelenül kísérlet a német történelem átértékelésére. de
annyira sematikus, hogy a történeti tudat gazdagodásához nem igen járul hozzá.
A hangsúly ennél az elméletnél - amely szerint az «első birodalmat», a német-római
császárságot és a «második birodalmat», a bismarcki császárságot egy «harmadik», nem-

l V. ö. H. St. Chamberlain: Die Grundlagen des Neunzehnten ]ahrhunderts.
13. kiad. München, Bruckmann, 1919.
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zeti szocialista és nagynémet «birodalomnak» kell követnie - tulajdonképen a jövőn

van. A «harmadik birodalom» jelszava tehát inkább programm a jövőre nézve, sem
mint a mult megértésének eszköze. Moeller van den Bruck különben cikkeiben a német
nemzeti és konzervatív gondolat új fogalmazását keresi' és közben eljut a «német
szocializmus» elnevezéséhez. Kérdéses azonban, hogy ez a gondolkozó, aki sohasem
hirdette a keresztény európai kultúrközösségből való kiválást, azonositaná-e magát
a mai nemzeti szocialista kultúrprogrammal ?l

A nemzeti szocializmus előfutárai között szokták emlegetni végül Oswald Speng
lert is, de sem pesszimisztikus és relativista főműve: "Der Untergang des Abendlandes»,
sem sokkal fontosabb kis könyve, a «Preussenturn und Sozialismus»> nem nyert hiva
talos elismerést a Harmadik Birodalomban. Spengler a porosz fegyelem, parancs
uralom és szolgálat eszméjében véli a szocializmus eredeti, romlatlan formáját meg
találni. Ez a szernlélet közel áll a hivatalos nemzeti szocialista felfogáshoz. De mivel
Spengler a wilhelminus Németország mellett és a szociális szempontok hangoztatása
ellen foglalt állást, lehetetlen volt, hogy őt nemzeti szocialistának ismerjék el. (Mert
a szociális szempontok hangoztatásáról lemondani mindeddig a párt nem akart.)

De nemcsak a nemzeti szocializmus előfutárai között keresünk hiába történészt,
a jelentékeny német történészek között nagyitóval sem találunk 1933 februárig nem
zeti szocialistát. Igy azután, amikor a Hitler-párt uralomra került, egészen új nevek
jelentkeztek, hogy a nemzeti szocializmus számára megteremtsek a hiányzó "történet
szemléletet». (Itt csak a nemzeti szocialista szellemben író történészekről akarunk
beszámolni. Rajtuk kivül - küzdve az elképzelhetetlenül nehéz viszonyokkal - a
német történetirás régi gárdája is folytatja működését. E történészeknek a működése

- a «Historische Zeitschrift» orientál minket legjobban róla - a régi német tudomá
nyos tradiciók keretében folyik tovább.)

A párt "régi harcosai» közül elsősorban a balti születésű Alfred Rosenberg igyeke
zett az új történetírás irányitását kézbe venni. Rosenberg történetfelfogásáról «Der
Mythus des 20. j ahrhunderts» című könyve nyujt némi fogalmat.·

Ebben a könyvben széles és kissé zavaros gondolatmenetben fejti ki újra meg
újra a Gobineau-Chamberlain-féle faj elméletet (mely szerint minden kultúra a mult
ban az északi fajta terméke volt) és Sorel történetfilozófiáját az irracionalis «My'thuaok»
döntő jelentőségéről. Ehhez hozzáadja saját ősgermán természetvallási teóriáit és
állást foglal mind a keresztény etikai világnézet, mind az intellektuális civilizáció
eszméi ellen,' Rosenberg történetfilozófiája számunkra azért figyelemreméltó, mert
Rosenberg, mint a nemzeti szocialista kultúrszervezeté vezére, mint a «Völkischer Be
obachtern szerkesztőjeés mint a párt programmjának hivatalos interpretátora a pártnak
világnézeti kérdésekben mindig legbefolyásosabb vezére volt. Befolyása azonban még
jobban megnövekedett azóta, amióta az egész nemzeti szocialista mozgalom nevelésé
nek felügyeletével bizták meg. 1934 februárjában ezt a tevékenységét nagy programm
beszéddel, kezdte meg. Ez a beszéd rendkivül érdekes, mert a nemzeti szocialista törté
netfelfogást a legradikálisabb formájában adja vissza. Rosenberg beszéde elején azt a

