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A következőkben a. magyar kapitalizmus néhány jelzőszámát állít
juk össze, amelyek megvilágítják a magyar kapitalizmus helyzetét és 
fejlődését az utóbbi években különböző vonatkozásokban. 

1. Világgazdasági összefüggések.1 Magyarország termelésének és 
fogyasztásának a világpiactól való általános függősége viszonylag nem 
magas fokú; más szóval a magyar kapitalizmus eléggé önellátó jellegű. 
1927-ben, a világkapitalizmus viszonylagos megszilárdulásának az idő
szakában, a magyar termelés 17%-a került kivitelre, míg a bevitel a 
fogyasztás 23%-át képezte. (Ezek az arányszámok a valóságban még 
alacsonyabbak lehetnek.) Ugyanakkor, az egyik oldalon maximális ki
ugrással, az iparilag legjobban elmaradott, nyersanyagtermelő Délafri
kában a kivitel a termelés 59%-át, a bevitel a fogyasztás 56%-át, az 
iparilag legfejlettebb és az élelmiszertermelésben már elmaradó Belgi
umban a kivitel a termelés 51%-át, a bevitel a fogyasztás 51°/o-át tette 
ki; a másik oldalon pedig, a minimumon mozogva, a USA-ban, ahol 
az ipar fejlődése még nem szorította túlságosan háttérbe a nyersanyag-
és élelmiszertermelést, a kivitel a termelés 7%-át, a bevitel a fogyasz
tás 6%-át képviselte. 

A magyar kapitalizmusnak ez a mérsékelt világpiaci függősége 
egyrészről Magyarország i p a r i f e j l e t t s é g é t , másrészről ipari 
fejlettségének n e m m a g a s f o k á t fejezi ki. A magyar ipar a bel
földi ipari szükséglet nagyobb részét már kielégíti (elleniében pld. Dél
afrikával), ezért a magyar kapitalizmus ipari szükségletének kisebb 
része nyer kielégítést a világpiacon; de a magyar ipar még nem elég 
fejlett ahhoz, (ellentétben pld. Belgiummal), hogy árúi elhelyezésénél 
nagyobb mértékben rá legyen utalva a világpiacra. Ezek a körülmé
nyek azután, ugyanakkor, amikor megállapítják a magyar kapitalizmus 
világpiaci függőségét, egyben korlátozzák is.2 

1 A felhasznált nemzetközi adatokat illetőleg lásd: ,,Die Wirschaft¬ 
liche Kräfte der Welt", Dresdener Bank kiadása. 3. kiad. 169—175. o. 
Ezek az adatok csak nemzetközi összehasonlítás alapjául szolgálhatnak, 
egyébként azonban, mint abszolut számok — nézetünk szerint — átdol
gozásra szorulnak. 

2 A mezőgazdaság világpiaci függősége alapjában véve az ipari 
fejlődés függvénye. A magyar mezőgazdasági termelés alapjában véve 
azért van lényeges mértékben ráutalva a világpiacra, mert a magyar 
ipar nem képes még Magyarország ipari szükségletét kielégíteni. A 
magyar kapitalizmus mezőgazdasági termékekkel fizet a külföldi ipar
cikkekért, az ipar és a mezőgazdaság árúcseréje Magyarországot ille
tően már jelentékeny részben a világpiacon játszódik le. Magyarország 
további, tőkés alapon lejátszódó ipari fejlődése, az ipari lakosságot 
megnövelve, egyszerre korlátozná az ipari bevitelt Magyarországba, 
és a mezőgazdasági termelés belföldi piacának a kiterjesztésével, Ma
gyarország mezőgazdasági kivitelét, tehát mindkét irányban közvetle
nül a magyar kapitalizmus világpiaci függőségét. Az ipari fejlődés 
még magasabb fokán azután már a világpiaci függőség növekedésének 
a tendenciája érvényesül. Lásd ezeket az összefüggéseket J e s z e n s z k y 
E r i k : „Autarkia és világpiaci függőség", K o r u n k , 1932. évfolyam 
810—821. o. 



A magyar kapitalizmus világpiaci függősége a világválság előtt, 
mint láttuk, nagyobb volt a fogyasztás, mint a termelés területén; 1927-
ben az előbbi 17%-os arányszámával szemben az utóbbi 28%os arány
száma áll. Magyarország fogyasztása 1927ben 8%-kal meghaladta ter
melését és Magyarországot mindazok az országok között, amelyek töb
bet fogyasztottak, mint amennyit termeltek, egyedül Ausztria előzte 
meg a vonatkozó arányszám nagysága tekintetében. Ez a körülmény 
viszont a Magyarországba árúalakban beözönlő külföldi tőke nagyságá
nak volt a következménye: 1927-ben Magyarország tőkebevitele nemzeti 
jövedelmének 10°/o-át tette ki és Magyarországot a tőkebevitelnek a 
nemzeti jövedelemhez viszonyított nagyságában is egyedül Ausztria 
előzte meg az összes tőkebeviteli országok között (a megfelelő arány
szám még Németországnál is csak 6% volt). Ez a tény azt fejezi ki, 
hogy Magyarországnak a világháború utáni gazdasági fejlődése és 
u. n. iparosodása a külföldi imperialista finánctőke vezetése alatt ját
szódott le. Azonban az idegen finánctőke részesedése a Magyarországon 
termelt értéktöbbletben viszonylag nem volt jelentékeny: a külföldnek 
fizetett kamatok és osztalékok, a külföldi tőkének Magyarországról 
húzott „gyarmati extraprofitja" 1927-ben Magyarország nemzeti jöve
delmének csak 2%-át tették ki, szemben Délafrika 10%-os maximális, 
vagy akárcsak a gyorsan iparosodott Kanada 4%-os arányszámával, 
A külföldi finánctőke ma jelentékenyen kisebb szerepet játszik Magyar
országon, mint más félgyarmati országokban és a gyarmatokban. 1927-
ben a külföldi tőkebefektetések Magyarország nemzeti vagyonának csak 
8%-át tették ki,3 ugyanakkor, amikor a megfelelő arányszám Délafri¬ 
kában, Uj-Zélandban, Chilében 23, 21, 20 és Ausztráliában, Kanadában 
is 18, ill. 15% volt. De azért a magyarországi arányszám így is meg¬ 
haladta az angol gyarmat India 6%-os arányszámát. És a magyar 
kapitalizmusnak az ebből a szempontból való viszonylag kedvező hely¬ 
zete csupán a nemzetközi pénzelértéktelenedés következménye. 1912-ben 
a külföldi tőkebefektetések az akkori Magyarország nemzeti vagyoná¬ 
nak már 17%-át tették ki,4 ami a fentiekből megállapíthatóan egészen 
magas, gyarmati arányszám. 

2. A termelőerők fejlődése: a) a mezőgazdasági termelés. A mező
gazdasági termelés mennyiségi jelzőszámai a következőképpen alakul
tak Magyarországon 1913 és 1932 között:5 

A mezőgazdasági termelés mérlegelt mennyiségi jelzőszámai 
19136=100 

1913 1920 1921 1922 1923 1924 1925 
100 71.2 71.2 83.9 95.5 81,0 113,6 
1926 1927 1928 1929 1930 1931 19327 
102.2 98.6 110.8 107.0 105.4 93,6 106,2 

A mezőgazdasági termelés 1925-ben haladta meg először az 1913-as 
színvonalat, 1928-tól kezdve 1931-ig állandóan hanyatlott és csak 1932-ben 
emelkedett fel újra a kedvező tengeri és musttermés következtében (a 
tengeritermés 1932-ben rekord magasságot ért el). Az 1928-cal kezdődő 

3 F e l l n e r F r i g y e s : „Csonka-Magyarország nemzeti vagyona" 
1929, 71. o. 

4 Fellner id. mű 73. o. 5 Ezt az indexet a hivatalos statisztikai adatok alapján számí
tottuk ki akként, hogy a búza. rozs, árpa, zab. tengeri, burgonya, cukor
répa és musttermés mennyiségi adatait az 1926—8-as megfelelő átlag
árak alapján mérlegeltük. 

6 Ugy itt, mint később a mai területet véve alapul. 7 Ideiglenes adatok alapján. 



hanyatlásban a világválság hatását kell látnunk, annak a következmé
nyét, hogy a válságban a termelés kevesebb munka és tőke alkalmazá
sával folyt. Ténlyleg, ha négy évenként összevonjuk a fenti évek adatait 
a változó természeti befolyások hatásának a kiküszöbölése végett, a 
következő eredményt kapjuk: 

1913 1921—4 1925—8 1929—32 
100 82.9 106.3 103.0 

Mindenesetre a mezőgazdasági termelés mennyiségi visszaesése a 
válságban — habár jórészt csak az 1932. év részben kivételesen jó 
termése következtében — eddig még nem jelentékeny, csak 3,1%-ot tesz 
ki. Azonban az 1913 és 1930 között mintegy 10%-ra tehető népszaporodás 
figyelembevételével az egy lakosra eső mezőgazdasági termékmennyi
ség így is 6.0%-kal csökkent 1913-ról az 1929—32 évek átlagára. És egy 
lakosra számítva a mezőgazdasági termelés 1925—28-ban is alatta ma
radt valamivel az 1913. év színvonalának. 

b) A gyáripari termelés. A gyáripari termelés mennyiségi jelző
számait a gyáripari statisztika termelési érték adataiból számítottuk 
ki a hivatalos statisztika „ipari anyagok és termékek"-re (1929-től 
kezdve az „egyéb ipar"-ra) vonatkozó nagykereskedelmi árindexeinek 
a segítségével. Ez a jelzőszámsor a következőképpen alakul 1919 és 
1932 között: 

A gyáripari termelés mennyiségi jelzőszámai 
1913=100 

1913 1922 1923 1924 1925 1926 
100 78.4 55.8 65.5 74.6 87,8 

1927 1928 1929 1930 1931 1932s 

103.8 109.2 112.1 110.1 95.6 80,5 
A gyáripari termelés 1927-ben haladta túl az 1913. év színvonalát. 

A termelés maximuma 1929-ben 112.1 pont, tehát a növekedés 1913-hoz 
képest 12.1%. Ez a növekedés már magában véve sem túl jelentékeny; 
ha pedig figyelembe vesszük a lakosság időközi 10%-os szaporodását, a 
termelésnek egy lakosra eső növekedése csupán 0.2%-ot tesz ki, tehát 
számba is alig jöhet. Magyarországnak a világháborút követő években 
a külföldi finánctőke vezetése alatt lejátszódott iparosodása tehát álta
lában csupán lépést tartott a népesség növekedésével. Ezen az általános 
kereten belül azonban az egyenlőtlen fejlődés törvénye érvényesült. A 
világkapitalizmus átmeneti megszilárdulásának az időszakában egyes 
iparágak, mint a textilipar, gyorsan fejlődtek, más iparágak, így a 
malomipar, lényegesen visszaestek; a magyar ipar alkalmazkodott a 
világháború következtében megváltozott termelési feltételekhez. A 
világválság alatt, 1929-től 1932-ig, a gyáripari termelés 28.2°/o-kal csök
kent a fenti számok szerint és 1932-ben, 19.5%-kal maradva alatta az 
1913-as színvonalnak, valószínűleg az 1905. év színvonalának is alája 
szállhatott, ami mintegy 30 évvel való visszaesést jelentene. Az egy 
lakosra eső termelési hányadot nézve az 1932. évi termelés mintegy 
30%-os csökkenést jelent az 1913. év termeléséhez képest. 

