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szellem és a tudomány embereit a képekben és allegóriákban váló beszéd
re kényszeritette?" 

A nemzetiszocializmus, amikor uralomra került, az irodalom terén 
harcot indított az „aszfalt-irodalom" ellen a „vér és a rög " irodalma ér
dekében. A Das deutsche Wort megállapít ja : „ A vér és a rög konjunk
túrája hamar elmúlt és megmaradtak azok, akik már azelőtt is jó pa
rasztregényeket irtak." Kétségtelenül az az „aszfaltirodalom", amit 
négy évvel ezelőtt a máglyákra dobtak, hiányzik, az újdonsült költők és 
irók azonban képteleneknek bizonyultak a máglyára hordott irodalom 
pótlására. Ismét a Das deutsche Wort állapítja meg: „ A nagyváros té
máját az irodalcm pár év óta mellőzi és elhanyagolja. Pedig épp ezen 
a területén a gyors változásoknak, a nagy és szubtilis megrázkódtatá
soknak, technikai csodáknak, a legmélyebb természetű szociális és lelki 
kérdések problematikájának léphetne föl a valóságos epika újból és ter
mékenyen. Hisz' a nagyváros ma ugyanúgy, mint a múltban a nemeit 
sors, a német valóság egy része s embereinek jóakarata a német jövő 
egyik építőtársa. Az igazi német nagyváros-költészet ugyanolyan szük
séglet, mint az igazi német parasztköltészet. De mit beszélünk! ? Lehet 
szó mai német jelenkorban igazán nagy német epikáról?" i — Mennyi csa
lódás! (B.) 

A FAJELMÉLET OLASZORSZÁGBAN. Régi megállapítás, hogy csak 
az egyenlő felek közötti szövetkezéseknek van értelmük, mert egyéb

ként az erősebb fél előbb-utóbb felfalja a gyengébbet. Ennek a 
beigazolódását figyelhetjük meg a Berlin és Róma közötti szövetkezés
ben is, melynek kulturális téren már is érezhetők a hatásai. 

A Rómában megjelenő Quadrivio cimű irodalmi hetilap ujabban 
cikksorozat közlésébe foeott, hogy olvasóit felvilágosítsa a fajelmélet
ről, mely a „nemzet jövőjének egyik legvitálisabb fontosságú kérdése." 
E z a közlemény azért figyelemre méltó, mert az olasz sajtó ezideig 
nem ép a legkedvezőbben nyilatkozott a „rasszizmus barbár doktrinái"-
ról. 

A cikksorozat egy H. G. és G. P. aláirású bevezetéssel indul. Ez a 
bevezetés a valóságban Alfréd Rosenberg elveinek a megismétlése. Em-
lékezzürk az ajánlásra, amit Rosenberg könyve homlokára tett: „Annak 
a ké , fminió hősnek az emlékére, akik egy szabad és méltó német életért 
és német birodalomért haltak a nagy háborúban." H. G. és G. P. külön
ben igy kezdik cikküket: „ A világháború a történelem egy korszakát 
z?Ha le s uj korszak kezdetét jeJzi, nemcsak azért, mert számos régi 
állam nusztulását okozta, hanem főleg azért, mert kitűnt, hogy az utolsó 
évezred alatt kialakult idpo^ógiák rendszere a mai realitásnak már egy
általán nem. felel meg. Az Ismeretlen Katona olyan célokért ha 1 ! meg, 
melyek nagyrészt nem élveztek meg azzal a céllal, amit szolgálni vélt ." 
— A cikksorozat bevezetését különben mondatról-mondatra lehetne idéz
ni, mellé áPitva Alfréd Rosenberg ismert könyvének megfelelő passzu
sát, íme : Rosenberg egyik legkedvesebb gondolata, mely esztétikájának 
is alapia — olasz változatban: „ A kultúra nem a civilizáció terméke, 
mely bármelyik népnél létre jöhet, ahogy az anyaföldtől elszakadt em
bereik, az intellektüelek hiszik, hanem azon örökölt tulajdonságok ered
ménye, melyek csak egves fajoknál lelhetők fel." Van azután még a be
vezetésben antiszemitizmus, majd a vér mítoszának újjászületéséről 
szóló rosenbergi tétel: „ A vér mítosza újjászületik, ahogy virágzott 
már az indiaiak, a perzsák, a görögök és -ómaiak körében a legjobb idők
ben)..." A felsorolásból feltűnően hiányzik az az ókori nép, amely társa-
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dalmi berendezkedésének alapjául ugyancsak a vér mítoszát tette s 
amely pontosan olyan államot valósított meg, mint amilyenről a rasz-
szisták álmodoznak: a zsidó nép. Jézus tanításának egyik legforradal
mibb eleme <— a szó legjobb értelmében i—< éppen az Ö-Testameutum fa j 
elvével való szakítás. A bibliai zsidók vallásából, mely lényegében két
ségtelenül univerzális, alkalmazásában azonban nemzeti (Isten szövet
séget köt Ábrahám utódaival) Jézus valóban „katholikus" vallást csi
nál, mert az ő „örvendetes üzenete" minden embernek szól. („Elmenvén, 
tanítsatok minden népeket" i — mondja apostolainak.) A rasszista dok
trínák sikere ténylegesen az Ö-Testamentum szelleméhez való vissza
térést s igy a szó legteljesebb értelmében történelmi visszaesést jelen
tene. (A.) 