l Artur Moeller van den Bruck: Das Dritte Reich. Hg. von H. Schwarz. Ham
burg: Hanseatische Verl, Anst. 1923. 248 p.

2 Oswald Spengler: Preussentum und Sozialismus. München : Beck. 1921. 99 p.
3 Alfred Rosenberg: Der Mythus des 20. ]ahrhunderts. Eine Wertung der

seelisch-geistigen Gestaltungskámpfe unserer Zeit. München : Hocheneicken VerI.
1932. 696 p.

4 Alfred Rosenberg: Der Kampf um die Weltanschauung. Rede gehalten am
22. II. 1932 im ReichstagssitzungssaI. München: Eher 1934. 24 (Hier spricht das
neue Deutschland. Heft r.)
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meglepő kijelentést tette, hogy bár a politikai forradalom már végetért, a világnézeti
és szellemi forradalom, a németség lelki átformálása még csak most kezdődik. Szerinte
a faj kutatás a nemzeti szocialista világnézet kiinduló pontja és forrása. Az új faj kutatás
jelentőségébencsak az 1500 körül meginduló természetkutatáshoz mérhető. Keresztény
ellenességgel vádolták ezt a tudományt, de abból a tényből, hogy most már mind a
katholikus, mind a protestáns templomok tornyain a nemzeti szocialista zászló lobog,
Rosenberg arra következtet, hogya keresztény egyházak -legalább külsőleg - készek
az új tudományt elismerni. Különben is a faj kutatásnak haladnia kell a maga útján,
tekintet nélkül arra, hogy ellentétbe kerül-e a kereszténységgel, vagy sem, mondja
Rosenberg.

A faj kutatás kérdése után, mint második legfontosabb kérdést, a történetírás és
tanítás kérdését veti fel Rosenberg. A multban szerinte csak felekezeti, dinasztikus vagy
liberális felfogású történészeket neveztek ki egyetemi tanárokká, akik a maguk egy
ordalu szempontjaikkal «diszkreditálták» a német történetírást. A nemzeti szocialista
mozgalom ezért most az «új szellem» képviselőit akarja az egyetemi tanszékekre kül
deni. Szükséges tehát, hogy a nemzeti szocialista forradalom új történeti felfogást hir
dessen. Többé nem azokat a férfiakat fogjuk jelentőseknek tartani, akik valamilyen
dinasztia, felekezet vagy republikánus elv érdekében működtek. Az új történetfelfogás
minden történeti személyt aszerint értékel, hogy milyen erővel védte a német vér és
a germán becsületérzés nagy értékeit. Nem hiszünk többé egy faj feletti «világ» tör
ténelmi létezésében és nem hiszünk egy olyan világtervben, mely az egész «úgynevezett
emberiség» számára bírna jelentőséggel. Nem hiszünk tehát minden nemzet keresz
tényesítésében vagy humanizálásában. Ellenben hisszük, hogy minden egyes faj élete
zárt egység. Az antik világot pl. most egészen máskép éljük át, mint azelőtt. Nem
nevezünk többé «görögs-nek mindent, ami Hellászban történt. Pallas Athene, akit
Homerosz «Zeus kékszernű leányának» nevez és Apolló «görög». De a későbbi Dionysos-i
extázis már nem «görög». A német történelmet ugyancsak át kell értékelni - mondja
Rosenberg. - Többé nem Nagy Károly számunkra a német birodalmi gondolat meg
testesítője, hanem az ő legnagyobb ellensége, a pogány szász fejedelem, Widukind.
Nem a német-római birodalom volt a harmadik birodalom előfutára, hanem mindazok
a férfiak, akik ez ellen a birodalom ellen fellázadtak: Widukind, II. Frigyes császár,
Oroszlán Henrik, Hutten és Nagy Frigyes. «Ma, egy évezred évfordulóján elmondhat
juk, hogy hogyha Widukind fejedelem a VIII. században el is bukott, a XX. században
Hitler személyében örök időkre győzött! Ilyen értelemben fognak a jövőben német
történelmet írni.» - Ezt a beszédet a nemzeti szocialista párt egész vezetősége, a német
birodalmi helytartók, az egyetemek, az egyházak és a kormány képviselőjeelőtt mondta
el Rosenberg és az összes német rádióállomások is átvették azt.