Látjuk tehát, hogy a magyar kapitalizmus a. kapitalizmus átme¬ 

8 Az 1932. évre vonatkozó jelzőszámot a Magy. Gazd. kut. int, 
ipari termelési indexe alapján számítottuk ki (lásd: 17. sz. helyzet
jelentés, 78. o.). Ezt a termelési indexet egyébként, összeállításánál 
fogva, nem tekinhetjük eléggé megbízhatónak. Igy az 1927. évről az 
1928. évre az ipari termelés csökkenését mutatja ki, holott ugyanakkor 
az ipari termelésnek minden egyéb adat szerint növekednie kellett. 



neti megszilárdulásának az időszakában és a külföldi finánctőke segít
ségével sem volt képes — ha a termelésnek az egy lakosra eső hánya
dát nézzük — se a mezőgazdasági, se az ipari termelőerőket általánosan 
továbbfejleszteni. A világválság éveiben pedig, amellett, hogy a mező
gazdasági termelés, a termelés fejhányadát nézve, nem lényegtelenül 
alája sülyedt az 1913. év színvonalának, a gyáripari termelés, még 
abszolut mennyiségben is, egészen súlyos visszaesést mutat a már a 
világháború előtt elért színvonalhoz képest. Csupán a termelőerők álta
lános stagnálásának a keretén belül mutatkozik meg annyiban mégis 
az iparosodás, hogy a világválságot megelőző években egyes iparágak 
gyorsan fejlődtek és egyáltalában a gyáripari . termelés, az abszolut 
számokat véve, jobban fejlődött, mint a mezőgazdasági termelés. A 
mezőgazdasági termelés növekedése 1913 és 1929 között 12.1%. 

3. A reálbérek mozgása. It t a gyáriparban a teljesem foglalkoz
tatott munkásnak évi átlagban fizetett munkabérét vesszük alapul, 
amelyet ismerünk a gyáripari statisztikából. A gyáripari statisztika 
által kimutatott névleges munkabéreket a statisztikai hivatal (lakbér 
nélküli) létfenntartási indexével számítottuk át reálbérekre. Ezen az 
alapon a reálbérek jelzőszámai a következőkben alakultak 1913 és 1931 
között: 

Gyáripari átlagos reálbérek 
1913=100 

1913 1921 1922 1923 1924 1925 
100 58.5 58.4 49.5 70.2 70.2 
1926 1927 1928 1929 1930 1931 
84.4 82,2 81.7 83.4 91.0 91,2 

A reálbérek mozgása jobban áttekinthető, ha összefoglaljuk évi 
átlagokban az időszakokat, amelyekben ugyanaz az irányzat érvé¬ 
nyesült: 

1913 1921—3 1924—5 1926 1926—8 1929-31 1931 
100 55.5 70.2 84.4 82.8 88.5 91,2 

Azt látjuk, hogy a reálbér majdnem felére csökkent az infláció 
éveiben a világháború előtti állapothoz képest, a valutastabilizálás 
után emelkedésnek indult, 1926-ban maximumot ért el, a fellendülés 
ezután következő éveiben csökkent, majd a világválság alatt újból 
emelkedett és 1931-ben, a világválság kimélyűlésével, érte el maximu
mát a világháború után. Ez a maximum majdnem 10%-kal alatta 
marad az 1913-as színvonalnak (a reálbér 1931-ben a lakbért magában 
foglaló hivatalos létfenntartársi index-szel számolva is csupán 95.2 
volt), a fellendülési időszaki reálbére pedig majdnem 20°/o-kal. A telje
sen foglalkoztatott munkásnak fizetett reálbérek tehát a mai napig 
sem érték el az 1913-as színvonalat Magyarországon. 

Abban az első pillantásra meglepő tényben, hogy a reálbér a fellen
dülési időszakban csökkent, a válságban pedig emelkedett, a kapitaliz
musnak egy általánosan érvényesülő, bár kevésbé ismert másodlagos 
törvényszerűsége jut kifejezésre a reálbérek mozgását illetően. Az 
ipari tartalékhadsereg mozgása által meghatározott általános bértör
vény keretén belül a fellendülési időszakban a reálbér csökkenésének 
a tendenciája is érvényesülhet, ha a létfenntartási költségek jobban 
emelkednek, mint a névleges bérek. És viszont a válság és a pangás 
időszakában a reálbér emelkedésének a tendenciája is érvényesülhet, 
ha a létfenntartási költségek jobban esnek, mint a névleges bérek. 
Amint látjuk, ezek a tendenciák (az alapul vett hivatalos statisztikai 
adatok helyességének feltevése mellett) érvényesültek is az általunk 



áttekintett időben. Azonban e tendenciák érvényesülésének határt szab 
az ipari tartalékhadsereg alapvető mozgása. Tényleg Magyarországon 
a válságban a reálbérek csak az 1930. év végéig emelkedtek, azután már 
az ipari tartalékhadsereg folytonos duzzadásának! (és egyben a létfenn
tartási költségek esése megállásának) a hatása alatt mozgásuk foly
tonos esésbe ment át. Ez kitűnik az (összes) ipari átlagos reálbér moz
gásából, amelyet az Oti-statisztika ipari munkásokra vonatkozó név
leges béradataiból számítottunk ki, ugyancsak a hivatalos (lakbér 
nélküli) létfenntartási költségindex alapján.9 Ezen az alapon a reál
bérek a következőképpen alakultak a válság alatt: 

Ipari átlagos reálbérek 
1929=100 

1929 1930 1931 1932 1932 
évi átlag XII. 31. évi átlag 3/4-ed év átl. IX. 30. 

100 116.1 111.6 109.1 108.6 
A reálbérek esése 1930. XII. 31., a maximum időpontja és 1932. 

IX. 30.,a minimum időpontja között 6.5%. 
És a válságban a reálbéreknek azt az időleges emelkedését is, 

amelynek a t e l j e s e n f o g l a l k o z t a t o t t munkás hasznát látja, az 
e g é s z m u n k á s o s z t á l y reális jövedelmére nézve sokszorosan 
ellensúlyozzák a munkanélküliség hatásai. A válságban, ha a teljesen 
foglalkoztatott munkás reálbére egyideig emelkedik is, az egész mun
kásosztály reális jövedelme, amint azt mindjárt látni is fogjuk, súlyo
san csökken. A fellendülési időszakban ugyanez a kettős folyamat meg
fordítva játszódik le, ha a létfenntartási költségek jobban emelkednek, 
mint a névleges bérek. Ekkor az egész munkásosztály reális jövedel
mének az emelkedését a korábban is teljesen foglalkoztatott munkások 
reálbéréneik a csökkenése kiséri. 

4. Az ipari munkanélküliség a válságban. A szakszervezetek által 
tagjaikra nézve %-osan kimutatott munkanélküliség a következőkép
pen alakult az utóbbi éveikben:10 

Szakszervezeti munkanélküliség 
julius 31-én: 

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
% 17.9 15.7 7.7 8.1 9.5 13.1 21,6 23,9 

Eszerint a szanálási időszak 16—18%-os munkanélkülisége a fel
lendülési időszakban, 1927—9-ben, lecsökkent 8—9%-ra (ami a háború 
előtti általános viszonyokhoz képest magában véve is magas arány
szám), a válság kezdetével újból emelkedésnek indult és 1932-ben érte 
el a maximumot kereken 24%-kal. Azonban ezek az adatok, minthogy 
a magyar szakszervezetek, osztálybékés irányuknál fogva, a munkás¬ 
ságnak csak kisebb és emellett a válságban folyton csökkenő hánya
dát foglalják magukban, nem tükrözik vissza a munkanélküliség valódi 
alakulását. Erről akkor kapjuk a legpontosabb képet, ha az Oti-nél 
bejelentett, tehát a dolgozó ipari munkások létszámának a változásait 
vizsgáljuk.11 Az Oti-nál bejelentett ipari munkások létszáma a maxi
mumot évi átlagban 1928-ban érte el 651.4 ezerrel és ettől kezdve foly¬ 

9 Az alapul szolgáló adatokat lásd a Magy. Gazd. kut. int. 17, 
sz. helyzetjelentésének a 106. oldalán, ahol 1930-tól kezdve negyed
évenkénti időpontok adatai szerepelnek. Ezeknek az időpontoknak az 
adataiból számítottuk ki az évi átlagokat 

10 A Magy. Gazd. kut. int. különböző kiadványainak az adatai. 11 Adatok, mint 10. alatt. 



ton csökkent. Minthogy 1928-ban a szervezett munkások 8.1%-a már 
munkanélküli volt, ugyanezt a munkanélküliségi arányszámot alkal
mazhatjuk 1928-ra az ipari munkásokra nézve is és ezen az alapon 
kiszámíthatjuk az ipari munkanélküliség — az 1928-as ipari munkás
létszámot sújtó munkanélküliség — %-os alakulását a válságban. Igy  
a következő képet kapjuk: 

Ipari munkanélküliség 
1928 1929 1930 1931 1932 

évi átlag évi átlag VI. 30. VI. 30. VI. 30. 
% 8.1 18.7 24.2 29.4 40.0 

Ezek az arányszámok lényegesen eltérnek a szakszervezeti mun
kanélküliség adataitól. A munkanélküliség súlyos kimélyülését mutat
ják már 1929-ben s azután folytonos erőteljes növekedését 1932-ig, 
amely évben a munkanélküliség 40%-kal éri el maximumát. 
(Az ipari munkanélküliség arányszámai a valóságban valószínűleg 
még magasabbak voltak. Mi 1928-ra vonatkozólag a szakszervezeti 
munkanélküliség arányszámából indultunk ki, holott az ipari munka
nélküliség arányszáma ennél valószínűleg magasabb volt 1928-ban, 
mert a későbbi években is lényegesen magasabb.) Az 1932. év munka
nélkülisége abszolut számokban 285 ezer ipari munkanélkülit jeleni 
Hogy azonban az összes ipari munkanélküliek teljes számát megkapjuk, 
ehhez a számhoz hozzá kellene még adni a válság alatt felnőtt ipari 
munkásnemzedékek teljes számát is, tehát az ipari munkanélküliek 
valódi száma magasabb a kimutatott 285 ezernél. 

Arról is képet nyerhetünk a rendelkezésünkre álló adatok segít
ségével, hogy a munkanélküliség mily arányban sújtja az ipari mun¬ 
kásság egyes meghatározott rétegeit. A fentebb alapul vett Oti-sta¬ 
tisztika az ipari munkáslétszámot főváros és vidék szerint csoporto
sítva is kimutatja. Ezeknek az adatoknak a feldolgozása a következő 
eredményre vezet: 

Ipari munkanélküliség 
1932. VI. 30. 

a 
fővárosban 

a vidéken 
33.4% 47.9% 

Azt látjuk, hogy a vidéki ipari munkanélküliség jóval súlyosabb, 
mint a fővárosi s hogy 1932-ben a vidéki ipari munkásoknak majdnem 
a fele munka nélkül volt, ugyanakkor, amidőn a fővárosi munkásoknak 
csak 1 / 3 - a . Minthogy pedig a fővárosi ipar elsősorban gyáripar, a vidéki 
ipar pedig elsősorban kisipar, már a fenti adatok azt mutatják, hogy 
a válság munkanélkülisége a kisipari munkásságot jóval súlyosabban 
érinti, mint a gyáripari munkásságot. Ebben a tényben a kisipar kisebb 
ellenálló képessége jut kifejezésre a válságban a nagyiparral szem¬ 
ben. Tényleg a gyáripari munkanélküliség aránylag a legenyhébb, 
amint azt a „Magyar Munkaadók Központjá"-nalkí a gyáripari mun
káslétszámra vonatkozó adataiból,12 egyébként az eddigi módszert al
kalmazva, megállapíthatjuk: 

Gyáripari munkanélküliség 
julius 31-én: 

1929 1930 1931 1932 
% 9.5 15.1 22.2 26.9 

1928. VII. 31. és 1929 VII 31 között a gyáripari munkáslétszám 
12 Adatok, mint 10. alatt. 



még emelkedett is, ugyanakkor, amidőn az általános ipari munkáslét
szám lényegesen csökkent a fenti adatokból kitűnőleg. Ebből azt lát
juk, hogy a válság első rohama a kisiparon gázolt keresztül. A gyár
ipari munkanélküliség egyenletesen nőtt 1929-től 1932-ig s ekkor elért 
maximuma a gyáripari munkásságnak mintegy 1/4-ed részét érintette, 
szemben az általános ipari munkanélküliség 40, a vidéki munkanélküli
ség majdnem 50%-os arányszámával. 