TELL VILMOS, VAGY EGY ESZME HALDOKLÁSA. A humanizmus és 
gondolatszabadság jegyében álló Svájcnak, a gondolatukért üldözöt

teknek menedéket adó szabad kis országnak hosszú ideig nemzeti jelké
pe volt a hagyomány és történelem határán álló Teli Vilmos, aki a 14. 
század elején megölte Geöslert, a gyűlölt idegen uralom helytartóját és 
elindította a svájci szabadságharcot. A Vierwaldstattersee partján, a 
Rütli-rét mestergerendás házában ma is mutogatják idegeneknek az ősi 
okmányt, amely a három őskanton i — Uri, Schwyz, TJnterwalden .— tit
kos szövetségét pecsételi meg. Ál l még ma is Altdorfban az imponáló 
Teli-szobor. Csak éppen Teli szelleme, a szabad, független svájci polgár 
szelleme haldoklik. Mi haszna, ha megmaradt pl. a telli érzésvilágból, 
hogy a németnyelvű svájciak ma is „svób"-nak nevezik a birodalmi né
metet? Mit ér, ha Svájcon belül nincs nemzetiségi kérdés, hogy büszkén 
vallja magát svájcinak a német, francia és olasznyelvű svájci, nem pedig 
németnek, franciának vagy olasznak? A z individualizmusukat Berlintől 
féltő svájciak önkéntes határvédő osztagokat alakítanak, ez igaz. De 
csökkent az erő, mellyel visszautasítottak minden külföldi beavatkozást; 
a férfias telli bátorság pedig, mellyel befogadtak minden üldözött kül-
Söldi szabadságharcost, meghátrált. 

Még a háború alatt politikai üldözöttek menhelye ez a kis ország. 
Zimmerwlald és Kiental helységek neve ép' ugy felejthetetlen marad, 
mint Romáin Rolland vagy Uljanov svájci tartózkodása. De Mussolini 
hatalomrajutásával megkezdődik a svájci „reálpolitika" korszaka. 1929>-
ben menekült olaszokat adott ki ISvájc Itáliának, a demokrata érzésű 
svájciak minden tiltakozása ellenére. IPedig nyilt titoké hogy a mai 
Olaszország az olasznyelvű svájci területek „felszabadítására" tör. Fe 
nyegeti Svájcot az északi irredentizmus is : a hitleri Németország prog
ramja a németlakta vidékek egyesítése, aminek megvalósítása Svájc na
gyobbik felének felfalását jelentené. A német inváziótól való félelem in
dította arra a svájci lakosságot, hogy elmúlt ősszel az ország felfegy
verkezési kölcsönének kibocsájtott első negyede helyett az egész köl
csönt túljegyezze. A hatalmas északi szomszédtól való félsz azonban oly 
nagy, a telli szellem annyira kihunyóban, hogy a svájci hatóságok nem 
tiltották be sem a Hitlerrel rokonszenvező svájci parancsuralmi pártok 
(u. n. frontok) működését, sem pedig a németországi náci-párt svájci 
tagozatának tevékenységét. Svájcban lakó német ál 1 amipolgárok hűség
esküt tettek le a Svájc meghóditására törekvő náci-párt svájci helytar
tójának, Gustlofffnak kezébe. A hatóságok semmit sem szóltak. Mikor 
végül 1935 tavaszán egy önérzetes svájci kéroviselő interpellált G. tevé
kenysége ügyében, a svájci szövetségtanács kijelentette, hogy G. ur vi
selkedése kifogástalan... Annyira ment a meghunyászkodás Németország 