Ez a beszéd, sajnos, teljes fényt vet arra, hogy milyen irányba kívánja a párt
a német történetírást fejleszteni. És ha végiggondoljuk, hogy ilyen irányítás követ
keztében milyen szellemi és lelki értékek vannak Németországban veszélyben, valóban
okunk van a legnagyobb fokú aggodalomra. De lássunk még egy-két példát az új
emberek műveiböl, lássuk, hogyan folyik «a történeti átértékelés» munkája a harma
dik birodalomban a nemzeti szocialista «világnézet» követői által.

Czech-jochberg-nek több mint háromszáz oldalas műve, melyet a lipcsei Reclam
cég, mint az új történetírás reprezentatív művét adott ki, sokat igérő címet visel:
«Deutsche Geschichte, nationalsozialistisch gesehen», szóval «Német történelem, nem
zeti szocialista szemmel».! De aki részletes és indokolt történeti képet vár a könyvtől.

1 Erich Czech-Jochberg: Deutsche Geschichte nationalsozialistisch gesehen.
Leipzig: Reclam 1934. 344. p. (A birodalmi belügyminiszterium utasításainak
betartásával. )
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csal6dni fog. A német történetírók híres erényei: a precizitás és a történeti érzék ijesztő

m6don hiányzik ebből a könyvből, amely inkább a hatásos politikai jelszavak kieme
lésére törekszik, semmint tudományos érdemekre. Az északi faj és a germánság erede
tével kezdi művét Czech és közben büszkén hivatkozik arra, hogy a legrégibb mitho
szok és a modern tudományos biológiai kutatás ugyanazt az igazságot hirdeti, hogy
t. i. az Északi- és Keleti-tenger környékén élő szőke árja népek bevándorlása nyomán
keletkezett mindenütt a magasabb kultúra, így Görögországban és Rómában is. Egy
nép kulturális produktivitását szerínte a vérkeveredés szabja meg, így a római nép
kevésbbé volt produktiv, mint a görög, mert nagyobb százalék volt benne a nem
északi «etruszk» vér. A szellemi vagy társadalmi fejlődés jelentőségéről, vallási és
szellemi erőkről alig emlékezik meg a szerző, az északi vér szerepe dönt el mindent.
Amikor áttér a germánság és a római birodalom harcára, alapos történeti analízis
helyett a R6mában felnőtt cherusok vezérnek, Arminiusnak adja jellemrajzát. De
ez a jellemrajz nem annyira történeti forrásokon alapszik, mint inkább a jelenben élő