Mindezek a számok csupán a t e l j e s munkanélküliségre vonat
koznak, a részleges munkanélküliséget, amely a munkásságot a mun
kaidő csökkentése folytán sújtja, adatok hiányában nem ölelik fel. 
Ugyancsak csupán a részleges munkanélküliség figyelmenkivül hagyása 
mellett számíthatjuk ki az Oti-statisztika adataiból, egyébként itt is 
az eddigi módszer alkalmazásával, az ipari munkásosztály reális jöve
delmének (tehát az egyes dolgozó munkások teljes foglalkoztatás fel
tevése melletti reálbére összegének) az alakulását is a válságban;13 

Az egész ipari munkásosztály reális jövedelme 
1927=100 

1927 1928 1929 1930 1931 1932 
évi átlag évi átlag évi átlag VI. 30 VI. 30. VI. 30. 

100 100.3 92.7 98.1 92.1 73,9 
1930. VI. 30-án az egyéni reálbérek növekedése, legalább a rész

leges munkanélküliség figyelmenkivül hagyása mellett, még ellensú
lyozta a munkanélküliség hatását, de ettől kezdve az egész munkás
osztály reális jövedelme gyorsuló ütemü csökkenésnek indult, az 
egyéni reálbérek meginduló csökkenésétől is előmozdítva és 1932. VI. 
30-án az 1927—8. évek átlagos színvonalának már 3/4-ed részét sem 
tette ki. 

Ha a részleges munkanélküliséget is figyelembe vennőnk és pél
dául abból a feltevésből indulnónk ki, hogy a dolgozó munkások mun
kaideje 1927. évi átlagáról 1932. VI. 30-ra csupán 20%-kal csökkent, azt 
kapnánk eredményül, hogy az egész ipari munkásosztály reális jöve
delmének a csökkenése kereken 40%-ot tett ki 1928 és 1932 között. 

R U M O S F U V A R O S N A P J A I 

I r ta : REMENYIK ZSIGMOND (Budapest) 

Az Evet-ucca ázsiai pusztaság. Tele van sötétséggel, széllel és 
nyomorúsággal. Sovány emberekkel és sovány állatokkal. Kutyák-
ka!, öreg kecskékkel, télen piszkos varjakkal, nyáron undok patká
nyokkal. Mezítlábas gyerekekkel, öreg beteg proletárasszonyokkal, 
rongyos munkanélküliekkel, kizsákmányolt éhes munkásokkal és 
fáradt kocsisokkal. Beteg lovakkal, éhes tehenekkel. A nagy város 
fuvarosai laknak itt, ma már ők is tönkrement emberek, akik 
dübörgő stáfkocsijukon egész nap hiába rójják a várost, vagy áll
nak kinn reggeltől estig a placcon. A városban nincsenek legelők, a 
szénakereskedők üzletei pedig vastag rostéllyal fedettek. És külön
ben is: minden sarkon rendőr áll, ha nem rendőr, há t detektív, ha 
nem detektív úgy besugó és ha sem rendőr, sem detektív, sem be
sugó nem áll és lapul a sarkon, mindenütt ott vigyáz a rendre és a 

13 Az alapul szolgáló adatokat lásd a Magy. Gazd. kut. int. 17. 
sz. helyzetjelentésének a 106. oldalán. 



tisztességre az isten. Mindenki szegény itt, nyomorult, éhes és ron
gyos. Ennek a sötét vidéknek csak egy fényes csillaga van és ez 
Gémes I. háztulajdonos és b. családja. Ő saját villájában lakik, saját 
villáján saját ablakokkal és saját tetővel, amely majdnem az égig 
ér. De Gémes háztulajdonosnak semmi érzéke az efféle miszticiz
musokhoz, ő két vastag lábán nagyon is a földön áll, két olyan tal
pon, amely alat t megremeg a föld. A közbiztonságra valló tekintettel 
állandóan vastag bottal kezében jár és ha b. nejével karonfogva 
sétára indul, maguk előtt engedve az aranyos kisbabájukat tologató 
rémült cse lédlányt , a sötét ucca és az egész vigasztalan környék ki¬ 
világosodik. Kivilágosodik és megtelik a kapitalizmus földöntuli 
dallamaival. Bomlasztó szagokat sodor a szél mögöttük és előttük 
még a veszett kutyák is meghátrálnak a sarkon. Villájuk bezárva, 
nincs baj. Kiadott istállóik tele vannak és amelyik fuvaros nem 
fizet, annak még el lehet árvereztetni a lovát. Lovát, kocsiját és 
szerszámjait. Kincs baj tehát. Tudja ezt mindenki, a fuvarosok, a 
sovány lovak is tudják és az egész ucca nyomorult proletárjai. „Az 
örök világosság fényeskedjék fölöttük" — mondják tehát kezeiket 
összekulcsolva mindannyian és szemeiket az égre emelik, ahol ezek 
a kivánságok meghallgattatnak mindenek szerint. 

Egy sovány, öreg ló bukdácsol az Evet-uccai kövezeten. Nem
csak sovány és öreg ez a ló, de beteg is, éhes és végtelenül elnyűtt. 
A nagy nehéz fuvaros-szerszám alat t roskadozva alig birja nyakát  
fenntartani, állandóan térdre bukik és szájából folyik a nyál. Nagy 
stráfkocsi elé van fogva, amelyik teli téglával. A. bakon ül a tulaj¬ 
donos, bizonyos Rumos L. fuvaros, magas, szakállas ember, kezében 
gyeplő és ostor. Az ostor vége már lekopott a sok ütéstől és a bot 
vége is dagadt. 

Este hat óra felé járhat az idő. Az ucca tele van hazatérő mun¬ 
kásokkal, akik megállana.k és felháborodva nézik és hangosan szid¬ 
ják Rumos fuvarost. A gyerekek felkapaszkodnak a stráfkocsira és 
vésztjóslóan fütyülnek. Rumos fuvaros hosszú szakállával mozdulat
lanul ül a bakon és már csak néha vág egyet a lóra. 

— Alávaló egy alak vagy Rumos, — kiáltja felé a szeméttelep
ről egy másik fuvaros, — van lelked ilyen állatot befogni. Nem 
eteted rendesen és orvost sem hivatsz hozzá ha beteg. Fél kéne téged 
jelenteni állatkínzásért, hogy ilyen beteg és rosszultáplált a lovad. 

Rumos fuvaros továbbhajt, sovány proletárasszonyok dugják 
össze fejüket és ijedt szemmel a fejüket rázzák. 

— Gyalázatos. — kiáltják az asszonyok és egy öregasszony leköp 
r á az emeletről. A köpés véletlenül a lóra esik és annak oldalán le
csurog. 

— Egy ilyen aljas gazembert fel kellene jelenteni, — mondja a 
sarkon álló uccaseprő egy kintornájához támaszkodó öreg koldus
nak. — fel kellene jelenteni, mert ennyire hagyta jutni ezt a sze
gény állatot. Az egész ucca ismeri ezt a Rumost. I t t bérel egy helyet 
a ló számára a Gémes háztulajdonos istállójában; igaz, hogy az 
istállóbért sem fizeti meg, de enni sem ad rendesen a lónak, se nem 
gyógyittatja ha beteg. Amellett meg használja szegény állatot, ki
zsarolja a végtelenségig, le kellene záratni, felelősségre vonatni 
azért, amit csinál. Csak lássa meg valami előljáró, majd ellátják a 
baját, — mondotta az uccaseprő és megvetően kifordította az egész 
rakás szemetet a roskadozó ló előtt, aki abba hogy belegázolt, ott 
térdreesett, 



Mint ahogy illő is volt, úgy erről az esetről, mint hogy általá
nosságban Rumos fuvaros miként bánt eddig is beteg lovával, érte
sült Gémes háztulajdonos is személyesen. Mód felett; felháborodott és 
eme felháborodásának következményei valának. Első dolga volt, 
hogy ellkacsázott a legközelebbii rendőrségi őrszobába, ott csunyán 
bemártotta Rumos fuvarost, ezután beszélt telefonon az állatorvos
sal és telefon nélkül az összes környékbeli rendőrökkel, uccán 
lődörgő detektívekkel és besugókkal. Ennek az lett a következménye, 
hogy Rumos fuvaros még a harmadik sarokig sem ért vánszorgó 
lovával, már körülvették őt és kis lovát rendőrök, besugók, maga a 
tisztiorvos, uccaseprő és az egész ucca népe. Lerángat ták a magas 
kocsiról, lovát kifogatták és mindenünnen hangosan ordítoztak rá. 
Leghangosabban természetesen az Evet-uccai élő lelkiismeret,, Gémes 
I. háztulajdonos. 

— Egy ilyen alávaló alakot, aki így táplálja és ennyire hagyja 
jutni azt az állatot, akinek a munkájából él, agyon kéne verni, — 
ordítozták minden oldalról. Rumos fuvaros kövér magas alakja ki
emelkedett a tömegből, szakálla lengett a szélben és szemei bizony
talanul tekingettek szerteszét. 

— Ki kell fogni a lovat, — állapitotta meg a tisztiorvos, — ez az 
állat beteg, teljesen munkaképtelen, alig bir állani a lábán. Abszolut 
rosszul táplált, ezért maga még számadással tartozik! 

— Igen, ezért még felelni fog, — kiáltotta a rendőr és néhány 
detektiv azonnal hozzálátott, hogy jegyzőkönyvet vegyenek fel az 
esetről. A külváros proletárnépe felháborodottan zajongott, a sze¬ 
gény lovat sajnálták és a fuvarost szidalmakkal illették. 

Ezért a bíróság elé kell állítani és felelősségre vonni, — 
kiáltotta az uccaseprő Janicska is és rongyos ruhájából majd kibujt 

örömében hogy lefogták ilyen körülmények között Rumos fuvarost 
és hogy az igazság, a tőrvény és a rend alapján ily nagyszerűen 

érvényesült. 
— Igen, lelketlen disznó, akinek börtönben a helye, ahelyett, 

hogy rendesen eltartaná azt az állatot), akinek a munkája után él, 
kórcsmába jár, lakást nem fizet és zabál, még csak nem is eteti. Hisz 
beteg is az állat uraim, — kiáltotta Gémes háztulajdonos felháboro
dott hangon, — akárki megnézheti, még beteg is az állat. Hogy birna 
ez ilyen körülmények között dolgozni, jókedvüen reggel korán fel
kelni, munkábamenni, dolgozni egész napon át, há t lehet éhes gyo
m o r r a ? Példát kell mutatni i t t uraim, — emelte fel hangját a, ház
tulajdonos és minden szavát a körülállók helyeslése kisérte, mert 
mindenki félt a háztulajdonostól, akinek a tulajdonságait a környé
ken mindenki ismerte, — példát kell mutatni és be kell bizonyítani, 
hogy ez így nem mehet tovább. 

„Igy nem mehet tovább, szivem jó éjszakát" — ordította egy 
nyitott ablakon át a rádió és az öreg kintornás koldus is felállitotta 
hangszerét és éktelen lármával muzsikálni kezdett. Rumos fuvaros 
két rendőr között, kisérve a detektívek, besugók és egyéb szimpati
zánsok hatalmas tömegétől, megindult a rendőrségi őrszoba 
irányában. 

