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1939

December 3.
A "világ gyermekei" épp arra büszkék leginkább, hogy immár nem gyermekek;
így már azért is lebecsülik a keresztényt, mivel szükségszerúen mindig van va
lami gyermeki benne. Hogyan is lehetne másképp? Egyik örök tulajdonneve
Istennek, amit maga nyilatkoztat ki, az, hogy "atya".

Advent második vasárnapja
Krisztus a "barbárokért" is meghalt, de nem mint barbár lett ember, élt köztük s
választotta ki tanítványait. Civilizált névek visszazuhanása a barbárságba ugyan
csak nem lehetséges a kereszténység előzetes föladása nélkül.

Imádság

Megmutattad nekünk, Ó, Isten, a gonosz lényegét, fönnhéjázását és diadalát a
mértéktelenségig s a kétségbeesésig. Ó, Uram, sokan esnek hitetlenségbe; hadd
kérjünk igaz lélekkel, teljesítsd be nekünk a zsoltár másik igazságát, s mutasd
meg nekünk, a Te dicsőségedre s szolgáid vigasztalására.

A nap egyaránt süt igazra s hamisra. A teremtés ősi áldásai s fönntartó, megha
tározó törvényei, úgy tetszik, közömbösek a jóval s a rosszal szemben. A jó és a
rossz cselekvés is (jó mag és konkoly), mindkettő a növekedés s az érés törvénye
alá esik. E kategóriák és törvények nincsenek túl jón és rosszon, hanem a terem
tés ősi javáé mind, s azon semmi ördögi hatalom nem változtathat.

December 15.
A "vágy" s az "ösztön" bármiféle egy sorba állítása az akarattal, hogy csupán
tudatos inger volna, sötét és ingatag dolog. Semmilyen ösztön nem uralkodhatik
önmagán, ura azonban magának az akarat, a legerősebb is. Az akarat szellem.
Nincs értelme azt moridanunk: Az akarat ösztön, amihez a' szellem (tudat) járul.
Az akarat más, sőt új s magáért való. Az akarat szellem - ez a lángja, akár az in
tellektus a fénye.

Nietzsche, Richard Wagner és Houston Stuart Chamberlain valóban legfőbb elő

idézői a mai német szellemállapotnak. Ők a követők s az elkövetők fölbújtói.
Wagner, mint muzsikus, még a legártatlanabb, a tisztátlan kísérőzene.

December 27.
Egy nagy háborúban primitív magatartás, hogy egyik pártnak tökéletesen igaza
van, a másiknak meg egyáltalán nincs. Nehezebbé s problematikusabbá azzal
válik az ügy, a nyilvánvaló kétség teszi, hogy jog és jogtalanság egymástól elvá
lasztható-e. Sokkal többre azonban ezzel sem jutunk. Maradunk a többé-kevésbé
szellembő tárgyilagosságnál és semlegességnél, amely valamelyest ártalmatlan,
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ha, mondjuk, a 18. században élünk, s a népek Törökországban vagy Kínában
háborúznak. Ma a dolgok hozzánk is, egymáshoz is közelebb kerültek. Aztán
kezdődik a különbségtevés elv meg elv között, a tanok s a teorémák között, Egy
nép, amelynek középpontjában az Istenanya kegyes képe áll, elkövetheti a leg
iszonyúbbs legalávalóbb szörnyűségeket, keserű megbánás után mégiscsak
győzni fog a másikon, amelynek középpontjában csupán egy racionalisztikus ki
rályi. eretnek város áll s bensőleg a leghazugabb módon hűséges, tisztességes.
Nagy Konstantin mint magánember, lehet, több s nyilvánvalöbb vétket követett
el, mint Julianus aposztata. De ennek a keresztény világ tiszta szívvel kívánhatta
pusztulását, a másiknak meg a győzelmet.

Ezek az év végének gondolatai.

1940

Január 2.
A halhatatlanság a szeretetben van. Csak ez teszi érthetővé s kívánni valóvá.
Nélküle iszonyú volna s kegyetlen.

A keresztény Európa történetében, Németország történetében ez a háború le
hetne, s reméljük, lesz is Poroszország hegemóniájának vége, amely éppe há
ború kezdetekor érte el tetőpontját.