germán vezérek hatása alatt született meg a szerző fantáziájában. Arminius, a római
civilizáció ellen lázadó, a germán «állarnért» küzdő hős mellett fivére, Flavius jelenik
meg, aki első képviselője a németség számára állítólag oly végzetes «Flavius
németnek», ki a r6mai civilizáció átvételét és a római birodalomba való beolvadást
hirdette. Arminius megvédte Germániát a római légiók ellen, de egy «Flavius-német» :
Nagy Károly később mégis kiterjesztette Róma uralmát a germánok felett, akkor,
amikor a római egyházat tette meg birodalmának szervezőjévé. Nagy Károly teljesen
átvette a római katholikus kultúrát és azt vitte diadalra Germániában is. Mi volt ez? 
kérdezi Czech - vajjon nem esett Nagy Károly északi lelke a római miszticizmusnak.
a mámorító déli méregnek áldozatul? Nem - válaszolja - Nagy Károly csak eszközül
használta fel a római egyházat és a római civilizációt ! De, sajnos, a követketző száza
dok alatt egyre jobban csúszott ki a vezetés a császárok kezéből és egyre erősebb és
függetlenebb lett a «németségtől idegen» római uralom. Nagy Károly számára még
minden csak eszköz volt. «Germán» volt tehát Nagy Károly és még nem «német». Mert
a német embert Czech szerint az idealizmus jellemzi. A «német idealizmus» csak később

született meg, akkor, amikor a német császárok a pápaság és kereszténység tiszta
ideálj áért küzdöttek - R6ma ellen. Ez «német», de a németség szempontjából mégis
káros tett volt. Az expanzió iránya volt helytelen, Olaszország ugyanis a németség
számára szellemileg veszélyes terület. Barbarossa Frigyestől is rossznéven veszi Czech,
hogy amikor a Balkánon átvonult, nem fogadta el a délszláv törzsek feletti uralmat.
Egyedül a lázadó Oroszlán Henriknek volt Czech szerint helyes ítélete arr61, hogya
németségnek terület kell, terület és újból terület. De a németség még nem gondolt
önmagára és nemes idealizmussal pazarolta el lelket idegen eszmékért.

A protestantizmusban látja Czech az első nemzeti megmozdulást, «protestálást»,
az idegen uralom ellen és Huttent említi, mint első német nemzeti szocialistát. A huma
nisták, mint a nemzeti nyelv művelői, a nemzeti szocializmus előfutárai között foglal
hatnak helyet Czech szerint, bár nagyon sok volt bennük a «liberális elem», az indivi
dualizmus. Eddig úgy tudtuk, hogy az egyéniség értékének hirdetése volt a humanis
ták nagy történeti szerepe. De Czech skrupulus nélkül alkalmazza a mai Németország
politikai problematikáját XVI. századbeli jelenségekre és megállapítja, hogya huma
nistáknak azért kellett elbukniok, mert nem ismerték a «Führerprinzips-et. Érdekes
különben, hogy míg a szociális szempontból «középutas», hivatalos felfogást valló
Czech-]ochberg a XVI. századbeli német kisnemesi forradalom vezérében, Huttenben
látja az első nemzeti szocialistát, addig a szociális radikálizmusuk miatt a pártból
kizárt Strasser-csoport írói a XVI. század parasztforradalmárait tekintik a nemzeti
szocializmus előfutárainak. A hivatalos pártirodeo16gia képviselői, akik az elit-elvet
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és az «újnemesség» intézményét hirdetik, mindenesetre inkább tekinthetik mozgalmuk
előfutáraként az új pogány lovagot, Huttent, sem mint a keresztény Chiliazmus fana
tikusaít, a parasztforradalmárokat.

Czech-]ochberg a vallásháborúkat végeredményben tragikus félreértéseknek
tekinti: a németség ismét csak szenvedő fél lett «idegen» eszmék és érdekek küzdelmé
ben. Később két «rosszakaratú» dinasztia, a Habsburgok és Bourbonok harca kötötte
le a német nép erőit.

