
rint csak ez az egy kötelessége van az írónak. A sok százezer írónak 
és költőnek ebből a hangyamunkájából tevődik azután össze a mi tu
domásunk arról, hogy miért vagyunk a világon, hogy kik vagyunk, 
miért élünk, hogyan kellene élnünk, hogy jobbak legyünk és elvisel
hetőbbé tegyük magunknak és másoknak is az életet. Az; írói és költői 
munka egy óriási anyagfelhalmozás. A hadvezetők, diktátorok, forra
dalmak vezérei aztán — ha akarnak — táplálkozhatnak ebből az év
ezredeken át felhalmozott anyagból és ezeknek a tanulmányoknak 
alapján irányítólag szólhatnak bele az emberiség dolgaiba. De nem 
az írók és a költők kötelessége az, hogy parancsolólag átvigyék az 
életbe az ő szent mesterségük eredményeit!..." 

„Röviden összefoglalva... meggyőződésem az, hogy az írónak és 
a művésznek nincs más kötelessége, mint irodalmat és művészetet csi
nálni. Elvitathatatlan a joga ahhoz, hogy beleszóljon a világ irányí
tásába, de kötelességről szó sem lehet. Az író és művész meghatárolt 
munkájának eredményét hadd használják fel mások, akik boldogítani 
akarnak, vagy akik propagandát csinálnak." 

Meglepő, hogy Molnár mennyire igyekszik megmaradni a tár
gyilagosságnál, pedig alaposan érdekelt fél: nem politizál az iroda
lomban, tendencia-mentesen ír. Véleményét, főleg azért érdemes meg
ismerni, mert a tendencia irodalom megdönthetetlen szükségszerűsé
gévei szemben finoman felépített érveikkel védekezik. Bár szofisztikus, 
amit állit, egy bizonyos: Molnár a maga önigazolásához pompásan 
ért. Még ha nincs is igaza. 

(Budapest) U. L. 
NÉMET VALLÁSHÁBORU 

Az Untertan forradalma. „A német középrétegnek nincs párja. 
Sohse volt politikai nevelése. Egy évszázad, mely oly' gazdag volt a 
szabadságért és igazságért, folytatott harcokban, nyomtalanul mult 
el fölötte. A császárság kitermelte a csúszómászó Untertant, mely
nek regényét én irtam meg. . . Ez az Untertan később orgyilkos módra 
leteperte a köztársaságot, csak azért, mert ez nem alattvalókat, de 
állampolgárokat akart belőle nevelni... Ezek az emberek ma min
dennél jobban alázzák Németországot. Minden tettük: valósággá vált 
hazugság, mintha csak valami új kontinens bukkant volna fel a hullá
mokból. De ezek a hullámok újra el fogják nyelni. Fetiseszméknek 
nincs tartama és a rezsim, melynek a szolgálatában állanak szintén 
nem juthat messzire." (Heinrich Mann, a Prágában megjelenő EU
ROPÄISCHE HEFTE első számában.) 

Csodálatos idők. „Férfiak reverendában, reakciós papok mint a 
marxisták szövetségesei: bizony, bizony csodálatos időket élünk. Az 
Egyház sokszor volt a reakció védbástyája; logikus következtetéssel 
Hitler alatt is jó dolga kell, hogy legyen és az Egyház ugyis rendez
kedett be. De csöbörből-vödörbe esett és hírhedt okossága dajkame¬ 
sévé foszlott. Most igyekszik menteni a menthetőt.. . A papok, akik 
a nép pulzusán tartják a kezüket, hamar észrevették a hangulatválto¬ 
zást Németországban. A Vatikán előbb óvatosan kettős játékot folyta
tott. Gröber freiburgi érsek igyekezett arccal a nácik felé fordulni, 
ugyanakkor Faulhaber bíboros nyílt ellenzékbe ment át. Az ered
mény: Faulhaber templomai tele voltak, Gröberé kongtak az üresség
től. .. De lehet-e az Egyház tényleg a kapitalizmus szövetségese? Nem. 
A katholicizmus csak Rosenberget akarja trónusáról letaszítani, Re¬ 
wentlov száját betömni és Hitlert megpuhitani. A katholicizmus az 
osztrák Dollfuss-fasázmust akarja, de nem a demokráciát és még ke
vésbé a szocializmust... Az előző évben nagyon kompromittálta ma¬ 



gát a nácikkal, most elővigyázatból igyekszik a foltot reverendájából 
kitisztitani. Az Egyház mindig évekkel gondol előre." (NEUE WELT¬ 
BÜHNE). 