A független biró egy pódiumon osztogatta az igazságot. A biró 
is kövér volt, hatalmas testű és szakállas, akárcsak Rumos fuvaros, 
mégis érthetetlen szigorral, kezelte őt és mindenegyes szavával tud
tára adta neki, hogy meg van a véleménye az egész dologról, Rumos 
egész személyéről, arról a társadalmi osztályról, amelyhez a fuvaros 



eddig is tartozott és ezután is tartozni fog és egyáltalán mindenről 
és mindenkiről ezen a viliágon. Ezt Rumos fuvaros is észrevette és 
hamarosan tisztába jött vele, hogy jó kezekbe került. 

A tények: ismertetése után a tanuk egész serege tette meg vallo
mását. Detektívek egész raja hozott bizonyítékokat ar ra vonatkozó
lag, hogy Rumos fuvaros mióta folytatja embertelen bánásmódját 
a szegény öreg lóval kapcsolatban. Ezt és ehhez hasonló vádakat 
hangoztattak a tanuknak, jelentkezett környékbeli házmesterek, 
fűszeresek, uccaseprő, korcsmáros, patikus és lelkész, 

— A ló öreg és beteg. Öregségén és betegségén kivül jelenlegi 
állapota rossz, ellátásának! és annak az embertelen bánástmódnak 
tulajdonitható, amiben Rumos fuvarosnál annak dacára részesült, 
hogy általa kereste meg kenyerét, lakbérét, ruházkodását és szóra
kozásait. A ló mindezeknél fogva gyógyíthatatlan, tehát annak a, le
vágását és hatóság általi elföldeltetését javasolom, — mondotta a 
községi állatorvos és hatalmas pecsétekkel ellátott bizonyítványokat 
helyezve az asztalra igyekezett befolyásolni a független birót. 

Ezzel azután minden betelt. A bíró is felháborodva ennyi gonosz
ság láttán, felemelkedett és kihirdette az ítéletet. Rumos fuvarost 
embertelen magatartásáért , állatkínzásért, szolgálatában álló jószá
gának megnembecsüléséért, annak egészségi állapotának elhanyago
lásáért, stb. magas pénzbirságra ítélte és azonkivül még fogdával 
sujtotta. Azonkivül elrendelte a beteg ló elkobzását, annak levága¬ 
tását és a hatóság általi elföldelését. Mindenki megnyugodva 
fogadta az ítéletet, csak Rumos fuvaros szakálla őszült meg pillana
tok alatt. 

— A bírságot megfizetni nem tudom, — kiáltotta a fuvaros, — 
most hogy még beteg lovamat is elveszik, teljesen munkanélkülivé-
válok, soha ebben az életben nem, lesz alkalmam, hogy a levágott ló 
helyett egy másikat szerezzek be, — kiállította és összekulcsolta két 
kezét. 

A független biró jólelkűen a pénzbírságot is átváltoztatta fogj 
házbüntetésre. Rumos fuvaros így egészében három Illettet kapott, 
amit jogában volt neki azonnal kitölteni. 

Amint Rumos fuvaros kiszabadult a fogságból, kénytellen volt 
megmaradt rossz szerszámait és rossz kocsiját is elkótyavetyélni, 
hogy élni tudjon addig, mig valahol munkát talál. Lassan multak el 
fölötte a hetek. Különböző istállókban huzta, meg magát, régi cim
boráinak jóvoltából, akik szállást pár napra ugyan még adtak neki, 
de munkára lovak mellé már fel nem vették, mert ebből az esetből 
kifolyólag Rumos fuvaros állatkínzó hi r re tett szert. Kint lődörgött 
az uccákon, közben állandóan rongyosodott és néha napokon át alig 
evett. Igy a hatalmas, kövér ember már csak árnyéka lett saját 
magának és gunytárgya az Evet-uccai perifériának, ahol hosszan 
lógó szakállal és piszkos rongyokban ha megjelent, a szél is menekült 
előle sivítva felkavarva az ut porát. 

— Ez nem mehet így tovább, Rumos, — mondotta neki szána
kozva egy este a közeli épitkezések palléra, akinek annakidején a 
fuvaros sokat dolgozott, meszet szállitott, téglát hordott és faanyagot 
kis lovával, — ez nem mehet így tovább. Felveszlek az építkezéshez 
napszámosnak, elég erős vagy, majd beajánlalak Gémes háztulajdo
nosnak, akinek a házát most nagyobbítjuk. 

Rumos fuvaros másnap már az épületen dolgozott mint napszá
mos. Hordta a téglát, a meszet, habarcsot kevert és huzta fel a 



magasba csigákon. Kis talyigán tolta be az uccáról a cementeszsáko-
kat és homokot szitált. Közben ruhája még jobban tönkrement és a 
módfelett alacsony napszámából nem tellett neki elegendő étkezésre. 
Gémes háztulajdonos ha kijött az épitkezéshez, figyelembe se vette, 
átnézett raj ta két kifejezéstelen szemével, mert Gémes ház-tulajdonos
nak jó szemei valának, mindent megláttak első pillanatra, nagy
szerűen tudta magát mindenütt tájékozni, azonkívül kövér volt, vas
tag botot hordott a karján, kalapját félrecsapta és; nagy, hatalmas 
ülepét kitünő nadrág fedte. 

— Nagyon lesoványodtál Rumos, — mondotta neki estefelé a jó-
erőben lévő pallér, — nem értem), hogy akármennyit is zabáltok, 
mégis olyanok vagytok mint akibe hálni j á r a lélek. Biztosan el
isszátok a pénzt, — tette még hozzá tájékozódólag. 

Rumos tagadólag rázta fejét és hosszu szakálla lebegett a szél
ben. Meztelen lábával a habarcsban állott és szemei izzottak kócos 
haja alul. Nagy, lesoványodott ujjain a bütykök kidagadtak, orra 
megnyult és pofacsontjai előreugrottak. Az agglegény Rumos fuva
rosnak munka közben is sokat kellett titokban pihennie, hogy lábon 
tartsa magát és össze ne essék fáradtságában, rosszultápláltságában 
és kezdődő betegségében. 

— Menj el, Rumos mészért, — mondotta a volt fuvarosnak a pal
lér, — hozzál két mázsa meszet. Az Evet-ucca végén van a mészrak¬ 
tár, ahonnan annakidején te is szállítottál. I t t a cédula. I t t van ez 

a kis kocsi, két mázsa meszet magad is elbírsz, — tette még hozzá a 
pallér és kisujjával zsíros fülét piszkálgatta. 

Rumos fuvaros nyakába vetette az istrángot és nyomában az 
iszonyatosan zörgő kis kocsival megindult a mésztelep irányában. 

A mésztelepen hamar megrakodott és amint visszafelé indult végig 
a poros, ázsiai pusztaságú Evet-uccán, rosszullét fogta el. De össze¬ 

szedte magát és meggörnyedten, fájós és mezítelen lábaival, éhesen 
és rongyosan, hosszú lógó szakállal megfeszítve minden erejét huzta 
a kis kocsit. 

Az ucca tele volt emberekkel. Amerre Rumos fuvaros haladt, az 
emberek megálltak és a gyerekek lemásztak a fákról. Mindenki száj
tátva bámulta a roskadozó fuvarost, amint az rongyosan, égő szemek
kel, megfeszített gyenge lábakkal, kiéhezetten huzta a talyigát. 

— Hol van a lovad, Rumos? — kiáltotta valaki az árok széléről, 
ahol egy kis sámlin guggolt, — most, hogy már nincs lovad, magad 
huzhatod a kocsit, — kiáltotta át az ucca tulsó végiről Janicska 
uccaseprő is, lapátjára támaszkodva, 

A házak kapuja alól a lakók a hírre, hogy Rumos fuvaros maga 
huz egy kocsit, kitódultak az uccára. Sokan vigyorogtak és kiabálá
saikkal Rumost bosszantották. 

— Olyan sovány vagy már mint a lovad volt, Rumos — kiabál
ták feléje minden oldalról, — hamarosan magad is a r ra a sorsra 
jutsz, mint a lovad jutott. 

Rumos fuvaros hosszú szakállát megtörölte a lecsurgó nyáltól és 
kendőjével felszárította izzadt homlokát. Nekifeszülve a kocsinak a 
gödrös uton nehezen volt csak képes előre haladni, gyomra émely¬ 
gett és feje szédült. Két térdét egymáshoz ütögette mint a hideglelős. 
Olykor-olykor, hogy fel ne bukjék, megállt. 

— Olyan sovány már mint a lova - - ordították Rumos fuvaros 
felé az ucca végiről, végig az uccán, a házak ablakaiból, a fák teteje¬ 



ről, a villanypóznákról, a kanálisokból és az uccasarkokról. — Akár 
a lova, igen. 

Rumos fuvaros megállt. Ebben a pillanatban világosodott fel 
előtte minden, meglehetősen tisztán, félreérthetetlenül és határozot¬ 
tan. Levetette nyakáról az istrángot és ledobta azt az ucca 
kövezetére. 

— Akkor eriggyetek a rendőrhöz, meg a besugókhoz és jelentsé
ek fel a gazdámat. Gémes I. háztulajdonost, — kiáltotta vadul. --
De ne csak az én gazdámat, a ti gazdáitokat is és egyáltalán minden 
gazdái és tulajdonost, aki emberekkel és állatokkal dolgoztat, sovány 
ekkel és sovány állatokkal. 

A munkanélküliek, proletárasszonyok, munkások, egyáltalán az 
egész nyomoruságos ucca népe kitátotta a száját. 

— Addig is amig magunk meg nem tudjuk szerezni magunknak 
az eleséget. — ordította Rumos fuvaros sovány ökleit rázva hosszú 
szakálla előtt, — addig is, felelősségre kell vonni mindenkit, aki 
rosszul táplálja munkásait. Kihasználnak bennünket, kizsarolnak a 
végtelenségig. Felelősségre kell vonni, egytől egyig, kivétel nélkül, 
mert mind rosszul táplálja állatait és munkásait, akiknek a munká¬ 
jából él, lakást fizet, kávéházba jár és zabál. Most menjetek! — ordí
totta, -~ ha a lóért beárultatok, most is menjetek, minden sarkon áll 
egy detektív, ha nem detektív úgy besugó, ha nem besugó, akkor 
rendőr, vagy valami efféle, szaladjatok szét ahányan vagytok, jelent
sétek fel munkaadóitokat és munkáltatóitokat, mert ti is mindnyájan 
rosszultápláltak vagytok, soványak, betegek és rongyosak. 

Rumos fuvaros a megdermedt proletárasszonyokhoz fordult. 
— Eriggyetek. — ordította, — áruljátok be férjeitek, meg gyere

keitek munkaadóit, hivassatok most is orvost, detektívet, rendőrt és 
besugót. Elöljárót, bírót, börtönőrt és hóhért. Addig is, amig mást 
tenni nem lehet. Állítsátok vád elé a munkaadókat, gyárigazgatókat, 
háztulajdonosokat, gazdálkodókat, hajótulajdonosokat, kereskedőket, 
egyszóval az egész város minden munkaadóját. Mert máshol is ez a 
helyzet. Ott áll a. sarkon a rendőr, — ordította hosszú szakállát meg¬ 
rázva és felfordította a meszes kis kocsit, — szaladjatok. És ha nem 
lesz vádaskodástoknak eredménye, vonjátok le a konzekvenciát, — 
ordította rekedten Rumos fuvaros és fáradtan leült az árok szélire 
egy csenevész fácska árnyékába. 

„Akkor eljön majd egy jobb idő, ha eszünket vesszük elő", — 
ordította egy nyitott ablakon át a rádió, szivhezszóló zenekisérettel. 
És az Evet-uccai ázsiai pusztaságban így kezdett bizonytalanul még, 
de mégis derengeni a homály. 