A XVII. század végén következett be a nagy fordulat: Poroszország nagyhatal
lommá lesz és ezzel az álmodó, idealista és «másokért küzdő» német ember helyét a
«porosz» foglalja el, az akarat és a reálpolitika embere. A porosz szellem oly érdekes
fejlődéstörténetérőlsemmit sem hallunk, csak a szláv vérkeveredés «merevítő» hatásá
ról emlékezik meg Czech. A «porosz» fogalommal különben ugyanúgy operál, mint
előbb a «német» jelzővel; minden korban és a legkülönbözőbb jelenségekre alkalmazza
aszerint, hogy az illető személyek vagy jelenségek szimpatikusak-e a mai nemzeti
szocializmus előtt vagy sem. Nagy Frigyes például nemcsak «porosz», de már «német»
is, mert magát az állam első szolgájának tartja. Ez idealizmus volt, tehát «német»
tulajdonság! Poroszország volt ekkor az egyetlen «német» nagyhatalom, mert a Habs
burg birodalom ekkor már nem «német» állam. Mária Teréziának a magyarok Pozsony
ban elnyert támogatását drágán kellett megfizetnie - mondja Czech keserűen. Ugyan
úgy, mint a többi nemzeti szocialista író, ő is kerül minden kifejezést, amely a Habs
burgok szerepét szimpatikus színben tüntethetné fel. Az a gondolat, hogya dunai
németség és a Habsburg-dinasztia német szempontból is fontos missziót teljesített
a Duna völgyében, nemzeti szocialista írónál soha fel nem merülhet!

A francia forradalomnak Czech szerint csak a francia nemzet szempontjából van
jelentősége. A forradalom csőcselékhada a «gyávaság taktíkájával» aratta diadalait a
bátran küzdő német csapatok felett. A német nép mindaddig, amíg Napoleon Porosz
országhoz nem nyúlt, eltűrte a francia uralmat, de Poroszország eltiprása felrázta a
német öntudatot. A nép maga kényszerítette uralkodóit, hogy Napoleon ellen foglal
janak állást. A nemzeti érzés és a dinasztikus kormányok politikájának ezt az össze
ütközését kétségtelenül helyesen látja Czech. Azonban az ezt követő harc az allkotrná
nyos kormányzatért. a népképviseletért és a német egységért Czech számára ismét
érthetetlen. A népképviseletért folyó harc nem volt fontos, tulajdonképen csak a
német egységért folyt a küzdelem - írja Czech. És közben elfelejti, hogy akkor nem
zeti és demokratikus célok között még nem konstruáltak ellentétet és így el kell ismer
nünk, hogy anémet egységmozgalom nemzeti, alkotmányos és népi volt egyidejűleg,

épúgy, mint a magyar és az olasz nemzeti mozgalmak. A 48-as parlament «fecsegő

polgárait» megvető.nemzeti szocialista írót megelégedéssel tölti el, hogy anémet egység
végül is az I87I-es háború tűzében jött létre. Végül Bismarck elkergetésében és az
orosz szövetség feladásában látja Czech azt a nagy tragikus vétséget, amely a világ
háború katasztrófájához vezetett.

Nem tudom, sikerült-e ebben az áttekintésben visszaadni a történeti érzéknek
azt a teljes hiányát, amely ezt a történetírót jellemzi. A mai német politikai helyzetböl
vett fogalmakkal és értékskálaval ítél meg minden korstzakot, minden történeti sze
mélyt és így az író látköre hihetetlenül összeszűkül. A német nemzetnek univerzális,
az egész emberiség számára való missziój áról époly kevéssé akar tudni, mint Rosen
berg, bár elismeri, hogya németség századokon át szenvedett és küzdött oly eszmékért,
amelyek idegen eredetűek voltak. De éppen ebben látja Czech a középkori németség
nagy tévedését. Mert minden eszme, amely nem kizárólag a német nép, vagy germán
faj érdekeit szolgálta, káros volt. És különösen káros és veszélyes minden, Czech sze
rint, ami délről, Róma felől jön ...