Némelyeknek a háború eredményes alibi a világ előtt, ha önnön lelkiismeretük
vagy akár Isten előtt nem is az.

Ha meggondoljuk.vegy kereszténynek milyen nehéz akár csak gondolatban is
Istenre hagyni a bosszút, elképzelhetjük, mi lesz hamarosan Németországban?
Ennek a háborúnak a győztese mit tesz? Ha nem Istenre hagyja a bosszút, ez
a háború is, a győzelem is elveszett.

A közbenjárás nehéz, kegyelem nélkül lehetetlen is az embernek. Két dolog min
deáképp szükséges a közbenjáráshoz. Ha egy embert oda kívánok állítani Isten
elé s közbenjárni érte, szeretnem kell őt. Anélkül mindez üres formalizmus, De
abban a pillanatban, amikor közbenjárok érte, nem akarhatok tőle.semmit ma
gamnak. Ez akkor is nehéz, ha szeretem őt.

Február 2.
Szemem olyan férfiak után fürkész, akik ennek a háborúnak végén majd békét
szerezhetnek, s nem lelek rájuk. A halál békéjét, persze, azt mindnyájan meg
szerezhetik, ám az életét! Ha Isten, akár vad hegyi patakot; nem szorítja meder
be a szíveket, mindennek vége. Hit, remény, szerétet nélkül volnék? Nem! De éj
szaka van, olyan éjszaka azonban, amely egyben menekülés és menedék, szinte a
fény küldötte. Teljes megnemértés, mégis olyan, mintha az értelem küldené.
Semmi, ami vagy amit dezavuál.

A németeknek "természetes" rávalóságuk van a "vallásra". Épp ezért csak val
lásialapon egyesíthetők.Csakis a katolíkus vallásban s annak egységében voltak
azok. Eppen ezért minden Istenhez való nyilvános fohászkodás nyilvános alkal
maiban valami kínosan hazug van. Olyasmi, ami csak rossz lelkiismerettel megy
végbe. Ezen soha nem jutunk túl, bármennyi is köztük Isten igaz barátja, sőt

Krisztus követője - mint egyes ember!
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Propaganda: E világ dolgai a hazugság iszonyú terhe alatt is bámulatosan soká
haladhatnak, anékül hogy összeomlanának, sőt inkább megerősödni'látszanak.
Ez hátborzongató, s a szellem nagy megkísértése, hogy 'a világesemények döntő
igazságát kétségbe vonja. Mégis kísértés csupán: legbelül a szellem bizonyos,
hogy a hazugság tönkreteszi az egyes embert, s ilyenformán a népet.

Február 20.
Altmark A hazugság ámokfutói

Gyermeteg dolog, hogy Európát csakis kormányok s gazdasági rendszerek ment
hetik meg a pusztulástól. Csak a. gondolkodás teljes megváltozása, egy uetavoeiv
segíthet rajtunk. Semmi kétség, ennek "Poroszország" a legnagyobb akadálya.

Isten fölfoghatatlansága minden hallgatásom előtt s minden szavam mögött. Ha
ezt nyelvemen kifejezhetném, ~agy író volnék.

A hazaszeretet az ember természetébőlfakad, s így magától értetődő, túlságosan
hangsúlyozni ezt nevetséges vagy kínos, a hangsúly inkább aláássa, mint erősí
tené.

. Minden ember elképzelhet valami tökéletesebbet annál, mint ami vagy amije
van. Ez lehet bizonyítéka tökéletlenségének. Szükségszerű tartozéka-e a tökéle
tességnek, hogy elképzeljük a tökéletlent? S bizonyítéka-e valami tökéletessé
gének?

Végtére mégiscsak üdvösségre vagyunk rendelve, s ez úgyszólván a természetes
s a biztos. Az egyház kinyilvánítja emberekről. - szentjeiről -, akiket néven
nevez, hogy kétségbe vonhatatlanul az égben vannak. Egyetlen emberról se
mondja, hogy kétségbe vonhatatlanul a pokolban van - még Júdásról, az Ur áru
lójáról sem. Csupán az ördögről mondja, fölötte pedig nincs jurisdikciója.