A német nemzeti szociálizmus programpontjaiból: „Vagy sikerül 
Németországnak szétrobbantani azt az övet, mely keletről körülfogja 
és ott új telephelyeket szerezni s vásárlóképes piacokat berendezni 
vagy pedig kivitelünk tengerentúli plaszirozási lehetőségeit kell meg
teremteni. Mindakettő csak harc árán érhető el." „Három alapvető elvet 
ismerünk el: 1. Az emberek értéke nem azonos; minden népnek meg
van a maga értéke s csak a maga értékével és értékében élhet 
és lehet naggyá. 2. Az emberek nem egyformák. A sors képességeik 
szerint különbözteti meg őket s az a nép él majd legtovább a földön, 
amely sorsát legtehetségesebb férfiai kezébe teszi le. 3. Egy nép sem 
állhat fel anélkül, amelyben minden egyest nem arra nevelnek, hogy 
üdvét semmi másban, csak a saját erejében lelheti." ( H i t l e r legutóbbi 
hamburgi beszédéből.) 



A NEMZETISÉGI KÉRDÉS ROMÁNIÁBAN 
Irta: BÁNYAI IMRE (Bukarest) 

Az Erdélybe bevonuló román csapatok — az imperialista hábo
rúk természeteként — nem tettek különbséget hajdani nemzetig elnyo
móik' s a velük egy sorbaín élő magyar elnyomottak között. Termé
szetes tehát,, hogy a magyar és egyéb erdélyi kisebbségek sem fogad
ták a legnagyobb örömmel a bevonuló román csapatokat. Ellenállás, 
ellenszenv, itt-ott guerilla támadások adják meg az 1919-es év nem
zetiségi mozgalmainak a képét. Az 1919-es óv azonban elmúlt és vele 
együtt elmultak annaik utolsó rezgései is. T r i a n o n lezárja ezt az 
időt és megnyitja az új nemzetiségi mozgalmak idejét, Trianonr-nal 
stabilizálódott a 'kisebbségi élet is. Kiindulópontja ennek az időszak
nak az Egyesülés perfektuálása. 

A nemzetiségek felé először a gyulafehérvári pontok próbálják 
a kisebbségi jogok garantálásával — a békejobbot nyújtani. Ez 

a békejobb még annak a helyzetnek a következménye, amikor békés 
úton, megegyezéses alapon kísérelték meg az új állam megalkotását. 
Közben azonban a román csapatok megszállták Erdélyt s előrevonu
lásuk egyértelmű volt a gyulafehérvári pontok megsemmisülésével. 
Trianon-nal az új állam már de j u r e megalakult és így — a nem
zetközi elismerés után — nincs szüksége az erdélyi kisebbségekre. 
Gyulafehérvár elmúlt . . . A polgárság szembenálló rétegeinek demo-
' ' 'kus kiegyezésére már semmi szükség... Megkezdődik — a poli-

hatalom birtokában — az egyoldalú harc a gazdasági hatalomért. 
Ennek a harcnak a gazdasági alapja a következő: 
NTagy-Románia megalakulása gazdaságilag igen különböző fejlett-
okon, álló területek összeesatolását jelenti. Természetesen egy üyeu 
latban a különböző gazdasági nivójú és termelésű területek urai-
osztályai szükségszerűen harcba kerülnek egymással a politikai 

_ . „„„Jasági hegemónia biztosításáért ós meghódításáért (az imperialista 
hódítók) s a meglévő pozíciók megvédéséért (a nemzetiségi burzsoázia 
részéről). Ennek a harcnak a jellege — itt is — imperialista: a régi 
királyság burzsoáziája és finánctőkéje mint hódító magához ragadta 
a csatolt területek gazdasági és politikai vezetését. A csatolt területek 
és a régi királyság egyenlőtlen gazdasági fejlettsége azonban ennek 
a belső imperializmusnak azt a sajátos jelleget kölcsönzi, hogy a fejlő
désben (Erdélyhez és Bukovinához, viszonyítva) visszamaradt régi 
királyság uralkodó osztálya magához ragadta az új területek gazdasági 
privilégiumait, politikai vezetését,, adminisztrációját stb.; az Egyesülés 
révén magasabb fejlettségű, az iparosodás kezdetén álló területek! egy 
alacsonyabb fejlettségű polgári csoport uralma alá kerültek. A romá
niai belső imperializmus így egészen sajátos jellegű: pontosan a fordí
tottja az imperializmus fogalmának. (Csehszlovákiában a magasabb 
fejlettségű Csehország ragadta magához az alacsonyabb fejlettségű te
rületek vezetését.) Ez a fordított imperializmus különböző rendelkezé
sek folytán (agrárreform, nacionalizálás) egyrészt letörte a szemben
álló feudális-kapitalista érdekcsoportokat, másrészt magához ragadta 
a gazdasági vezető helyeket: megteremtette az új nemzetiségi kérdés 
gazdasági és politikai bázisát. A nemzetiségi kérdés romániai válto
zata a belső imperializmus e tényeinek eredménye. Az Egyesülés Er
délyben hatalmas latifundiumokat, a Regáthoz viszonyítva bő ipari 
nyersanyagtelepeket s ugyancsak a régi királysághoz viszonyítva fej
lettebb ipart talált, mely mind kisebbségi kézen volt. Megszerezni 



ezeket az üzemeket, megteremteni a régi királyságban ugrásszerűen 
kifejlődött financkapitalizmus ipari és agrárbázisát, letörni a régi 
magyar impérium feudális-burzsoá uralmát: — ezek voltak az új 
állam főfeladatai. Eszközei pedig: a meglévő ipari üzemek naciona¬ 
lizálása és kommercializálása, a latifundiumok szétosztása a paraszt
ság között, illetve az ipari és mezőgazdasági uralkodóréteg felmorzso
lása s a velük szorosan egybenőtt gentry-hivatalnokosztály leépítése. 

Erdély hatalmi és gazdasági meghódításának sajátossága a nem
zetiségi probléma jellegét is sajátossá tette. Sajátosak pl. az erdélyi 
nemzetiségi kérdésben az Egyesülés idejében kialakúlt osztályviszo¬ 
nyok. A régi osztályviszonyokat az Egyesülés gyökerestül felforgatta 
s teljesen újakat állított helyébe. Az Erdélyben élő nemzetiségek éle
tében döntő jelentőségű, hogy mindegyiket (magyar-zsidó-szász-német) 
más és más termelési forma jellemzi és így az Egyesülés idejében 
mindegyik más és más osztályviszonyok között élt. Természetesen az 
osztályviszonyok és a termelési formák különbsége csak a nemzetiségek 
polgári osztályára vonatkozik, ezeket azonban azért kell kiemelnünk, 
mert a nemzetiségi harcot sokáig ez az osztály folytatta. (A polgárság 
a közös nemzetiség, a közös „kisebbségi sors" nevében hívta harcba — 
saját érdekeiért — a szélesebb tömegeket.) Ezért alábbiakban külön-
külön érintjük azokat az; osztályviszonyokat, melyek az Egyesülés1 ide
jében az egyes nemzetiségeken belül kialakultak. 

A magyarság. A magyar uralkodóosztály az Egyesülésig a követ
kező társadalmi rétegekből állt: n a g y b i r t o k o 

s o k (ezeknek a kezén volt a művelhető föld és erdő óriási többsége); 
h i v a t a l n o k o k , a nagybirtokosokkal és hivatalnoki karral szoro
san összenőtt f a l u s i g a z d a g p a r a s z t o k és végül az e g y h á ¬ 
z a k . Ezek a rétegek, melyeknek létalapja a latifundium, az állam, az 
egyházi vagyon és a nagyobb falusi birtokok! voltak az uralom meg
változásával nagyrészt letörtek. A latifundiumok nagyarányú kisajá
títása, (mely alól» nem képezett kivételt az egyházi vagyon egyrésze 
som) s az állam adminisztrációs-apparátusának' meghódítása azt ered
ményezték, hogy a magyar uralkodó osztály gazdasági bázisa eltűnt. 
Ezt a gazdasági bázist a feudális osztályelnyomás évezredes rendje 
konzerválta: az új állam ennek a romjain építette fel termelésének 
szükséges piacát (agrár-reform) s az állam hivatalaiba a saját embe
reit ültette. A „történelmi osztályok", a mágnás és gentry osztály pusz
tulását jelentette ez. A magyar nemzetiségen belül ugyan élt még az 
uralkodóosztálynak égy kis polgári rétege (bankár, iparos, kereskedő) 
ez azonban nem számra hanem gazdasági helyzeténél fogva volt je
lentős. 

A romániai többségi politika mindezeknek a rétegeknek a gaz
dasági lehengerelését több szempontból szükségesnek találta. Egyrészt 
úgy látta, hogy ezeknek a rétegeknek a gazdasági megsemmisítése 
(vagyis a feduális-latifundiáris gazdálkodás eltörlése) révén megszaba
dul a kapitalista fejlődés főakadályától s megteremti azt az áru- és 
pénz-piacot, mely a már erősen felduzzadt és ugrásszerűen kialakuló 
régi királyságbeli finánctőkének elsőrendű érdeke: másrészt — politi
kai szempontból — magához láncolja az ideig-óráig kielégített paraszt
ságot, s új horizontot nyit a romániai tisztviselői kar előtt, amely 
a régi magyar tisztviselők helyére került. Ezeket a törekvéseket ki
egészítette még — a későbbi nacionalizálási és kommercializálási tör
vények révén — az erős vámpolitikával biztosított magyar és külföldi 
érdekeltségek kezén levő ipari- és bányavállalatok megszerzése. A ro¬ 



mán bankokrácia és nagypolgárság hatalmas fellendülése így követ
kezett be. 

Hogyan alakult a nemzetiségi politika ezek között a feltételek 
közt? 

A nemzetiségi politika a „közös érdek" nevében hívta harcba a 
kisebbségi tömegeket az új állam és politikája ellen, holott valójában 
a magyar uralkodó osztály privilégiumainak megvédéséről volt szó. 
Az első években a volt magyar uralkodó osztály és annak kispolgári 
csatlósai még bíztak egy gyors változásban és hirdették, hogy az adott 
helyzet nem tart soká: a történelmi Magyarország ismét helyreáll stb. 
Ezek az álmodozások persze ha alkalmasak is voltak arra, hogy a 
kispolgári rétegeket a nemzetiségi uralkodó osztály ideológiája szá
mára biztosítsák, nem tudták megakadályozni a magyar uralkodó osz
tály felőrlődését. A magyar nemzetiségű uralkodóosztály gyorsan tü
nedezett lefelé, s mindenkép egy pusztuló társadalmi réteggé kezdett 
átalakulni. A felőrlődése kezdeti szakaszában, az osztályvereségnek 
ebben a történelmi helyzetében merült fel a magyar uralkodó osztályok 
első hivatalos ideológiája: a rövid ideig hirdetett u. n. „passzív rezisz
tencia" elmélete. A hivatalnokok a ködös „közös" nemzeti érdek nevé
ben tömegesen hagyták el állásaikat, nem tettek esküt; aki beszegődött 
az új állam szolgálatába, annak „áruló" lett a neve. A karbatett kéz
nek, a vesztett csaták utáni csodavárásnak volt ez a korszaka. A fel
bomló magyar uralomnak ez a tünete azonban csak addig tartott, amig 
a magyar uralkodó osztály elvégezte a számára oly szükséges átala¬ 

kulást a feudálisból burzsoává, a mágnásból és hivatalnokból polgárrá. 
Az osztály-átszervezés e folyamata azután a kisebbségi politika arcvo
 is nagy elváltozásokat idézett föl. 
A magyar uralkodó osztálynak és középosztálynak ez a „törté
i" széthullása persze csak ideiglenes volt, mert a széthullás e 
folyamata mögött átalakult egy más formációjú és más gazdasági 
alapú uralkodóosztállyá. A repatriálások és optálások folyamata tüs¬ 

tént lezárult, amikor a magyar nemzetiség életében az új események 
hatása következtében megjelent a polgárság és a maga kisebbségi 
politikáját kezdte diktálni. Ezek az új események a romániai kapi
talizmus háború utáni fellendüléséből következtek. A romániai pros
peritás háború utáni szakasza, a magas konjunktura ideje alkalmas 
volt arra hogy a passzív rezisztencia kisebbségi politikáját egy reális, 
konkréten opportunista és aktiv, erősen üzleties politikává változtassa 
át. Az események következtében így született meg a magyar burzsoázia 
a letűnt uralkodóosztály rétegeiből. (Pld. az erdélyi magyar bankok
nak köztudomás szerint a magyar egyházak a főbetétesei s vezetőik a 
mágnások és gentryk rétegeiből kerültek ki.) Ez az átalakulás eredmé
nyezte, hogy a kisebbségi kértlés és politika is az új burzsoá érdekek
nek megfelelően alakult át. A feladat ebben a szituációban már az 
volt, hogy hogyan kell a kifejlődő tőkének állami támogatást bizto
sítani, a hatalmon megosztozni, s a profit elosztását szabályozni. Vilá
gos, hogy ezt a feladatot máskép, mint a kiegyezés politikáján keresz
tül nem lehetett elérni. „A közös kisebbségi érdek" természetesen meg
rad továbbra is, hisz az osztályszempontok kívánatossá tették, hogy 
a magyarság, mint politikai és ideológiai egység harcoljon — a na
gyobb nyomaték kedvéért — a hatalomban való osztozkodásért. Ez az 
áj, polgárilag dirigált magyar nemzetiségű hivatalos politika így már 
a politikai-parlamenti harc vonalára került. A passziv rezisztencia át
alakult aktiv opportunizmussá. A nagy birtoknak tetszetős „történelmi 
Magyarország" eszméje helyére az adott történeti keretek közti harc 



polgári ideológiája lépett. A régi „nemzeti" eszme persze továbbra is 
megmaradt a tömegek számára, reális tartalma azonban már igen 
kevés. . . 

