
bernek megmutatni: hová vezet fasizmussal szövetkez� vagy szimpatizáló 
utja. Miles Ecclesiae könyve els�sorban a katholikus olvasóhoz szól: ve-
szélyt tudatositva apellál a katholikus lelkiismeretihez és küldetéshez. A 
mérleg nem aktiv: felsorolja a fasizmus ellen ágáló pásztorleveleket, me-
lyek er�t tudnának önteni a csüggedt lelkekbe, ha egy következ� alkalom-
mal nem �k lennének azok, akik égi áldást kérnek a német nép mai inté-
z�ire, „népünk hivatott fegyverhordozóira" (Schulte kölni kardinális). 
Teljes szervezetlenségben folyik a katholicizmus harca a nemzetiszocializ-
mus ellen. Terv, nagyvonaluság, eredmény hiányzik, mert a legf�bb auto-
ritás hallgat. A m i van: az egyesek hitvalló h�siessége, parókiák és embe-
rek guerillaharca. A sorok közül kiérezni a katholikus fájdalom rezigná�
cióját a római Kuria hallgatásával szemben. Itt és igy csak a hit segit. És 
a könyv utolsó fejezete ennek a hitnek jegyében iródott: a fasizmus po�
gányságával szemben az Egyház halhatatlanságának, véggy�zelmének op-
timizmusa feszül. Ez sok és mégis kevés. Az optimizmus rendületlenül hisz 
a jó gy�zelmében: „A német nép a szájh�söket el fogja kergetni, mert rá 
f o g jönni, hogy a férfiui erény lényege a keresztény erkölcs és nem a 
hatalom imádata, nem a Wotankultusz, nem a vér és faj misztikus bor-
zongása. A német nép vissza fog térni a kereszténységhez és Európához". 
Vissza fog térni, de ha nincs, ami visszatéritse, ha nincs, ami a vissza-
térités szürke mindennapi aprólékos munkáját elvégezze, akkor ez az opti-
mizmus sohse fog találkozni a valósággal, változtató erejét elpazarolva, 
negativ er�forrás marad. A katholicizmus egymagában nem gy�zhet a 
fasizmussal szemben. Ha nincs, ami helyzetváltoztató tömeger�höz kap-
csolja: a pillanatnyilag nagyabb dinamikus er�, a fasizmus fog gy�zni. Mi�
les Ecclesiae könyvének egyetlen hiánya ez az izoláltság. A fasizmussal 
szemben csak az össze ellener�k összefogásával lehet gy�zni. Aki a nép-
front törekvéseket figyelmen kivül hagyja, az a katholicizmus kilátásait 
kisebbiti, az végeredményben a pesszimizmust szolgálja: a rossz diada-
lát. Fábry Zoltán 

VÁLSÁG, MÉG MINDIG VÁLSÁG. Pár tucat cikk és tanulmány. * 
Mindenekel�tt, ami napjaink érdekl�dési el�terében áll: a világné-

zetek harcáról, a modern gazdaság alapjairól, az emberi szabadságról s 
f�leg Németországról. És a polgárságról. Err�l azonban egész sajátos ér-
telemben. 

Kétségtelenül a polgárság ma az a réteg, amely a legkényelmetle�
nebbül érzi magát. Jellinek idézi Fritz Thyssen német nagyiparos egy 
állitólagos nyilatkozatát. Eszerint: „ma a fasizmus és a szocializmus kö-
zött kell választani. A szocializmus minden bizonnyal az egész, a fasiz-
mus viszont a fél vagyonomtól foszt meg. Ezért tehát a fasizmust vá-
lasztom." 

Jellinek véleménye szerint Thyssen tévedhet; de függetlenül attól, 
hogy a mai Németországnak mennyire sikerül a gazdasági életet össze-
rombolni, a polgár horizontja teli sötét fellegekkel. Jellinek ismeri a 
zsákuccát, amibe gazdasági és kulturális értelemben a polgárság került. 
S�t többet is tud, mint amennyir�l beszámol. Irás közben valami ködös 
optimizmus alakul ki nála, amely már aggasztóan hasonlit a kétségbe-
eséshez. U g y véli, hogy mindezek ellenére jobb napoknak kell jönni, 
mert a polgárság liberális öröksége halhatatlan. Ezt a tételt azután igen 
sokszor hangoztatja; a tétel igazsága fel�l azonban nincs teljesen meg-
gy�z�dve. A könyv igy nagyon jellemz� egy egész társadalmi réteg ér-
zelmeire, reményeire és szorongásaira. Abba a büszkeségbe, amivel önön 

* Fritz Jellinek: Die Krise des Bürgers. (Europa Verlag. Zürich 1936.) 



maga rétegér�l beszámol ( „ A polgárság szükségszerűen az elittel azo-
nos") az a vallomás keveredik, hogy a polgárság, amikor hangadó vol t : 
politikailag és különben is cs�döt mondott. Aggódva hirdeti, hogy a 
polgár válsága az emberiség válságát vonja maga után, titkon azonban 
bevallja, hogy a polgár szerepe a jöv�ben legföljebb a „szakavatott ve-
zet�é" lehet. 