Február 25.
A kishitűek megkisértéset "Talán mégiscsak Isten kiválasztott eszköze ő (Hitler),
mi meg engedetlenek s lázadók vagyunk Isten akaratával szemben. Hét év mégis
csak valamiféle jele az Istennek!" Türelem, türelem, s olvassátok a zsoltárokat
ebben az órában, e hosszú órában, amely oly bőkezűséggel adatott által a go
nosznak, e.szerongató órában.

Március 31.
Egy világkatasztrófa sok mindenre szolgálhat. Arra is, hogy alibink legyen Isten
előtt. Hol voltál, Adám? "A világháborúban." Csakhogy a durva módja ez. Egyik
másik ember magánlelkiismeretében keresi az alibit. Hol voltál, Adám? "A lelki
ismeretemben - nem a magamé-e?" Legfinomabb módja ez, hogy én semmit se
tettem.

Megrémültem, amikor a Birodalom legelvetemültebb hangadója (Goebbels) azzal
végezte beszédét: "Dicsértessék ... " Még szünetet is tartott - mintha megfeled
kezett volna magáról, gyermekkori emlékeibe merült volna. De folytatta: "ami
keménnyé tesz." Persze, megint ez van soron. A német isten vallása a kőből való
szív vallása. Szét fogják verni őket, porrá zúzzák, aztán újra hús-vér lesz a
szívük.
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A filozofálás kezdete az ámulás. Bizony, s az is a vége. Ez az ámulat nem annak
jele vajon, hogy az ember szelleme teremtményi létező? Hisz miért ámulna a lét
önmagától önmagán?

Aprilis 9. . .
A németek kedves Luther mesterük szavához igazodnak: peccare fortiter - men
tiri fortiter. S mivel egész Európa hazudik, ők azonban fortiter, sikerük van,
amíg valaki ma!d nem hazudik. A legcsüggesztöbb félreértés: nem látod, amit lá
tok, s ne~ látom, amit látsz.

A dolog sajátja, hogy mások is lehetnek, mint amilyenek, s ez csodamód inger
lőbb, mint maguk a dolgok. Ez teszi az időt is; nem a teret, létünk legintimebb
problémájává. .

"Maga szerencséjének kovácsa": durva szólás, magyarázatot igényel, hogy vala
melyes igazsága legyen. Hogyan wácsoljak valamit, ami rendszerint nincs is a
kezemben?

Aprilis 13.
E,'gJ Íróról: Úgy tetszik, mintha írásaiban is, önmagában is hit és kétség közt
próbálna egyensúlyozni, s egyszersmind fölötte állni s várni, kinek van igaza.
Bizony csak ilyen különös lény, mint az ember, tehet így. Isten óvja őt!

Spirituálisan élni s spirituálisan gondolkodni nem jelenti, hogy test nélkül vagy
akár a test ellenében gondolkodunk. Az új jelszó, hogy az embert a "test felől"

neveljük, bizonyosan keresztényellenes, hisz a kereszténység az embert a szel
lem felől kívánja nevelni: így hierarchikus. Nem kétséges, a nevelésben sok
hibát követtek el, főképp amikor elpolgáriasult, s az igazi hierarchikus nevelés
fensége lomhaságba s tévhitekbe süllyedt. A "test felől" nevelés emberi állatokat
hoz létre. .

Az ember nem csalhatja meg Istent. Ezt belátni nem túlságosan nehéz. Ennek
ellenére mégis mindig meg akarja csalni. Éppen ezért mindig újra kénytelen
inteni önmagát, hogy Istent nem lehet megcsalni.

Jellemzi-e valami tökéletesebben az új németet, mint a modem föl- meg elvo
nulási dobzene? A fáklyásmenet? Tiszteletre méltó harci hangok keverednek
lapos brutalitással s ragacsos érzelgősséggel.