Milyen volt a viszony ebben a polgáriasodé fázisban a nemzeti
ségi burzsoázia és a többségi burzsoázia között? A kiegyezés vonalán 
természetesen mindig történtek kisiklások a „jogos rész" körül. A 
harc azonban már nem a kizárólagos uralomért folyt,, hanem csak a 
privilégiumok nagyságáért. A parlamenti tribünön folyt a harc a 
„kisebbség védelméért", ám a részvénytársaságok zöldasztalainál a 
többségi és kisebbségi polgár már összetalálkozott. A „közös kisebbségi 
célok", „az iskolák szabadsága", „nyelvszabadság" stb. érdekében folyó 
harc nem lényeges mozzanata a magyar polgárság politikájának, ha
nem csak takarója a tényleges valóságnak. Ez a valóság pedig — 
kiegyezés. „A megértés politikájáért való küzdelem" már régen üres 
jelszó, amikor ez a megértés már rég megtörtént a két szemben álló 
uralkodóosztály között azonos gazdasági alapjuk, azonos termelési fel
tételeik és társadalmi érdekeik miatt. Persze ezt az azonosságot min
dig keresztezi egy divergens törekvés — a profit nagysága körül 
(„irredenta" magyarság és „soviniszta" románság). 

Párhuzamosan a nagypolgárság „békepolitikájával" a középosz
tály s a kispolgárság is ennek a békepolitikának szolgált társadalmi 
támaszul. A „megértés", „egymásrautaltság" elvéből1 született aztán a 
(román részről is felbukkant) transsilván eszme. Minden kiegyezés 
ellenére azonban a vezetőszerepet a román burzsoázia, különösen annak 
regáti szárnya vitte. A transsilván eszme (politikailag és nem iro
dalmi értelemben) a regáti finánctőkével szembeni oppozíciót jelen
tette, azaz a privilégiumok kiszélesítésének eszmei törekvését. 

Hogyan alakult a magyar kisebbség belső élete? A gentry-mágnás 
kornak megfelelő élet helyett a magyar nemzetiség élete elpolgáriaso
dott. Ideológiai törekvései, szervezeti formái megteltek polgári tarta
lommal!. Belső politikája a formai demokrácia jegyében jelentkezett. 
A feudális csökevények belenőttek a polgári életbe. A hajdani naiv 
reménykedések helyét a „komoly" munka váltotta föl. A széthullt, tör¬ 
ténelmileg megsemmisült feudális romok fölött, a széles tömegek nagy
mérvű kizsákmányolásából megszületett a magyar kisebbségi polgár, 
amely meghódította a magyarság összes szerveit, szolgálatába állította 
az egyházakat, magához láncolta a parasztságot, ideológiailag kor
rumpálta az ifjúságot: mindezt a „közös kisebbségi érdek" nevében. 

A zsidóság. A zsidóságnak, mint nemzetiségnek az esete egészen külö
nös. Nyelvileg a magyar kisebbséghez tartozik (csak 

egyes vidékekén használatos a zsargon), amelytől csak vallásilag s faji 
leszármazását tekintve különbözik. Igy integráns része volna a ma
gyarságnak. Kérdés: mi tette szükségessé, hogy az impériumváltozás 
után a zsidóság hirtelen felfedezze nemzetiségi voltát s külön nemzeti
ségi aspirációkkal induljon harcba? (A zsidóság nemzetiségi átszervező¬ 
dése csak Erdélyben, Bukovinában és Besszarábiában történt meg, a 
régi királyság területén csak nagyon redukált mértékben.) A válasz 
erre elég egyszerű: a zsidóság sajátos gazdasági adottságai szükségessé 
tették, hogy az új körülményekbe úgy illeszkedjen be, ahogy ezt sajá
tos gazdasági adottságai megkövetelik. Ugy Besszarábiában, mint Bu
kovinában és Erdélyben a zsidóság kiskereskedő, kisiparos, szabadfog
lalkozású, vagyis kispolgár. Erdélyben ennek a kispolgárságnak min
denkép ki kellett válnia a magyar uralkodó osztályok érdekszférájából, 
hisz a passzív rezisztencia akkori politikáját nem tehette magáéval ez 



a réteg, amely azonnal bele akart illeszkedni az új államrendbe. A zsi
dóságnak ez a többségi uralkodó osztállyal szembeni opportunizmusa 
így hamarabb jelentkezett, mint a magyarságé. A nemzetiség viszont, 
— mint annyiszor a történelem folyamán — itt is csak ürügy volt az 
osztályérdek leplezésére. Persze az adott romániai antiszemitizmus mel
lett szó sem lehetett arról, hogy a zsidó nemzetiség belekapcsolódjék 
az állami életbe és részt kérjen annak oltalmában, (holott a zsidó nagy
tőke ténylegesen részesült ebben a védelemben) éppen ezért a polgárság 
életében nélkülözhetetlen állameszmét áttranszporálták Palesztinába, 
minek révén a zsidóság ideológiai egységét elég hosszú időre biztosítot
ták. Ezek szerint tehát azt a sajátos szociológiai tünetet kell megál
lapítanunk, hogy a zsidó nemzetiség Romániában szociológiailag egy
szerűen nem létezik: több nyelvközösségből, több ellentétes kulturszfé¬ 
rából összetéve a zsidó nemzetiség eszméje valójában csak a zsidó kis
polgárság külön útját jelenti s ez az út az államrendbe való gyors 
beilleszkedés útja. A polgárságnak ez a szabadfoglalkozású, közvetítő
kereskedelemmel foglalkozó rétege a romániai konjunktura idején na
gyon erősen gyarapodott, sajátosan nem termelő, s főleg nem agrárius 
osztályszerkezeténél fogva azonban éles osztályharcba került a többi 
társadalmi osztályokkal, főleg a jövendőbeli konkurrens szabadfoglal¬ 
kozásúakkal. Ennek az osztályharcnak az ideológiája a konkurrencia 
részéről az antiszemitizmus ideológiai jegyében folyt le, közben azon
ban a zsidó burzsoázia állandóan gyarapodott. Fejlődésében minden 
antiszemitizmus mellett egyik segítőténye volt az a körülmény, hogy 
a zsidóság sajátos gazdasági szerepénél fogva erősen rá volt utalva a 
bürokrácia támogatására: s tényleg rövid idő alatt a zsidóság és a 
bürokrácia kölcsönösen alátámasztották egymást. A zsidó nemzetiség 
e helyzeti paradoxiáját egyfelől az állammal szorosan egybenőtt nagy
tőke és nagykereskedelem, másrészt az antiszemitizmus ideológiája de
terminálták s ez utóbbi következtében az osztályprivilégiumban nem 
részesedő zsidó rétegek a nemzetiségi nyomást jobban érezték, mint a 
többi nemzetiségek. Másrészt viszont döntő körülmény, hogy a zsidó
ságnak — eltérően a magyarságtól — nem kellett polgársággá átszer
veződnie, lévén egész strukturája kispolgári. A zsidó polgárság, mely 
a magyar uralom idején bizonyos foglalkozási ágakban (szabadfoglal
kozások, kereskedelem stb.) szinte monopóliummal bírt, az. új román 
államban monopóliuma nagy részét (lateinerpályák) a román közép
osztály megalakulásával és kifejlődésével elvesztette. 

A zsidóság nemzetiségi politikája az Egyesülés után sok éven át 
a zsidó kispolgári nacionalizmus jegyében mozgott. Palesztina-cen
trikus jellege miatt viszont ez az ideológia a legkevésbé sem arrogálta 
magának a nemzetiségi kérdés megoldását: különben is — minden 
antiszemitizmus ellenére — a zsidó nemzetiség elhelyezkedett a román 
állam kereteiben. Elhelyezkedésének egyik fontos lehetősége volt a 

magyar nemzetiségtől való elszakadása. „Nemzetiségi" aspirációi: a kis
polgári foglalkozások, a kiskereskedelem, a szabadfoglalkozások s a 
kisipar megvédése az állami adók, a leplezett numerus clausus s az 
imperializmus egyéb tünetei ellen. Gazdasági vonatkozásokban a zsidó 
nemzetiség igyekezett a romén kispolgári csoportok mozgalmában részt
venni. Ezért érthető, ha a zsidó Palesztina-centrikus törekvések mellett 
soraikban kialakult egy konkrét politikai vonal a román kispolgári 
törekvések támogatására (a Nemzeti Paraszt Párt kartellje a zsidóság
gal). Amikor azután ez. az irányvonal a hatalom birtoka révén átala
kult a külföldi finánctőke romániai exponensévé, a zsidóság hivatalos 
irányvonala is hasonló irányba terelődött. A zsidó nemzetiségi politika 



egyedüli célja így a kispolgári zsidóság célkitűzéseinek a polgári álla
mon belül való realizálása. Ezeket a kispolgári törekvéseket azonban 
már régóta az a nagy polgárság vezeti, mely eszközül használja fel a 
zsidó kisexisztenciákat gazdasági céljainak realizálása és támogatása 
érdekében. A zsidó nemzetiség alapját képező osztálystruktura felbom
lása eredményezi, hogy legujabban a zsidó nemzetiség problémája is 
más, mint közvetlenül a háború utáni években. 

A többi kisebbségek. A s z á s z o k gazdasági alapja: nagy paraszti 
és kispolgári (lateiner, kereskedő, iparos) foglal

kozások. A szászok voltak az Egyesülés éveiben a leginkább polgáro¬ 
sultak, sokkal szélesebb tömegekben, mint a zsidók és a magyarok. A 
szászság hivatalos politikája így a megváltozott körülményekbe beil
lett. Ugy a szászság, mint a zsidóság esetében közös momentum, hogy 
egyik sem volt a feudális magyar állam hatalmának nagy mértékben 
osztályosa. Igy a magyar állam pusztulása számukra nem jelentett 
döntő körülményt, igyekeztek tehát elhelyezkedni az új állam keretei 
közt. A szászoknak még azzal az akadállyal sem kellett megküzdeniök, 
amit pl. a sovinizmus és az antiszemitizmus jelentett a magyarság és 
zsidóság terhére. Gazdálkodásuk leginkább a belső szász vidékeken ját
szódik le, érdekeik közösek a románokéval. Az opportunizmus (amelyet 
a magyar impériumon belül is hivatalos politikának tekintettek) most. 
is a hivatalos politikájuk. Az új román államot ők ismerték el leg
hamarább. Ők fedezték fel legelőször a változott körülmények — rájuk 
nézve — hasznos természetét. 