VIGILIA 175



176

De nézzünk meg egy-két részletproblémával foglalkozó művet is. Talán aranyra
bukkan az új történetírás kutató csákánya a részletproblémák göröngyei között. Előt

tünk fekszik Wilhelm Grau, fiatal német történésznek a késői középkor antiszemitiz
musáról szóló munkája, amelyet a müncheni történeti intézet adott ki.! Grau az 1500
utáni regensburgi zsidóüldözések adatai alapján írta meg monografiáját. Új, értékes
meglátásokkal itt sem találkozunk. A középkori zsidóság gazdasági szellemének meg
ítélésében teljesen Sombart nyomán halad és megállapítja, hogya korai kapitalizmus
szelleme azonos volt a német zsidóság gazdasági szellemével. A tömegtermelésre való
törekvés, az árak spekulatív leszállítása, a korai kapitalizmus e tipikus jelenségei Regens
burgban főkép a zsidó kereskedők körében lépett fel és így elsősorban ezek ellen irá
nyult a gazdasági krízistől szenvedő céhek elkeseredése. A keresztény iparosság és a
zsidó kereskedő-lakosságszellemének különbözösége, a gazdálkodás stílusának ellen
téte már régen a német történetírás közhelyei közé tartozik. Ami újat Grau történelmi
motívumként hozzátesz, t. i. "az erekben keringő, öntudatlanul is ható vért», az sem
mondható túl eredeti gondolatnak.

A német történelem utolsó korszakát öleli fel Gerhord Schultse-Piaelzer könyvé
ben, amelyben az 1918-1933-as időt, tehát az "átmeneti kort a második birodalomból
a harmadik birodalomba» dolgozza fel.' Schultze elveti a "polgári idea-patriotizmus»
történetírásának szellemét. A "polgári történetírás» a filozófia primátusán alapult és
minden kérdést gondolati síkon igyekezett eldönteni. Ez a felfogás azonban eltávolí
totta a népet a valóságtól. Mert a valóságot csak úgy ismerhetjük meg és úgy befolyá
solhatjuk. hogyha nem vértelen, intellektuális sémák, hanem «vérszerű vitális erők»

hatnak akaratunkra. A terméketlen hagyományos "ideológiák» és a vérből és földből

fakadó forradalmi "élet» ellentétén építi fel Schultze a weimari korszak egész dinami
káját. A harcnak a nemzeti szocialista "élet» és "tett» győzelmével kellett végződnie,

mert minden, a nemzeti szocializmussal szembenálló világnézet, sőt minden eltérés a
hivatalos nemzeti szocialista mozgalomtól (így Strasser szocializmusa is) vértelen
intellektuális sémává vált, amint a Hitler-mozgalommal ellentétbe jutott ...

Végül még kísérletet szeretnénk tenni arra, hogy Arndt Thorer kultúrtörténetét 
amelyet az értékes tudományos kiadásairól híres müncheni Oldenbourg-Verlag adott
ki - ismertessük.s Ez nem könnyű feladat, mert Thorer, aki könyve címében azt
igéri, hogy faj történeti alapon fog kultúrtörténetet adni, tulajdonképen szerologiai
alapon írta meg az emberi kultúra történetét. Chamberlain "északi» vagy "árja» faját
a szerologiai kutatás "A» vércsoportjához tartozó fajnak tekinti, míg az eddig déli és
keleti vagy "nem árjának» nevezett fajokról feltételezi, hogya "B» és "C»vércsoporthoz
tartoznak. Az "Al) .vérű északi fajt Thorer értékes tulajdonságokkal ruházza fel, mint
amilyenek az idealizmus, altruizmus, államalkotó képesség, heroizmus stb. A «B» és
"Cl) vérű fajok kevésbbé értékes tulajdonságok hordozói, mint amilyenek az önzés,
brutalitás, miszticizrnus, valamint az autokráciára és teokráciára való hajlam. A tör
ténetelöttí időktől egészen a mai napig haladva vizsgálja Thorer az egyes kultúrákat
abból a szempontból, hogy vajjon melyik vércsoporthoz tartoznak hordozói, és arra
az eredményre jut, hogy az értékes kultúrákban mindig az "A» vérü fajok domináltak
és hogya «B» vagy "Cl) elem túlsúlyra jutása okozta az egyes kultúrák hanyatlását.