Aprilis 20.
Milyen kevés igazság kell az embernek, hogy éljen - s mennyi hazugság! Nescio,
mi fili, quam multis mendaciis regitur mundus: (Nem tudom, fiam, hány hazugság
kormányozza a világot.) A porosz .hegemónia óta, amely napjainkra csúcsra
jutott, a németek, akarva-akaratlan, mindinkább elfogadták a jelszót: Oderint,
dum metuant. (Gyűlöljenek, csak féljenek.) Ennek keserű vége lesz, a félelem
múlik, a gyűlölet megmarad.

Aprilis 27.
Nagy Athanasius mondta Julianus császárról, aki életére tört, s ő az üldözés elől

alig menekült meg, hogy "felhő, amely hamarosan eloszlik". Két év se telt bele, a
felhő eloszlott. Ma másképpen van. Talán mert nincsen Athanasius. Tartsunk ki!
Virrasszatok és imádkozzatok!
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Aprilis 29.
Richard Wagner műve, a Siegfried halála hangzik a rádióban. Micsoda boszor
kánymester! Igazi barbasizmus, egy 1880-as polgári szalon ízléséhez igazítva
(ami ma, 1940-ben, még mindig létezik). Nem csoda, hogy ő annak a semmihez
nem hasonlítható barbarizmusnak zenei prófétája, aki a burzsoázia halóporából
kelt ki. __
Egy megbotránkozó kérdése: Isten Hitlert az ő vagy az O akarata szerint engedi
cselekedni?

Aprilis 30. .
Ami növekedett bennem, a teljes érésig:inegértenem, hogy nem értem Istent,
'vagyis sejteni kezdem a misztériumot. Ez óv meg attól, hogy a világ dolgait félre
értsem.

Május 2. .
A németek talán önnön hullásukkal juttatták szellemi zsákutcába magukat. Idáig
s nincs tovább! Konok fal - előtte még valamelyes zene virágzik, némi réti vers,
erdőlíra, kevés családszeretet, s mindenekelőtt: derék hivatalnok, derék mun
kás, s ami a legiszonyatosabb, derék katona.

A birodalomnak, mint impériumnak, jelképe a korona volt, ezt mindig is tudták.
Tudták az újabb időben az angolok, tudta Napóleon, Vilmos, Mussolini. Ez a
cigány (Hitler), úgy látszik, nem tudja. De utólag eszébe jut. Majd rajzol egyet
magának; privát használatra, olyan lehetetlent, amilyen ő maga.

A választás, Isten vagy az emberek kezére bízzam-e magam, nekem nem okoz
gondot. Én Isten kezére bízom magam, akármi félelmes legyen is ez. Ahány sú
lyos betegségem volt, mindig úgy fogtam föl, hogy hálálkodtam a szenvedésben.
Csak fél napig éreztem,' milyen, ha emberek kezére bízzuk magunkat - 1933.
május 20-án.*

Május 10.
Bevonultak Belgiumba és Hollandiába: Tegnap azt írta a Frankfurter Zeitung:
Nekünk megtámadni Hollandiát tévedés, stratégiailag őrültség lenne! Miért
írnak ilyet? Meggyőződésből?Tévedés és őrültség mindenfelé. Hogyan uralkod
jék valamiféle meggyőződés Németországban, a hazugságnak és elveszettségnek
ebben az özönében? Taktika? Tévedés, stratégiailag őrültség? EIne olyan idióta
Európában, aki ne tudná, Németország meg akarja kaparintani a holland partot? .
Egyszóval miért?

E világ háborúiban emberek harcolnak emberekkel, s nem jó angyalok sötét an
gyalokkal, ha néha úgy látszanék is, sőt az emberek fölött s emberek mellett úgy
volna is. A fő azonban: emberek harcolnak emberekkel, mint emberek eléggé
hasonlitanak egymásra, küldetésükben s mint eszközök azonban eléggé külön
böznek egymástól.

Május 12. Pünkösd napja
A keresztény német sorsára s ezzel feladatára nincsen példa, amibe fogódzhat
nék, sőt legtávolabbi analógiája sincs, ami, ha más síkon is, vezérfonala lehetne.

