
bad fölszólalás jogát, tulajdonképpen a kritikai jognak csak egy mellék-
hajtását szankcionálják, amely önmagában nem élhet, hanem csak szer-
vesen beleiilleszkedve az általános szabadságjogokba. A kritikai szabad-
ság kérdésénél ez a f� szempont és ez az, amir�l megfeledkezni nem le-
het. Mert a dolgok nem állnak izoláltan és a szabad kritika többet jelent, 
mint szabad irodalmat, az élet szabadabb formáját jelenti. 

Ujvári László 

HITLER KRISZTUS ELLEN. Mussolini abessziniai gy�zelme után, a ró-
mai kuria és a pesti Wolff Károly ujra meghirdették az esedékes ke�

reszteshadjáratot a keleti istentelenség ellen. A Schönere Zukunft leg-
ujabb számában (május 17) ugyanakkor ezt olvassuk: ,,A fasizmus érté-
kelni tudja a kereszténység jelent�ségét és hivatását. A fasizmus nem vak 
a katholicizmus rendez� és épit� er�ivel szemben." E napokban a német 
fasizmus szisztematikus pogányságáról egy fontos katholikus könyv je-
lent meg: Hitler gegen Christus. Eine katholische Klarstellung und Ab�
wehr. Von Miles Ecclesiae (Societé d'Editions Européennes, Paris.) Ez a 
publikáció els�sorban a római kuriát, a Wolff Károlyokat és a Schönere 
Zukunftot érdekelné, de százát egy ellen: ezeken a helyeken nem lesz fo-
ganatja. Át fogják lapozni és el fogják hallgatni. A hivatalos katholiciz-
mus nem láthat ellenfelet a fasizmusban. Az Egyház ellenségei máshol 
bűnöznek és csak err�l lehet, kell és szabad beszélni. Felháborodásnak, 
tiltakozásnak csak itt van helye és értelme. 

A Harmadik Birodalom álarcnélküli valóságát már elég könyv köz-
vetitette. A különböz� barna és fehér�könyvek, a Hitlerimperializmust le-
leplez� angol publikációk, a Gestapo külföldi propagandáját feltáró és a 
zsidóüldözést összegez� kiadványok: ma már a világ minden nyelvén köz-
kézen forognak és eredményesen hántják le a nemzetiszociálizmus való-
ságáról azt az illuziót, amit tudatos felel�tlenséggel és vak hittel hatal-
masai és hiv�i rákentek, Ebben a leleplez� és felrázó munkában egy fon-
tos szektor nem volt eléggé megvilágitva. A német fasizmus és katholi-
cizmus viszonya, az üldöz� és üldözött szerepe csak most dokumentáló�
dott. Taktikai okokból csak üdvözölni lehet, hogy ez a könyv nem kimon-
dottan baloldali kiadónál jelent meg, ami hitelét egyesek el�tt esetleg le-
ronthatta volna. A könyvet a katholicizmus korszerű militánsainak az a 
szimpatikus csoportja adta ki, mely a párisi Europa hetilap körül tömö-
rülve, ma már világrangot vivott ki magának. Az Europa programmként 
hirdeti: „Mi hittel vállaljuk az antik humanizmus ideálját és a keresztény-
ség alaptételeit. Mi harcot hirdetünk a felfokozott nacionálizmus, a po-
gány faj�rület tévtanai és barbarizmusa ellen. Mi a népszövetségi ide-
álok igaz realizálásáért vagyunk: a nemzetek igaz közösségéért és Eu-
rópa szociális igazság� és politikai szabadság általi megbéküléséért. Mi a 
politikai élet keresztény valóságát sürgetjük: az emberi méltóság megbe-
csülését és az emberjogok fajra való tekintet nélküli megvédését. Mi ha�
dat üzenünk az antiszemitizmusnak, mert az szöges ellentétben áll a ke-
reszténység tanaival." Ezt a programmhirdetést el�ljáróban fel kell emli-
teni, hogy igy érzékeltessük azt az atmoszférát, melyben ez a könyv meg-
született. 

Fontos oldalsugár ez a könyv: adatterhesen megmutatta, hogy 
a német nemzeti szocializmus: vallás, melynek tömeghatása ép' hitet és 
engedelmességet követel� voltánál fogva jelenti a legf�bb veszélyt. Hitler 
kategórikusan szögezte le a csalhatatlanságot, minden religiozitás lénye-
g é t : „Politikai pártok kompromisszumra vannak kényszerülve, de a világ-
nézetek csalhatatlanságukat proklamálják." Ennek a tételnek természetes 
következménye: a totalitás. A teljességigény avathatja csak vallássá a vi-
lágnézetet. Az eredmény a Deutsche Glaubensbekenntnis két f�paragrafu�



sa: 1. §. Mi nem hiszünk többé szentlélekben, mi csak a szent vérben hi-
szünk. 21. §. Németországban a zsidó eredetű idegenvallások hatalmi el�-
jogát minden formájukban, tehát úgy katholikus, mint evangélikus alak-
jában elvetjük." A kereszténység, mint zsidóeredetű idegen vallás: a 
könyv adalékai hemzsegnek az ujszerű megállapitásoktól és a vérmitosz 
lehetetlenségeit�l, mégis a könyv maga nem a csodálkozás, a f�bekólintás 
hangján van irva, megállapitásait nem a felháborodás szülte, az iró a 
nemzeti szocializmus vallási „kilengéseit" logikusan visszavezeti az „el-
mélethez", melyb�l kiindultak. Visszatalál Felix Dahn�hoz, a germán val-
lás pogány reklamálójához, aki megejt� irásművészettel hirdette: a ke-
reszténység akadályozta meg a germánságot abban, hogy harci erényeit 
teljes mértékben kifejlessze. Amit másfélezer éven át elmulasztottak, azt 
a nemzetiszociálizmus most akarja helyrepótolni. Dahntól egyenes út ve-
zet a Mein Kampf�ig és a rosenbergi mitoszig. A vér, a harc vallása ez, 
kannibálok modern lándzsatánca a liturgiája. Szociálizmusa, nacionálizmu-
sa csak a fegyvert, csak a vért igenelheti. Ley, a munkásvezér, a homo 
oeconomicus helyébe a homo sanguinicust csempészi: „A mi világnéze-
tünk, a mi harcunk szent vallásos harc... a mi vallásunk nem volna, ha a 
vérünk nem volna". A keresztény szent háromság tanát uj fogalom he-
lyettesiti: „ A z Isten�titok számunkra a vér�talaj és faj �sörök voltában 
nyilatkozik meg." A hivatalos megnyilatkozásokban fülsért� pátosszal 
még nagy I�vel szerepel az Isten, de ez üres, tartalmatlan, demagóg hi-
vatkozás. H o g y a vilmosi mondásnak „Mi németek nem félünk csak Is-
tent�l" nem volt, nem lehetett keresztény értelme, azt Hitler egylényegű 
kisajátitása árulja e l : ,,Mi nem akarunk más Istent, mint Németországot". 
A Deutschlland Deutschland über alles�vallásának megnyilvánulása mind-
kett�, mely logikusan csak a vér�föld�faj szentháromságát hirdetheti. I t t 
az Isten�név már csak nyomaték, csalétek. A konkordátum: a biztositék, 
az Egyház által szállitott menlevél, melynek birtokában egy Göbbels, a 
fasizmus totalitásának bebiztositására zavartalanul kóklerkedik az önsüte�
tű „pozitiv kereszténységgel": „Mi a pozit�v kereszténység talaján állunk. 
Mi nem vagyunk sem katholikusok, sem protestánsok. Mi németek va�
gyünk. Hogyha az ember egy mozgalmat 14 éven át minden poklokon át�
kormányozott és ha minden régi harcos tucatszámra állott halálveszály�
ben, akkor kell, hogy tudja: ez vallásos érzés" 

A német nemzetiszociálizmus: vallás. Vallásigényű és valláslényegű. 
De, mint vallás ellentéte mindannak, ami a kereszténységet történeti er�-
vé és tényez�vé avatta. És igy ellener�. A kereszténység földet és népeket 
átfogó universalizmusa révén az emberi közösség els� nagy forradalma 
volt. A fasizmus mindennek az ellenkez�je: „A nemzetiszociálizmus világ-
nézete a fajelmélettel áll és bukik. Ez a hitvallás adja meg a nemzeti-
szocializmusnak vallási karakterét". (Reichswart 15. I X . 1935.) Hitval-
lás, melynek kiélési formája: a harc, a háború; vallás, melynek miszté-
riuma s valósága: a vér és az ököl. Raffinált hordaprimitivizmus, mely ma 
még a kereszténység formáiban és: vallási érzésre spekuláló fogalmazá-
sában szédit lelkeket és toboroz ragadozó pogányságra: „A Führer azon 
küldöttek egyike, akiket úgy saját népünk, mint az egész világ javára Is-
ten szemelt ki a nagy feladatok elvégzésére. Az egyháznak tehát legf�bb 
kötelessége volna ezt a Führer személyében láthatóvá vált istenakaratot 
támogatni". (Frankfurter Zeitung, 8. II. 1936.) 

Istenakarattá hirdetni a vér vallását, az ököl erkölcsét, a háború va-
lóságát: ha a hivatalos Egyház nem hagy fel kétkulacsos politikájával, 
falazó, keresztényellenes szerepét semmiféle égi hatalom le nem mossa ró-
la. A nemzetiszociálizmus Vallása ördögi ravaszsággal a kereszténységet 
használja fel ugródeszkának. Nincs tehát fomtosabb cél, mint a hiv� em�



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.) 


