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FAJ ÉS IRÓ A HARMADIK
BIRODALOMBAH~

Arthur Moeller van den Bruck Das dritte Reich eímű mun
kájában (1922) ölt elöször határozottan testet a Harmadik
Birodalom gondolata, a mítosznélküli poroszság eljövendő

szerepe a történelemben, és a sem [obb-, sem baloldali, nem
zetét nem pártokra szakító, hanem szintetikus egészben át
fogó harmadik párt eszméje. Hitler Mein Kampfja (1925)
szétpattantja a bismarcki Németország államberendezésének
vasgyűrűjét, Rosenberg Mithus-a (1930) a világnézeti alá
festést adja meg az új állam szellemiségének. Még az unter
gang-hangulatú, kultúrába belefáradt Spengler is II germán
ideál megvalósulását látja benne, azét az eszméét, melynek
szolgálatában a harmadik humanizmus hívei oly gyakran
küldték "a vágy nyilait a túlsó part felé".

A szellem átértékelésa áttöri az irodalom és tudomány
bástyáit is. Az irodalmat kiszabadítja a nemzetközi szabad
elvű Mann-Hauptmall'n-Wassermann irány mágneses kö
réből, az irodalomtudományt pedig az abszolútság légüres
teréből. Mindkettőt átülteti a fajiság és nemzetiség talajába.
Az irodalomnak egy vallásilag meghatározott közösségél
mény kifejezőjének kell lennie - hirdeti Walther Linden, a
faj szempontri irodalomszemlélet vezérkari főnöke. Irodalom
tudomány, fajkutatás, élettan elválaszthatatlan társai egy
másnak, az író nem más, mint kedvező származásvonalak és
génkomplexlök eredője - ez dogmája a Ludwig Büttner nyo
mán haladó irodalomtudománynak. Hans Günther a stílus és
a rassz elválaszthatatlan szintézisét hangoztatja. A Harmadik
Birodalom írója csak a faj tranzitő-állomásán keresztül léphet
át önmagából az egyetemes emberi világba. Az új irodalom
történet és a szellemtörténetíleg .irányított fajkutatás egy cél
felé tör. Ma már ott tartunk, hogy a német írók nagy részé
nek faji összetételét ismerjük. Az új szempont az irodalom
kutatásban tehát az író, mint fajának kifejezője.

Kikben látja a fajszempontú irodalom az utóbbi két év
tized írói közül eszméinek lecsapódását, irodalmi fáklya
vivőit?

A névsor eleién kétségkívül a politikai regényíró Hans
Grimm áll. 1~26-ban jelent meg Volk ohne Raum eímű nagy

• A tanulmányt szerzője ísmertetési céllal írta; a fontosabb mü
veket később kritikailag is megvizsgálja.
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regénye, amelyet méltán tekinthetünk a tudatalatti nemzeti
szocíálizmus reprezentánsának. A közel 1400 oldalas regény
valójában Németország életregénye, Bismarck uralomrajutá
sától a müncheni puccsig. A politikai regény főhőse a med
dőn konzervatív Második talaján épített sineken a holnapok
ba suhanó Harmadik Birodalom, a fejlődésregényé Corne
lius Friebott, akinek élete végigmegy mindazokon a válaágo
kon, amelyeket hazájának kellett végigszenvednie. Atéli a
térhiány borzalmas következményeit, a délafrikai német te
lepes életének ezernyi keservét. hogy visszatérve hazája
földjére, új élet kialakításán fáradozzék. Alapgondolata:
minden egyéni sors szorosan bele van ágyazva faj ának sor
sába, minden ember élete saját faj ánál kezdődik. Minden
ember sok életet él és sok halált hal. Hitvallása: nincs na
gyobb dolog égen és földön, mint népének végső sorskérdé
se. Igaz ugyan, hogy később Grimm nem állt a nemzeti
szocializmus pártjára, mert polgári életszemléletében félt a
tömegtől, a pária-Ideáltól, amelynek kitermelését éppen
Hitler mozgalmában látta, de mindazok a kérdések, amelye
ket a német sorsfolyam hosszú idők óta magával görgetett, és
amelyeket végeredményben az új kormányzat próbál meg
oldani, parasztkérdés. szociális igazságosság, harc a
marxizmus ellen, íajkérdés, zsidóság, térhiány-gondolat, 
mínd ott dübörögnek Grimm regényében. Ma könyvét az
iskolákban hivatalosan magyarázzák, hisz a németségtudo
mány alkotja ma a közép- és főiskolai oktatás középponti
termetét. Az a gondolat, hogy az egyén élete értelmét csakis
nemzetétől kapja, végigvonul Grimm többi művein is. Gang
durch den Sand, Lüderitzland, az első német telepesek,
gyarmati katonák és a feketék küzdelméből veszi tárgyát; az
Olewagensaga a népközösség kitagadottjának históriája. Poli
tikai tendenciát képvisel a Der ölsucher von Duala, amelyet
a német kormány felhivására a birodalmi levéltár anyagá
nak felhasználásával készített, hogy általa a háborús ellen
felek faj gyalázó tettei ellen protestáljon.