• Ezen a napon tartóztatta le Haeckert elsőízben a Gestápo s hallgatta ki a horogkeresztről írt ta
nulmánya miatt, amit a Brenner című folyóiratban kívánt megjelentetni.
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Egymaga van! Minden, amit érez, gondol, cselekszik, megkérdőjeleződik, vajon
helyes-e? Németország vezetése ma, ehhez legcsekélyebb kétség sem fér, vagyis
kifogás sem kereshető, egyértelműen keresztényellenes, gyűlöli Krisztust,. akit
már néven sem nevez. Háborút viselünk népek s országok ellen, amelyek olykor
eufemisztikusan keresztények csupán, de semmiképp se nevezhetők egyértel
műen keresztényelleneseknek. Eppen ezért nem vonakodhatunk annak megálla
pításától, hogy ez, minden jogos hatalmi harcon túl - vallásháború. Ezt a hábo
rút mi németek a rossz oldalon viseljük! Viseljük nagyjából készségesen, kisebb
részt vonakodva, egy hitehagyott, a kétségbeesés szenvedélyétól erős kormány s
alávaló gazembereinek rabszolgáiként; mi embertelen rabszolgáknak vagyunk
rabszolgái valamennyien - ruimus in servitium. (rabszolgaságba zuhanunk). Kez
dettől ügyes emberálcák újra s újra beváló trükkje volt, hogy - Európa szeren
csétlenségére - mohó, lelkevesztett természetük, a félműveltség denaturált sze
szében tartott értelmük érdekét, a hazugság példátlan művészetével, összekös
sék a német nép igaz, jogos igényeivel s vágyaival. Mára e pokoli. művészet kli
maxába érkeztünk.

Május 13.
A Német Rádió hangja nemcsak a szó objektív érteltnében embertelen, hanem a
természetfölötti élet s a hármasságos Isten megcsúfolása is egyben. Ez most
(május lB.) az egyetlen ok, amiért úgy gondolom, Isten nem engedi diadalmas
kodni a pestist; de legyen meg az ő akarata! Azt hiszem, niár nem veszíthetem el
hitemet, de: Segíts meg, Uram, gondolkodásomban!

Tábornokaink és tisztjeink, akiket fényképeznek, mindannyian duzzadnak va
lami közös energiától, arcuk tiszta, nem a szenvedély, úgyszólván a derékség
stigmatizálja, gyakran kellemetlenül csinos, metafizikusan azonban ijesztően

üres. Nézem a képeket, tüstént a hangjukat ís hallom, hasonlít a Német Rádió
bemondójának hangjához, s csak engem hagynak kétségben győzelmük felől, ar
cuk valójában a győztes arca.

A német katona, úgy is mint katona, azért a legerősebb s legfélelmesebb, mert
nem szükséges tudnia, miért harcol, s a porosz hegemónia óta kényszerűenva
lójában soha nem is tudta. Nem kérdezi. Egyszerűenmegbabonázza kedvenc fog
lalkozása, amihez olyan erős tehetsége van. Legyen akár a legelvetemültebb
gazember, aki magával ragadja, s a népet bizonyosan a legnagyobb nyomorba
vezeti. Ez nem baj. A német katona működik, összehasonlíthatatlanul jobban,
mint a gépei, amelyek ugyancsak Igen jól működnek.

Május 19.
Ma a Német' Rádió automatahangja közzetette urának egyik gondolatát. A német
katonák .lendülete, harci szelleme, amíg. Hollandiát és Belgiumot lerohanták,
csakis a francia forradalom katonáinak dühével összehasonlítható - ők egész
Európát lerohanták s a francia forradalom eszméit terjesztették. Azok mára el
avultak, fiatalok viszont a nemzeti szocializmus eszméi. Különös, mi mindent
lehet mondani ilyen időkben, s úgy tetszik - az igazság vonatkozásában legaláb
bis -, teljesen mindegy, mit mondanak. Lássuk: a francia forradalom eszméi a
szabadság, az egyenlőség, a testvériség voltak. Ezek a kereszténységtől elvett,
már részint méreggel áthatott, meghamisított ideák voltak. De önmagukban jog
gal, nagyonis érthetően, embert lelkesítő eszmék. Mik a nemzeti szocializmus
eszméi? Kétségtelenül ezek ellentéte. Egyenlőtlenség,nem egyenlőség,hiszen az
egész mozgalom Gobineau egyik gondolatmenetéből, a fajták egyenlőtlenségéből
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indul ki. Rabszolgaság, nem szabadság, hiszen egyvalaki, a vezér dönti el még a
tudományt is, a művészetet is, s mindenekelőtt azt, ami legelső az emberben, a
vallást s a hitet. Testyérietlenség, nem testvériség, hiszen csak egy faj van, min
denki más fölött való, s az egyáltalán nem érez testvériséget, vannak olyan né
pek, mint a zsidók, a lengyelek, akik alsóbbrendűek az "árjáknál", vagyis semmi
képp sem a testvéreik. Ezek tehát az ideák, amiket meghirdetünk az emberek
nek, a világnak. Nem tudnak majd hova lenni a lelkesedéstől. De fantaszta áLK
tása az is, hogy katonáink ezeknek az eszméknek a nevében jó katonák.