Az o r o s z o k és u k r á n o k a legújabb időkig nem szerepeltek 
hivatalos politikával biró nemzetiségekként, hasonlóképen a bulgá¬ 
rok sem. Ok: ezek a nemzetiségek túlnyomórészt szegény paraszti ré¬ 

tegekből állanak s ezek nemzetiségi harca nélkülözi a polgári vezetést, 
vagyis harcuk elsősorban osztályharc. Romániában — mely összetételé
nél fogva a kapitalizmus különböző fejlettségű területeiből tevődött 
össze, ezek a területek azonban átlagosan elmaradtak a Nyugat kapita
lista fejlődésétől — nemzetiségi politika alatt nem is érthető egyéb, 
mint a,z egyes nemzetiségek polgárságának küzdelme a hatalmon való 
osztozkodásért. Az orosz, ukrán, bulgár nemzetiségek a polgári osztály 
majdnem teljes hiánya miatt nem is vehettek részt a nemzetiségi politi
kában, jóllehet a román imperiálizmus épp ezekre a nemzetiségekre 
nehezedett a legsúlyosabban. Ezek nemzetiségi politikája nevezhető 
tehát a szó legszorosabb és „ideális" értelmében nemzetiségi politiká
nak, viszont ez a politika a szegény paraszti rétegek mindennapi har
caiból áll s csak a legújabb időkben szerveződött ez a harc nemzetiségi 
jelszavak mögé. 

A nemzetiségi politika Milyen volt a nemzetiségi harc további alaku¬ 
alakulása. lása? — Egészen a válság éveiig a nemzeti

ségi polgárság rá tudta erőszakolni akaratát a 
nem polgári elemekre (kivéve a városi munkásság nagyrészét). 
Ugyanaz a polgári vonal esetenkinti változatokkal dominálta a nemze
tiségi életet. Az államhatalomban való osztozkodási egyensúly állandó 
zavarai adták e politika kilengéseit, céljait, eszközeit. Az osztályuralom 
relativ stabilizálódásának ez az ideje azonban a válság következtében 
mikor az egyes polgári csoportok vonatkozásai mellett a nemzetiségi 
csoportokon belüli osztályharc is előtérbe került, felborult. A nemzeti
ség formai és közös elemei már nem voltak elegendők ahhoz, hogy a 
nemzetiségen belüli osztálykérdést megoldják. A „közös kisebbségi 



sors" jelszava veszteni kezdett hatóerejéből. A nemzetiségi egyensúlyt 
felborító válság új irányt szabott a nemzetiségi politikának. A nem
zetiségeken belül az osztályszakadás folyamata a válság menetével pár
huzamosan nőtt. Legelőször a munkásokból és szegény parasztokból álló 
bolgár nemzetiség harcvonala kezdett forradalmi irányba tolódni, ami
nek — mint emiitettük — fő oka a polgári elemeknek a bulgár kisebb
ségen belüli hiánya. Nemzetiségi harcuk párosult az osztályharccal. A 
bukovinai rutén famunkás és szegény paraszt elemek is mindinkább 
az osztályharc vonalára helyezkedtek föl. De nem maradt hatástalan a 
válság következtében kirobbant kettéválási folyamat a többi nemzeti
ségek között sem. A zsidó fiatalság nagyrésze felismerte, hogy a zsidó 
nemzetiség s a „közös leszármazás" jelszava nem elegendő számukra. 
A cionista szervezetek állandó bomlása eklatáns bizonyíték amellett, 
hogy a zsidó kisebbségen belül is megkezdődött az osztályelválás folya
mata. A hajdani „baloldali cionisták" ma már nagyrészt tiszta bal
oldaliak. 

A magyar kisebbség politikai szervezete is a széles paraszt és 
munkástömegek állandóan erősödő osztályharcának nem szolgálhatott 
többé keretül, a polgárság nem tudta többé a „kisebbségi sors", a „ma
gyar testvériség" nevében harcba vinni a polgári érdekek védelméért 
a magyar munkásokat és földműveseket. A Székelyföldön, Biharban 
ós más helyeken lejátszódott nagymérvű radikálizálódás végül is oda 
vezetett, hogy a magyar kisebbségen belül kialakulóban van egy új 
nemzetiségi törekvés, melyet azonban már a néptömegek diktálnak, s 
mint ilyen egyik ága az osztályharcnak. 

Párhuzamosan ezzel a hivatalos nemzetiségi szervezetek a polgár
ság védelmének érdekében különböző megoldásokhoz folyamodtak. 
Egyik águk önállóan vagy a nemzetiségi párt jobboldali ellenzékeként 
fasisztává vagy klerikálissá lesz, A magyar nemzetiségen belül a ka¬ 
tholikus klérus és a mellette álló értelmiségek próbálnak munkás- és 
földműves-barát jelszavakkal dolgozni a radikálizálódás megakadályo
zása céljából: egyelőre hatástalanul. A zsidóságon belül is a hivatalos 
pártszervezetek egyik jobboldali elhajlását (Revizionista Unio stb.) a 
fasizmus térfoglalásaként kell elkönyvelni. A szászoknál Fabritius trans¬ 
silván hitlerista rohamcsapatai jelentik ugyanezt a folyamatot. Persze 
minden nemzetiségi szervezeten belül van egy „demokratikus" szerve¬ 
zet is, mely műbaloldali jelszavakkal operál (pl. „faluvédelem", 
„helyet az ifjúságnak", „politikai aktivizmust" stb.). A hivatalos nem
zetiségi szervezetek (nyílt vagy burkolt fasiszta ellenzékeikkel, demo
krata frakcióikkal együtt) mindannyian a fasizmus keretéül szolgálnak. 

Fasizálódás és radikálizálódás: ezek a nemzetiségen belüli osztály
szakadás politikai tényei. A hivatalos fasizálódott szervezetek a pol
gárság osztálypolitikájának az általános szervei s ezért az egyes pol
gári csoportok közti harc egy közös pontban megszűnik. Ez a pont 
az osztályuralom megvédésének kérdésével adódik. Viszont a, nemzeti¬ 
ségi tömegek is mindinkább többségi osztálytársaikkal együtt akarják 
kérdéseiket megoldani. A válság mind szélesebb tömegeket kanyarít le 
a hivatalos nemzetiségi szervezetek testéről s mind szélesebb tömegeket 
terel egybe az osztályharc frontján. A hivatalos nemzetiségi politika 
így jobboldali, a nem hivatalos de tényleges nemzetiségi harc — bal
oldali,. A nemzetiségi kérdés legújabb fejleményei már az osztályharc 
vonalán adódnak. 



L O N D O N 

I r t a : GYOMAI IMRE (London) 

Az angol világbirodalom legfontosabb testrésze, London, olyan 
mintha a holnapot gond és félelem nélkül várná. Az uccákon siető, 
jólöltözött tömeg. Az emeletes autóbuszokon nehéz emberfürtök. 
A City pénzbeszedői elegáns és hibátlan cilindereikkel, diszkrét 
fekete uccai zakkóikkal úgy hatnak, mintha Opera előadásra menné
nek. A P i c c a d e l l y C i r c u s sok évtizedes üzleteinek homlokzatát 
modern dekoratőrök új diszítéssel cserélik fel. A gyarmatok, a 
domoniumok kincseiket csak úgy, mint a prosperitás idejében, szaka
datlanul küldik. A dokkok szirénái búgnak. A T a u e r B r i d g e kő 
és acéloszlopai roskadnak a nyersanyaggal átkelő teherautók sulya 
alatt. Az Északi Tengerről áramló ködöt a gyárkolosszusok füstje 
süríti meg. A W h i t e c h a p e l b e n örök vásár folyik. Az árúkész¬ 
letek gazdagsága kifogyhatatlannak tűnik. A nagy élelmezési tröszt 
ezreket befogadó éttermei, a Lyons-hausok a déli és esti órákban 
megtelnek. Az ujságnegyed rotációsai milliós példányszámban ontják 
a tömegmérget, a lapokat, amelyeknek minden negyedórában van 
valami szenzációs közölnivalójuk. London Ausztráliában játszó 
kriketcsapatának minden lépéséről, a játékosok diszpozíciójáról, mint 
legfontosabb eseményről, az első oldalon számolnak be. Hogy Távol-
Keleten ezekben a napokban, órákban vagy percekben dől el a világ 
sorsa, arról elég öt vagy hat sorban, minden kommentár nélkül be 
számolni. A színházak, mozik este roskadásig megtelnek. A boltok 
kirakatában mesés gazdaságra valló árúmennyiség. 

Mintha minden rendben v o l n a . . . 

A külső perifériákon, vagy a még lakatlan területeken, mert a 
városkolosszus egyre nagyobb és nagyobb embertömegeket vonz, kis¬ 
kertes házak ezrei, új földalatti vonalak épülnek. A. királyi palota 
előtt még mindig a sok évszázad előtti katonai reglama szerint tör
ténik az őrségváltás. A mozik, szinházak tizenegykor hazatérő 
látogatói a látott film vagy darab emlékein kívül, fülükben a királyi 
himnusz akkordjainak visszhangjával térnek nyugalomra. A parla
menti elnök bársony fotöly helyetti még mindig sóval telt zsákon 
ül, onnan dirigálja társainak szenvedélyektől mentes vitáját. 

Mintha minden rendben volna. 
* 

Kint a H y d e parkontúli Olimpia vasárkádjai alatt most is 
ugyanúgy, mint minden esztendőben, az összbirodalom ipari kiállí
tását a szokott ünnepélyes keretek között maga a királyné nyitja 
meg. Az angol fajkutyák szépségversenye s ennek utolsó aktusa — 
a dijak kiosztása, nagyobb esemény, mint a felsőház megnyitója. 
Többmillió látogatót: vonz. A methodista egyház kolosszális központi 
templomának miséjén M a c D o n a l d a L a b o u r - P a r t y vezér
karával most is részt vesz, úgy mint a leggondtalanabb időkben. 
A Temple épülettömbje, tornyaival, bástyaszerű sarkaival egy közép
kori vár emlékét idézi. A Shell cég központjának, amely a ghizehi 
piramishoz hasonlít, de annak terjedelemben legalább ötszöröse, 
építését ugyancsak most fejezték be. Az Üdv-hadsereg egyenruhás 
katonái a járókelőket a jótékonyságra csak diszkréten emlékeztetik. 

Mintha minden rendben volna,. 



A krízisnek, a pániknak a jeleit az első pil lanatban alig lehet 
észrevenni. Hogy a font értékének egyharmadát elveszítette, hogy 
Írországban De Valera hivei vasuti vonalakat robbantanak, hogy 
Európa, Ázsia levegőjét tizennégyre emlékeztető kérdések feszitik 
robbanásig, hogy India népei felkelőben vannak, hogy az anya
országban több, mint ötmillió munkanélkülit tar tanak nyilván, — 
mind ennek London arcáról az első pillanatban csak az ellenkezőjét 
lehet leolvasni. 

Miért? 
Valaki a helyzetet a következőképpen jellemezte: 
— A Londonba érkező idegent tényleg meglepheti az aktivitás

nak az az aránya, amellyel ma már a kontinens egyetlen városában 
vagy országában sem lehet találkozni. A mi viszonyainkat egészen 
más szemszögből kell megitélni, mint a, többi országokéit. Gazdasági 
életünk strukturája annyira különbözik minden más országétól, hogy 
a mi esetünkben az általános következtetésnek helye nem lehet. Elő
ször azért nem, mert az ország felmérhetetlen gazdagságú tartalékok 
felett rendelkezik. Ezek a tartalékok ugyan fogyóban vannak, de 
maga a felhalmozott tőke szinte még érintetlen. Az angol uralkodó-
osztály karaktere, a világtörténelem legsulyosabb krízisében ugyan
úgy, mint. máskor, a legellentállóbbnak mutatkozik. Nálunk az a 
helyzet, hogy az első vészjelre az uralkodóosztály különböző zászlók 
alatt haladó, de mindig egy célért küzdő csoportjai, védelmi poszt
jukra állnak. Ilyenkor egyetlen egy cél, illetve kérdés létezik: a 
világbirodalom. Kitűnő példa erre a font zuhanása, amikor a máso
dik huszonnégy órában az egységes front kialakult. 