Nem kisebb jelentőségű Erwin Guido Kolbenheyer sem,
akinek biológiai alapon felépített, éles acélhangú epikája
(Amor Dei, Meister Joachim Pausewang, Paracelsus-trilógia:
Die Kindheit, Das Gestirn, Das dritte Reich) sorsok és akará
sok harcát tükrözteti. Utóbbi műve hatalmas szimbólummá
magasztosul, a német ember démoni történésévé a végtelen
felé. Paracelsus életsorsa szimbolikus: ahogyan bejut az ele
mek, a csillagok birodalmán át a szenem harmadik birodal
mába, akként jut a németség önkifejezésének legutóbbi állo
mására. A fajproblémát tükrözik Monsalwasch, Liicheln der
Penaten című regényei is, továbbá a "harmadik színpad"
megvalósitását követelő drámai munkássága.

A háború vérzivatarában eltűnik a nép mint fogalom, de
megszületik a nép, mint valóság. A háború többet tett a né
metség öntudatraébresztése, organikus államszervezetének ki-

444 VIGILIA



építése érdekében, mint előtte évszázadok. A magáraeszm é
lés meddő évtizede után, valójában csak most nekilendülő

háborús irodalomban Walther Flex kifejezője annak a ha
talmas gondolatnak, hogya háború halálmalmai nemhiába
őrölték a német ifjúság erejét, vérét és velejét. Hans Carossa
a valóság rémségei között sem veszti el a fizikántúli való
ságba vetett hitét, és tömegek véráldozatának értelmét a kö
zösség életének virágba-borulásában látja (Rumiinisches
Tagebuch). Új fogalomként tűnik fel ezekben a művekben a
"Gruppe", az a kis kör, amely embert emberhez. németet
némethez csatol. Épp az volt az előző korszak hibája, hogy
mindig a nagy kört akarta megvalósítani, anélkül, hogy akis
kör értékét ismerte volna. A "Gruppe" lesz az új birodalom
alapsejtje, aki ebben kiállta a próbát, az lesz méltő a hol
nap életére. Josef Magnus Wehner háborús nagyregénye:
Sieben vor Verdun, modern átköltése az aiszkiloszi drámának.
A germán sorskényszer hite csendül ki a regényből, az új
idők reménye itt is hatalmas vízióvá magasztosul. A verduni
halottak ezrei bevonulnak az erődbe, és gránátoktól össze
roncsolt szájukkal himnuszt zengenek a német birodalomról,
amelynek gyökerei az ő sebeikig nyúlnak. És ők tudják, hogy
ez a Birodalom halhatatlan a halódó népek között, Erich Ed
win Dwinger trilógiája: Sibierische Tragödie hatalmas fejlő

désregény a háború előtti individualista németségről a vér
kapcsával összetűzött mai németsézig, a nemzetiszocialista
állameszményig. A totzkojei fogolytábor élete elevenedik fel
előttünk, hogy átcsapjon Koltschak fehér forradalmának le
írásába (6000 kilométeres visszavonulás története, ahol egy
millió emberből csak ötvenezer maradt, amit az író száza
dunk lelki csődjeként kénytelen elkönyvelni), majd a haza
tértek sóvárgásába egy nem szeparatista és inflációs, hanem
életerős Haza után. Valami bátor, optimista hang csendül ki
ezekből a művekből : az a tudat, hogy a háború elveszett
ugyan, de feltámadt egy új népi forma, ami értelmet ad a
háborús Németország halott milliói szenvedésének. Az a bi
zonyos .Jánc't-gondolat, amelyre már Grimmnél is utaltunk,
teljesen áthatja az új kor halál elleni összefogást hirdető faji
szellemű irodalmát. Josef Ponten regényeinek is az az alap
gondolata, hogy az embert nem lehet kiszakitani egy nagy
táncból. hogy az unokában nyerik az ősök fajuknak közbeeső

kicsendülését. A nemzedékek egymáshoz-kötöttségének ér
zete adja meg a néphez tartozás tudatát Christian Heinebera
nek, aki nemzedékek kihalása után is visszavágyódik a volga
menti steppékről a vele egysorsú, egyfájdalmú és egykincsií
hazába, amelyre lelkes hazaszeretetében mint egy új Grál
várra gondol (Volk auf dem Wege).