Május 23.
Nem hiányzik-e a németből két nagy, egymással rokon, mégsem azonos tulajdon
ság, s nem hiányzanak-e ennélfogva történelméből az igazán mély színek? Géné
rosité és magnanimitas! Az elsőre egyáltalán nincsen német szavunk, sajátosan
francia. A másikra nagyszeru szavunk van: nagyszívű. De a dolog inkább a né
met vágyakozásban rejlik, nem a német realitásban. A német nem généreux, vagy
igen ritkán az, igen ritkán; akkor olyan, akár a csoda. Ezért is nincsenek nagy
szerelmespárjaink - mivel générosité a kapu a nagy szerelemhez, a természeti
hez s a természetfölöttihez! Nincsen sem a valóságban, sem a költészetben. Ta
lán Goethe az egyetlen kivétel, ő azonban inkább jó európai, mint jó német. Nin
csenek olyan nagy szerelmeseink, mint Európa minden más népének, akik még
egyre megdobogtatják szívünket. Nincsenek nagy szentjeink sem, nincsenek a
német reformációnak olyan szentjei, mint Thomas More vagy Fisher: mindket
tő "généreux". A magnanimitas politikai erény: Ágoston a nagy szimbolikus
hordozója, Vergilius az elévülhetetlen megéneklője. Azt hiszem, középkori csá
száraink egy része magán viselte ezt az erényt; Habsburgok is ismerték később.

A hatalmas poroszok, s aki ma tőlük ered, mind "kicsinyesek", s ez ellentéte a
nagyszívűségnek. Versailles azért volt szégyene Franciaországnak, mert kicsi- .
nyes volt, ebben a pillanatban bűnhődik is érte, ám valószínűleg mégis csak
"egy ideig".

Május 26.
Ha ma meghalnék (a haláltól március 14.* óta nem félek, ellenkezőleg: üdvöz
légy!), ha ma meghalnék, nagyonis szomorúan és bánkódva, mint minden, amit e
világ megérlel, sötéten látva, a dark ages-eket ugyanis, amelyek visszajönnek 
mégsem kétségbeesetten halnék meg. Ugy tetszik, már semmi nem foszthat meg
hitemtől. Maradjon így! Istenem, maradna így! Ha ma meghalnék, teljes viszály
ban népem uralkodó szellemével, nem kétségbeesetten halnék meg, s nem vol
na-e már ez is tanúság? Nehézségeim vannak, egy felhőborujában élek, de van
tévedhetetlen módszerem: ha túlságosan nagy a baj, Isten fölfoghatatlanságába
vetem magam. Az befogad engem. Nem pusztán az, persze, hanem Isten kegyel
me. Megtart ebben a mélységben is. Nem halnék meg kétségbeesetten. Többet

-nem kívánok mondani, mert hazudni nem akarok. Jaj, látom is előre a boldog
órát, amikor már nem hazudhatok.

A szociális forradalom, amely ez után a háboru után vagy talán már közben is
továbblép, egészen a polgári rend megsemmisüléséig. a nacionalizmust mégis
csak valamelyest vissza fogja szorítani. A nacionalizmus a naturalisztikus faji
kiváltság német tébolyával meghaladta csúcsát. Még ha Németország átmeneti
leg győz is, a nemzeti elv annál is többet föláldoz az imperiális elvnek, mint
eddig.