Katholikus álláspont. „A német birodalom nagy vallási surló
dások idejét éli. A nagy politikai változás tulajdonkép' csak egyik 
oldala egy mindent átfogó történelmi folyamatnak. . . De az új po
gány vallás minden tekintetben problematikus. Mesterséges képződ
mény, mely nem természetesen nőtt, de melyet növesztettek, valami, 
amihez a néptömegnek semmi köze, mert csak belefertőzték a töme
gekbe. . . Lehet, hogy ideig-óráig virágozni is fog, de a jövő más ha
talmaké, a kereszténység erős jövőjével egy ezeréves álomból életre 
erőszakolt pogány vallás nem tud megbirkózni." (SCHÖNERE ZU
KUNFT). 

Pour-le merité sem használ. „Niemöller dahlemi lelkész esete 
klasszikus példája annak a változásnak, melyet a vallási harcok elő
idéztek. Ma már nem respektálják azokat a szolgálatokat sem, me
lyek még nem rég a nemzeti mozgalom értéklistájának legtetején áll
tak. A dahlemi protestáns lelkész a háború alatt U-Boot parancsnok 
volt és vakmerő tetteiről annak idején sokat beszéltek. Tulajdonosa 
a legmagasabb katonai kitüntetésnek, a pour-le merité-nek. Müller 
püspök ennek dacára mégse tartja érdemesnek arra, hogy a hivők¬ 
nek prédikálhasson. Az ok: Niemöller az új német: vallással szemben 
a legélesebb oppozicióban van. De egyházközségének fenyegető láza
dása miatt, Müller püspök tiltó rendeletének nem tudott máig sem 
érvényt szerezni. Persze egyszer Niemöllernek mégis csak menni kell, 
mert a fiatal tanácshősök nem fogják respektálni a tenger hősét. 
(DAS NEUE TAGEBUCH). 

„Szereti az Ur Sionnak kapui t" „A 87. zsoltár sem kerülhette el 
sorsát. Dávid pszalmusait „Isteni énekek német használatra" cimmel 
újra kiadták. A 87. zsoltár fenti szövege helyett ezt olvassuk: „Isten 
a föld minden más helyénél jobban szereti a német hegyeket. Isten 
csak az Odenwald és a Baltikum német tölgyét szereti". Müller biro
dalmi püspök meg lehet elégedve az új szövegezéssel: a német Isten
dicséret imperialista célok szolgálatába van állítva." (UNSERE ZEIT). 

Változások előhírnőke. „A harmadik birodalom vezetői későn 
eszméltek a kulturharc veszélyeire. Nem gondolták meg, hogy eddig 
még minden német államférfi, aki Rómával újjat huzott, kénytelen 
volt Canossát járni. Politikai eszközökkel ezt a konfliktust nem lehet 
elintézni, így csak kényelmetlen mártírok születnének. Az eredmény: 
ingadozó politika, amikor a „német keresztényeket" hol visszafütyülik, 
hol újra rohamra küldik. Hitler első veresége a belpolitikában is 
innen indul ki, amikor ki kellett jelentenie a vezető tényezők semle
gességét a vallásháborúban. Ez a totalitásigényen nagyon nagy rést 
ütött . . . És nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a német nép 
vallásháborúi mindig a szociális harcok és rendszerváltozások biztos 
előhírnökei voltak." (DIE WARHEIT). 

FRANCIAORSZÁGI VÁLTOZÁSOK 
Franciaország mértföldes lépésekkel halad a döntés felé. A feb

ruári napok első fegyveres összeütközései következtében a polgári 
középpártok oszlásnak indultak s ma még azok is, akik köztársaság
ról, demokráciáról neszéinek, azok is fasizmusra gondolnak. A szo
cialista párt hattyudalánál t a r t . . . A reformista szakszervezet, fasiszta 
vizek felé evez.. . Az „enyhülés" kormánya szükségrendeletekkel pró
bálja leszállítani a köztisztviselői fizetéseket és nyugdijakat. Igy ke
rültek szembe a február 6-i frontharcosok azzal a kormánnyal, amit 


