
Bizony az utóbbi hónapokban, hagyom elkomolyodott a mindig 
vidám franciák ábrázata. Nem elég, hogy állandóan rettegni kell a 
támadástól, most itt van a krizis is. Valamit tenni kell. Kitalálták a 
nemzeti sorsjátékot. Ezzel most lázban tartják az egész országot. Min
denki a nemzeti sorsjátékról beszél, az ujságok ökölnyi betűkkel köz
lik a húzási hireket. A háborús veszély, a marokkói háború, a mun
kanélküliség pillanatnyilag nem létezik. Nemzeti sorsjáték? Mért ne. 
Már van: „Nemzeti szocializmus], nemzeti nevelés, nemzeti petróleum 
stb.) Minden szószba belemártották a nemzetit. Ez ma nem jelent 
egyebet, mint a nép elkábitását, a hazugság és korrupció segitségével. 
A nemzeti sorsjáték Franciaország széthúzását fogja elősegítetni. Jó 
üzlet a politikusok részére. Na meg a sajtónak." (La Coopération 
des Idées.) 

(Paris) Löffler A. 

À SZERKESZTŐSÉG HIREI 

MELIUSZ N. JÓZSEF, a lap eddigi munkatársa mint helyet
tes szerkesztő belépett a lap kötelékébe. 

FÁBRY ZOLTÁN, a lap szlovenszkói szerkesztője Korpa
rancs címen eddig szétszórtan megjelent cikkeit és tanulmányait 
— január folyamán — könyvalakban jelenteti meg. 

RABIES THEOLOGORUM. „A 16. és 17. századok német 
theológusainak dühödt veszekedéseire emlékeztet az a hitlerizmus 
következtében beállt állapot, ami jelenleg a németországi evange
likus egyházban uralkodik. A Hitler-ära theológiai harcában négy 
irány különböztethető meg: 1. amelyik nem akar tudni a hitleriz¬ 
mus princípiumának az egyházra való alkalmazásáról. (A mar¬ 
burgi csoport, 3000 lelkésszel); 2. a „Deutschen Christen" mérsé
kelt szárnya, akik jóllehet nem mondanak le az egyház zsidó szár
mazású, vagy a zsidóságtól átkeresztelkedő tagjairól s a jelenleg 
ténykedő idegen eredetű lelkészekről, a jövőben azonban nem vál
lalnak idegen törzsből származó lelkészt. (Az erlangeni csoport); 
3. a radikális ,,Deutschen Christen", akik minden zsidót és minden 
zsidó vonatkozást kidobnak az egyházból s Krisztusban egy ger
mán hőst akarnak tisztelni. (A berlini csoport. Dr. Krause). Végül 
a 4. csoport, akik nyíltan az ó-germán-pogány valláshoz való visz¬ 
szatérést követelik. (Reventlow, Baldur von Schirach.) — Minden 
keresztény vallás eddig egységes volt abban, hogy a keresztség fel
vétele révén az ember megváltozik s csak ennek az aktusnak a 
folytán lesz tényleg kereszténnyé. Lényegében tehát arról van sző 
s ez az a theológiai probléma, ami a német evangélikus egyház 
tagjait ma megosztja, hogy akkor, amikor a hitlerizmus szerint a 
származás fajtisztasága a mindenek fölött való princípium, érvé
nyes-e a keresztség vagy sem?" (Egy theológus: Tage-Buch, 1933 
december 2.) 