• Haecker újabb letartóztatásának napja.



Május 31.
Aki kardot fog, kard által vész el. Minden birodalom az által a fegyver által vész
el, amit megalapítására s fönnmaradására fogott. Kezdetben volt Krisztus or
szágának fegyvere: hit, remény, szeretet - meg is kell maradnia. Föl tehát, mind
annyian, Isten országát megnyérendók, ma igen sokan vagytok, föl: jertek a hit, a
remény, a szeretet fegyverével: Krisztus országa újra lábatok előtt. Hisz akkor
elfoglaltátok. .

Július 1-2.
A német Úristen-vallás: Papjai inkább lirizálnak, patetikusak, közigazgatási tech
nika szerint ténykednek, nem teológusok. Muszáj a krédójukat is időről időre

explikálnunk. A 'német Úristen-vallás nem ígér örök életet vagy testi föltáma
dást. Ez bizonyos. Ígéri azonban a német nép örök meglétét. Ez persze együgyű
ség, ostobaság. Ez a bolygórendszer egyszer megkezdődött s egyszer véget is ér.
Bámulatos, hogy a tudományukra oly büszke németek elhisznek ilyen őrültséget.

Hihetek valamit, aminek végső értelme ugyan el van fedve előlem. Ezt teszem
mint keresztény. De nem hihetek olyat, aminek egyáltalán értelme sincsen. A
német "Uristen" azt hirdeti, hogy jogos (jog) az, ami a német népnek hasznos.

. Számtalan beszédnek, írásnak tartalma e kinyilatkoztatás. Ez nem olyan értel
metlen és új és eredeti, mint a~ első mondat. Ez mindenképp az emberi, a na
gyonis emberi fogalmába való. Uj a radikalizmus, új a szégyentelenség s a kép
mutatás tombolása, amivel az egyértelműen hamis alapelvet gyakorlatra váltják
át. Különben vagy szégyentelen vagy képmutató egy nép. A kettő kapcsolódása
I!em volt előre megjósolható, de létrejött. Önmagában, önmagán belül anémet
Uristen nem logikátlan. Például nem az a házassági s nemi erkölcs tekintetében,
abban, amit híveitől megkíván. Prédikátorai nyílt vagy titkos rendelkezésekben .
világosan körvonalazták, akárcsak a németúristeni jogot. A legjobb, amit róla el
mondhatunk, hogy az embernek egyfajta állattá süllyedése, afféle részesmorál. A
szellem emberének megeszi az undor a lelkét. Majd megmutatkozik, akad-e még
egyáltalán a németek közt szellem embere. A katolikus egyház óvakodjék, hogy a
sok gyermek áldása, amit házassági erkölcsében tanít, át ne váltson a német
Uristen állati szüléskényszerére. Mert egyike tűz, másika víz.

Június 14.
Ha Krisztus nem támadt föl, a keresztények Szent Pál szava szerintbolondok, Ez
egy hús-vér zsidó brutális megállapítása, aki az üdvösséget test nélkül nem tudja
elképzelni. Valószínűleg ő jár közelebb a lét valóságához, közelebb, mint az idea
lista nyugati, aki mint keresztény szintén úgy érezheti, hogy becsapták, elveszej
tették, ha Krisztus nem támadt föl. Ő azonban, nem úgy, mint a hús-vér zsidó,
azt mondaná: Ha Krisztus nem támadt föl, akkor nincs ugyan Isten - de akkor
Krisztus Isten s mi is istenek vagyunk, különbek mindenki másnál, akiket an
nak tartottak, s ilyenképp nem csalatkoztunk, mert mit ér hetven esztendőkedve
szemben ezzel a mi ideánkkal? Vagy azt mondhatja: még ha volna is Isten, Krisz
tus megszégyenítette, azzal, amivel több nála. Jaj, milyen kétségbeesetten hang
zik mindez, akár a zsidó, akár a görög elképzelés - ha Krisztus nem támadt föl.
Et resurrexit!

Kalász Márton fordítása
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