Még valami jelellemzi ezt a könyvet, amely jórészében a Harmadik 
Birodalommal való polémiából á l l A nemzetiszocialista rendszer birálata, 
egyes részletekt�l eltekintve, nagyon világos és találó. Tényleg rámutat 
a nemzetiszocializmus gyökereire. Szerinte Németország szerencsétlensé-
ge Luther Mártonnal kezd�dik. Amikor Luther hadba vonult a harcoló 
parasztok ellen és a fejedelmek segitségét vette igénybe, született az a 
tétel, hogy: „ A z a jogos, ami az ügyemnek hasnál" . Jellinek szerint 
Németország politikai történéseinek ez a tétel az �si megrontója. 

Nagyon tanulságosan ir Jellinek a nemzetiszocializmus szellemi �se-
ir�l, akik közé � Fichtet, Adam Müllert, Wagnert és Treitschket sorol-
ja; a sort Sombarttal, Spannal és Spenglerrel zárja. Mindezek maga-
sabb megrendelésre ama nemzeti misztikát sz�tték, ami azután Hitlert�l 
nyerte vérkeresztségét. 

Mi történjen azonban? Jellinek, a polgár nem tudja, illetve nem 
szivesen veszi, hogy az történik, minek logikusan következnie kell. E g y 
helyen világosan beszél arról, hogy a lavina megindult, már nem tartha-
tó fel, mert a fasizmus egy szép napon kénytelen vadul szétcsapni maga 
körül egy minden eddiginél keményebb háborúban. Sivár kilátások! Épp 
ezért Jellinek kétségbeesetten hiszi, hogy talán mégis akad békés meg-
oldás. Talán a diktaturák mindenütt összeomlanak és ismét a liberáliz-
mus kerül uralomra. Jellinek számára nagyon világos a helyzet és az ut, 
ami a mához vezetett. Képtelen azonban meglátni, hogy a fejl�dés mer-
re tart, — a polgár válsága, amelynek maga a szerz� is áldozata, f�leg 
ebben fejez�dik ki. (H. B.) 

N APJAINK ÖRÖKSÉGE. Ernst Bloch, az irracionálizmus e szakér-
t�je már igen korán felismerte azt a veszedelmet, 

ami kés�bb elöntötte Németországot. Már 1924�ben óva 
intette azokat, akik alábecsülték a hitlerizmust. „A nép�
tribun Hitler — irta akkoriban — felettébb szuggesztiv természet; 
sajnos sokkal vehemensebb, mint azok az igazi forradalmárok, akik 
Németországot 1918�ban tüzelték. A ,haza' elhalványult ideológiájának 
szinte titokzatos tüzet kölcsönzött s egy agressziv szektát, egy er�s 
vallásos hadsereg sejtjét, valami mithoszokkal szaturált csapatot vará-
zsolt el� a földb�l." Ilyen természetű rajzokból, szimptomatikus esetek-
b�l és képekb�l, s minden szóbajöhet� területet megragadó elemzések�
b�l alakult ki Ernst Bloch legujabb könyve,* mely jórészt még a hitle-
rizmus gy�zelme el�tt készült. 

A könyv tárgya lényegében a polgárság szétesése. Ezt a tárgyat, 
valamennyi jelenségével együtt, történetileg és marxisztikusan világitja 
át, a X I X . század „szolid napjaitól" egész a nemzetiszocialista „má-
morig." A szerz� minden egyes vizsgálatát átható központi kérdése: 
„Szolgáltat�e a hanyatló polgárság az uj világ (vagyis az osztálynélküli 
társadalom) felépitéséhez elemeket s adott esetben melyek ezek az 
elemek?" 

Bloch félreérthetetlenül megmondja, hogy kérdése a legtöbb terü-
leten csak közvetve és dialektikusan állitható fel, mintegy „diabólikus 

* Ernst Bloch: Erbschaft dieser Zeit. Verlag Oprecht und Helbling. Zürich. 