A földdel egy ritmusban élő parasztság-közösség gondo
latának páratlan kifejezője Friedrich Griese, aki Winter ci
mű regényében a földtől való elszakadáseposzát tárja elénk.
És ennél a pontnál már érintjük a maí tájirodalom szarepét
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a Harmadik Birodalom irodalmában. A nép író főfeladata az,
hogy tolmács legyen saját népe és az egész német nép között.
Az ember és a táj kölcsönhatása, - a talaj erői alakítják
az embert, a vér erői a tájjelleget, a történelmi közös sor
sot - csendül ki végeredményben a mai német tájirodalom
ból. Ez a tájirodalom levetkőzte a "Heimatkunst" halvány
szentimentalizmusát, művészietlen földhözkötöttségét, és a
művészet teljes erejével a Harmadik Birodalmat megteremtő

erők szolgálatába állt.
A tájirodalom átvezet bennünket a táj tól determinált

paraszti hétköznapok világába. Itt elsősorban Waggerl nevét
kell megemlíteni. Első könyve, a hamsuni nyomokon járó
Brot, az Ember diadala a Föld felett. A Schweres Bhü is, a
föld dícséretét zengi az ipar és gépkultúra zajában. A népi
dráma képviselői között Max Mell a középkorí mísztérium
játék és a mai népi színjáték színtézísét kísérli meg (Apostel
spiel), . azzal a céllal, hogy átcsengjen rajtuk a szerétet ős

melódiája: "Menschenherz ewig und schön".
A történelem előtti kor vágányain száguld a hazizanémet

kultúrkört a Birodalom kultúrájának áramkörébe csatolni
akaró Hans Friedrich Bhmck: Urvátersaga-trilógíája, a ger
mán félistenek harca a jégkorszakban a tűzért; a kőkorszak

ban [átszódík le a Kampf der Gestime s végül a bronzkor
északi mithikus hőse elevenedik meg a Streit mit den Göt
tern lapjain. Ez az irodalom cáfolata lesz a spengleri szőnak,

amely szerint az emberiség történelme a város történelme; s
elismerése annak az igazságnak, hogy a nagyvárosok a né
pek temetői.

A hátrafelé haladó és bomlásnak induló korszakok szub
jektívek, de minden előretörő korszak objektív irányzatú, 
hirdeti Goethe. Mivel az objektivitás nem kedvez a hangulati
és érzelmi lírának, az új kor lírája nem tud olyan kiváló al
kotásokat felmutatni, mint a századfordulón Rilke, George,
Debmet költészete. Sonneschein körének tagjai, a munkás
költő Henirich Lersch két verskötete (Herz, aufglühe dem
Blui, Deutschland) kétségkívül a német közösségi líra leg
javát alkotja. Karl Brőger minden akarása és minden küz
delme a Birodalom fogalmában testesül meg. Igy keletkezik
az Ismeretlen Katona mithosza, költőileg alakítva az antik
porosz hagyományok felé forduló Hans Schwarz lírájában.

1928-ban egy alig ismert költő műveit adta ki Rosen
berg: Dietrich Eckart verseit. Ismeretlen volt, mert az akkori
sajtó elsikkasztotta az új irány képviselőjének nevét. Csak a
nemzetiszocializmus hozta felszínre ezt az első nemzetiszoci
alista költőt, és így megmentette feledésbe induló emlékét.
Lírája a túlfűtött patriotizmus lecsapódása. (An Lloyd George
und 00.) Érdeme, hogy éppen a legszorongatottabb időkben

lett az 1933-ban megszületett Birodalom gondolatának harco
sa és prófétája. Stefan George és Dietrich Bekart költészeté
nek bélyege félreismerhetetlen a mai német nemzetiszocia-
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lista költőgárdán. Heinrich Anaeker, Baldúr von Schirach
(Die Fahne der Verfolgten), Horst Wessel, Wolfgang Müller,
Friedrich Bariel, Rainer Schlösser, mind a nemzetiszocializ
IDus első harcosai, az új öntudatra ébredt Birodalom eszmé
jének fáklyavívöi költészetükben is. Egy tettrekész ifjúság
életerejének dinamikus dübörgése csap ennek a politikai
költészetnek szabadverseiböl felénk.