1 Wilhelm Grau: Antisemitismus im spaten Mittelalter. Das Ende der Regens
burger ]udengemeinde. München: Duncker & Humblot 1934. 281 p.

2 Gerhard Schultze-Pfaelzer: Deutsche Geschichte 1918-1933. Vom Zweiten
zum Dritten Reich. Berlin: Stollberg 1934. 375 p.

3 Arndt Thorer : Der Weg des Menschen durch die Erd- und Kulturgeschichte.
Ein rassen- und volksgeschichtliches Weltbild. München: Oldenburg 1934, 368 p.
23. tábla.
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A keresztény európai kultúrában a német császárok és lovagok képviselték az «A.
elemet, míg a katholikus papság és a francia királyok a «B. csoporthoz tartoztak. A refor
máció és Poroszország felemelkedése természetesen az «A. erő növekedésének követ
kezménye, míg a liberalizmus és marxizmus a «B» erők folyományai. Napjainkban
ismét az «A. elem került túlsúlyra a nemzeti szocializmus fellépése folytán. - Mindez
így röviden elmondva mulatságos badarságnak látszik, de közel 400 oldalon át tudo
mányos hangnemben kifejtve, történelmi, antropológiai adatok és biológiai képletek
tömegével illusztrálva - lesujtóan hat. Mert minden embert, aki tiszteli a szellemet és
a tudományt, le kell sujtson az a látvány, hogy egy monomániává vált politikai világ
képet a tudomány eszközeivel díszítenek fel.

Bárhová tekintünk tehát, az «új» történetíróknál mindenütt szűk pártszempontok
uralkodását látjuk és az univerzális emberi, szellemi, etikai és vallási értékek meg
vetését. Rosenberg programmja kétségtelenül követőkre talált az új történetírók közt I
Sokan talán megmosolyogják az új német történetírást és közben lebecsülik annak
veszélyes voltát a keresztény és európai tradiciók szempontjából. De ne felejtsük el,
hogy akármilyen szellemi nívón mozog is a nemzeti szociálista párt irányelveit követő
történetírás, mégis oly egészen kivételes monopólium-helyzetben van, hogy hatása a
most felnövő német nemzedékre kétségtelenül igen nagy lesz. Előttünk fekszik a Nem
zeti Szocialista Párt irodalmi hivatalának listája azokról a könyvekről, amelyeket
minden német közkönyvtárnak be kell szereznie, mert ezek a könyvek az új állam
polgári nevelés legfontosabb eszközei. A klasszikus német történetírók közül csak
Rankenek és Treitschkenek kegyelmeztek meg, de Chamberlain, Rosenberg, Günther
és Darré kötelező olvasmányként szerepelnek.! És bár a régi iskolához tartozó törté
nészek egy része megtarthatta katedráját, félő, hogy nemsokára megindul a roham
a katedrák felé az «új szellem» képviselői részéről.

De mégis szabad, sőt kell remélnünk, hogy a Párt privilégiuma szellemi téren
meg fog törni. A keresztény és európai értékek tisztelete oly mélyen gyökerezik a német
nép legjobbjaiban. hogy joggal feltételezhetjük, hogy anémet szellem a totális állam
minden hatalmi eszközének ellen fog tudni állni. És bízhatunk a német kathóli
cizmus ellenálló erejében is, amelynek kőszikláján már nagyobb történelmi mozgal
mak is megtörtek.

1 Rendkívül használható bevezető a nemzeti szocializmus irodalmába a Fővá

rosi Könyvtár által ez évben kiadott bibliográfia, amely az erre vonatkozó anyag
első rendszeres csoportosítását nyujtja: A testületi képviselet a nemzeti államban.
(Aktuális kérdések irodalma, 50.) Bp. főváros házinyomdája, I934. 33. p.
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