"A faj kérdése a világtörténelem kulcsa, mert a faj min
den, az egyetlen igazság, és minden faj elpusztul, mely vérét
gonliatlan keveredésnek teszi ki." Dislachnak ezzel a gondo
latával hagyjuk el a Birodalom határait, és vessünk egy pil
lantást a határokon élő németség (Grenzdeutschtum) életére
és arra a húsz millió németre, akik ma is a Birodalom hatá
rain kívül élnek, de az új eszmék szolgálatába szegödtek. A
német irodalom a legpontosabban számontartja mindazt,
amit közösségí életének tőlük távol szakadt tagjai tőlük kap
tak és nekik nyujtanak. A prágai kozmopolita költőket ki
utasítja a német írók Pantheonjából, még Rilkével is meg
lehetősen mostohán bánik, de Wilhelm Pleyer költészete
(Deutschland ist grösser), teljesen megfelel fajszempontú
irodalomfelfogásának. Az egerlandi Pleyer önéletrajzában
(Der Puchner) hű képét adja az elnyomott németség szen
vedéseinek, de ugyanakkor elszántan hirdeti: mindig abból
a tudatból fognak élni, hogy a határokon túl hetven míllíö
német fajtestvér tekintete irányul rájuk, érez velük és tud
róluk. Pleyer késői utóda azoknak a németeknek, akik a ha
társzéleken éltek, akik érezték és érzik, hogy az ő hazájuk,
éppen mert a Birodalom határain kívül élnek - a faj. Utóda
annak a Walther von der Vogelweidének, aki színtén mint
Grenzdeutscher szállt síkra a császárság jogaiért. Hans
Watzlik a Cseh-erdő költője (O Böhmen). Az erdélyi német
ség regényirója Erwin Wittstock a romanízácíös törekvések
ellen küzd, (Bruder, nimm die Brüder mit); a brassói Adolf
Meschendörfer a kétszázötvenezer erdélyi szászra hívja fel
honfitársai figyelmét. (Die Stadt im Osten),' A bánáti né
metség kolonizáciős törekvéseiről ir Adam Müller-Gutten
brunn. Az 1935-ös Neue baltísche Dichtung a balti németség
problémáit tárja föl; Siegfried von Wegesack regénytrilégi
ája: Baltische Tragödie ugyancsak ezt tárgyalja. Otto Pentzel
Heirnat Ostafrika címü regénye a keletafrikai német gyarma
tosok szenvedéseinek riportja. A palesztinai sváb Karl Götz
Kindersehlíf-jét is számontartja a német irodalom.

Hitler szavai szerint a Harmadik Birodalom nem álom
többé, de nem is kész valóság. Fejlődő szervezet, feladat,
amelynek megoldása a mai németeégre van bízva, A fajszel
lemű irodalomtudomány világánál vizsgáltuk vázlatosan en
nek a fejlődésnek irodalmi összetevőit. Talán feltűnik, hogy

1 Magyarul "Corona" címen megröviditve az Erdélyi Szépmí
ves Céh kiadásában jelent meg.
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a világirodalmi viszonylatban ismert német írók színei
mennyire hiányoznak a nemzetiszocialista faj szempontú iro
dalom palettaján. Ez természetes is: azok, akik eddig a német
irodalmat a külföld felé képviselték, mind a háború előtti

polgári Németország fiai, egy régibb korszellem gyermekei,
akik az új idők új dalairól nem vettek, és nem is akarnak
tudomást venni.

"Mi is a fajiság voltaképpen? A történelem egybegör
geti a maga néphordalékát, s a sors, nyelv és műveltség el
mállasztotta embercsoportok ásványkincseit egy valameny
nyire jellemző talajvíz oldja magába. Ez az egy népet alkotó
biológiai csoportok alól kimosott talajvíz a fajiság." A német
irodalom ennek az "egyéniség számlálója alá írt kőzős neve
zőnek", a faji szellemnek, szolgálatába állt. önkifejezésének
tetőpontját még nem sikerült elérnie, de a lehetőség a jövő

ben adva van. Bármekkora 'legyen is abszolút súlya az itt mér
legre nem helyezett irodalomnak, kétségtelen, hogy párhuza
mos vágányokon haladt a német szellem legújabb történel
mének szakaszával, és eltekintve hibáitól, világnézeti kisik
lásaitól és sok tekintetben más nemzetek számára - éppen
azért, mert tipikusan német - befogadhatatlan "fanatikus
vér- és savójellegétől" ismétlem, kétségtelen, hogy a Harma
dik Birodalom faj szempontú irodalma az új szellemiség fák
lyavivője.

Pillér Ernő Achilles O. S. B.

HEGEDOS ZOLTÁN:

OLVAN FOLVÓ A SZAMOS

Olyan folyó a Szamos
minden gyökeret kimos

hogyha árad íszanos

hogyha apad iszamos.

Minden folyó csak ilyen

mégis hozzá köt szívem
más folyó is zavaros

zavarosabb a Szamos.
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Gátak alatt kanyarog

minden kavicsot kidob

nem dobta ki szívemet
kimosta az ingemet.

Kimosta és elkapta

álmomat is ringatta

hagyott benne iszapot

mély kavargó bánatot.
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