* 

A gazdaságit alátámasztó spirituális egység, amelynek kialaku
lását ügyesen formálják, ugyancsak megnyilatkozik. Az angol-szász 
lélek most mutatja meg elaszticitását. Angliában látszólag nem; akar
nak tudomást venni azokról az ütőérig vágó hatásokról, amelyek —a 
krízis kisérő jelenségei — a hasonló helyzetbe jutott más népek 
idegrendszerét, gazdasági és spirituális s t rukturájá t már gyökereiben 
támadták meg. A világ pénztárosa, akinek safjében ma még mindig 
legnagyobb biztonságban érzi magát: a tőke, megtanulta, hogy saját 
gondjait, esetleges zavarait, miután a feléje irányuló bizalmat csak 
így konzerválhatja,kifelé sohasem szabad mutatnia. Nemi volt ugyan 
pazarló, de megtanulta szeretni a kényelmet. Megtanulta az utazással 
járó láz emócióját. Házát úgy rendezte be, hogy abból semmi sem 
hiányozzék. Já r t a a világot. A csekkfüzettel rendelkezők agresszív 
biztonságával tette le mindenütt névjegyét. Külügyi képviselete, ha 
egy-egy polgárának érdeke úgy kívánta, más országok kormányát 
meghajlásra vagy bocsánatkérésre tudta kényszeríteni. A ma már 
öreg és gesztusaiban fáradt John Bull ezeknek a körülményeknek 
segítségével jutott el oda, hogy a: világ irigysége és tisztelete vette 
körül. A City safjének acélfalai most azonban a méreteiben eddig 
ismeretlen gazdasági földrengés következtében, szintén meghasadtak. 
A font értékének egyharmadát elveszítette. John Bull, aki befelé 
való büszkeségében magánál előkelőbb urat nem ismert, kénytelen 
volt a szerinte parvenű, tanulatlan, rossznevelésű Amerika ajtaján 
alázattal kopogtatni. Fizetési nehézségeire hivatkozva, adósságára 
moratóriumot: kért. John Bull, a világ pénztárosa a: francia nemzeti 
banktól is kölcsönt vett fel. Az öreg John Bull, aki eddig csak mint 
türelmes hitelező szerepelt, most az adósával szemben i rgalmat nem 



ismerő hitelezőként jelentkezett. Viszont Jolin Bull, akit ellenségei 
szeretnek a bulldoghoz hasonlítani s aki az egyszer keze ügyébe 
került tárgyat már természéténél fogva sem tudja elereszteni, gyön
gülése jeleit igyekszik gyorsan eltüntetni s mig a többi népek leron
gyolódottam, panaszokkal járják a történelmi idők Golgotháját, 
addig ő kiveszi szájából fapipáját, whiskys üvegét meglóbálja és 
majdnem részeg duhajkodással kurjantja: 

— Spend for employement... Költekezzetek... Költekezzetek . . . 
John Bull a százszázalékig józan, deresedő fejű öregur, a diszkrét 

bankár, a legsimulékonyabb diplomata, az okos takarékosság szim
bóluma megáll tar talmában már megfogyott safje előtt. Kinyitja. 
Könnybelábadt szeme előtt elvonul egész multja. Safjének acélfala 
visszatükrözi külsejét s megdöbbenéssel veszi észre, hogy nadrágjá
nak vasalása kitört, nyakkendőjét az idő megrojtositotta. Szeméből 
a könnyet hirtelen kitörli, újjai hidegen markolják össze a meg
fogyott fontokat. Korholja önmagát azért, hogy egy-egy pillanatra 
gyöngének, sőt ami még megvetendőbb, szegénynek muta t ta magát. 
Lakáját becsengeti. Aranytollas stilóját előveszi. A távirat meg
fogalmazását nem bízza. t i tkárára. Maga fogalmazza meg. Már 
készen is van. Közli Amerikával, hogy fizet. Másik hitelezőjéről, a 
Francia Nemzeti Bankról sem feledkezik meg. Amikor mindezt el¬ 
intézte, kifut az uccára s házainak falaira, boltjainak kirakatába, a 
villanyoszlopra, transparenseire, az épülőházak faburkolatára, a 
repülőgépekre és mindenüvé ahová lehet ezt irja: 

Spend for employement. . . 
Amerika nem akar szemeinek: hinni. A London aranyát hozó 

hajók azonban befutnak a newyorki kikötőbe. A nagy aktus nézői 
meglepetten néznek össze, fejüket összedugják és megállapítják, hogy 
John Bull gazdagsága kimeríthetetlen. A kocka hirtelen fordul. A 
newyorki safekbe menekült, de ezelőtt a John Bull gondjaira bízott 
idegen arany, amely Londonból elmenekült, siet vissza. 

Miért? 
John Bull a világ bankárja, aki megszokta a veszélyekkel és 

kockázatokkal teli játékot, a játszmát azzal, hogy sulyos pénzzava
rá t nem kiáltja világgá, hanem annak éppen ellenkezőjét teszi, meg
nyerte. Hiszen a vak is látja, a süket is hallhatja. 

Spend of employement... 
* 

A nagy John Bull kiáltását a sok millió kis John Bull meg 
hallja. A világ újra bámul. John Bull asszonyai, lányai felrakják 
legszebb, legtündöklőbb ékszereiket. A boltok megtelnek vevőkkel. 
A Piccadellyn lázas élet folyik. A hangversenyekre két-három hét
tel előre kell a, jegyeket megváltani. Párizsban, Berlinben a szin¬ 
házak üresek. Londonban a pénztárnyitás előtt órákkal tömött 
sorokban vár a tömeg. Az; Opera deficitje az államnak nem gond, 
mert annak fedezetét: tiz vagy husz mecénás vállalja. Modern pyra¬ 
misokat építenek, a krízisről nem beszélnek. A király eladja családi 
birtokához tartozó palotáját. Ar ra is van vevő. 

Spend of employement ... 
John Bull költekezik, házatáját szépiti. Mosolyog. Mindez senki

nek sem olyan különös, mint magának John B u l i n a k . . . Valahogyan 
úgy érezheti magát, mint a cirkuszi "bohóc, akinek asszonya, lánya 
vagy fia halálos ágyán fekszik. Neki azonban ki kell állni a 
porondra. Ezer és ezer szemből a; nevetés könnyeit kell kifacsarnia. 
Azután a kulisszák mögött, mig a közönség hahotázva ünnepli 



mókáit, fájdalmasan zokog . . . 
John Bull mintha bőségben duskálkodna, két torokkal is kiáltja: 
— Spend of employement... 
Mikor visszavonul palotájába vagy bankjába, homlokáról letörli 

a verejtéket. Maga elé bámul. Szája már megszokta. Halkan 
motyogja: 

— Spend of employement... 
Keze azután idegesen ürülő zsebeiben kotorász. 

* 

Az admirálisa palota tisztavonalúságával, oszlopainak sulyossá
gával úgy hat, mint a világbirodalom: egységének szimbóluma. Azok, 
akik a világbirodalom autarkikus elzárkózásának harcosai e szim
bólumra úgy tekintenek, mint győzelmük zálogára. N e w h a v e n 
t ő l fel Ausztrália fehérek áltál még alig jár t pontjáig, a birodal
mat áttörhetetlennek látszó vámhatár fogja egységbe. E vámhatár 
kiépítői azt mondják, hogy ez a, kinai fal a világkrizissel megküzdeni 
tudó erők eredője. Azt mondják, hogy Anglia a saját erőforrásaira 
támaszkodva mindjobban eltávolodhat Európától ós fiatal vetély
társának, Amerikának kétségtelen adalékokkal bizonyíthatja be, 
hogy életereje nem fogyóban, hanem emelkedőben. Nem csoda, ha 
ezek az ottawai konferencia eredményét úgy szeretnék a történelem 
fordulatokban nagyon gazdag lapjaira iktatni, mint valami új hón« 
foglalás aktusát. A nyiltszinen vagy a kulisszák mögött meghuzódó 
tényezők, amelyek ebben a pillanatban egy erejében teljesen jelen
téktelen ellenzék statisztálása mellett, pontos terv szerint irányítják 
az ütközetet, a maguk szempontjából tényleg százszázalékos győzel
met' könyvelhetnek el. A gazdasági világkonferencia eszméje, amely 
éppen Londonból röpült fel, lekerült a napirendről. A konferenciá
nak az eredeti tervek szerint 1932 novemberében kellett, volna mun
káját megkezdenie. Abban a pillanatban azonban, amikor a kínai 
falat, mint a bajoknak angol szempontból való egyetlen hathatós 
orvosságát felfedezték, a közvéleményt megtudták győzni: arról, hogy 
a gazdasági világkonferenciának csak Európa szempontjából lenne 
különösebb jelentősége. Ma már 1988-at irunk s a gazdasági világ
konferencia még mindig nem történt meg. Anglia, az eszme szülője, 
visszahuzódott a kinai fal mögé s ott most saját erőinek átcsoporto¬ 
sitásával foglalatoskodik. 

— Hogyan? 
Menjünk végig akármelyik Streeten. Sétánk során minden 

különösebb utmutatás nélkül megtaláljuk ennek az erőátcsoportosi¬ 
tásnak szembetűnő jelenségeit. 

Ime egy óriási kirakat. Üveglapja egy egész bulding fasszád¬ 
ját elfoglalja. Ez a kirakat Ausztrália földjének termékenységét 
hirdeti. Az üveglap mögött egy paradicsomi gazdagságú föld minden 
áldása, csábitja a vásárlót. H a a fantáziának szabad utat engedünk 
a kirakatban látottak alapján, beléphetünk egy olyan gyümölcsös 
kertbe, amelynek területe beláthatatlan, gazdagsága felmérhetetlen. 
Ha az izlésesen feltálalt ezer és ezer ismeretlen parfümöt, izt tartal
mazó gyümölcsök nézésével beteltünk, a tálak' mellé helyezett ár jegy
zékek áttanulmányozása után kétségtelenül megállapíthatjuk azt is, 
hogy egy propagandabolt kirakata, előtt álltunk meg. 

Talán egy vagy két évvel ezelőtt ugyanennek a boltnak kirakatá
ban provencei, bretagnei gyümölcs volt. Ma azonban eltűnt. Az 
ottawai konferencián történt megállapodás értelmében a kinai falat 



felhuzták és csak a dominiumok termékeinek van az anyaországba 
belépőjük. 

Néhány lépésre az ausztráliai gyümölcs propaganda boltjától 
egy terjedelemben és gazdagságban hasonló célúval találkozunk. Ez 
i t t Irland, a szabad állam tej, vaj, sajt és hasonló termékeinek köz
ponti lerakodó helye. Kanada prémjének, buzájának, lisztjének kiván 
biztos piacot teremteni. India füszerét és ipari termékeit küldi. 

Egy másik bolt kirakatának üveglapja; mögött buja legelő. Sok 
művészi izléssel megalkotott élőkép. Juhnyájak. Ausztrália. Az élő
képet megszakító statisztikai táblákról leolvashatjuk Ausztrália 
gyapjutermésének pontos összegét. Azt is megtudhatjuk, hogy ez a 
világ legjobb gyapjuja. 

A gazdasági egység megteremtésével párhuzamosan spirituális 
téren is próbál az egység kialakulni. A konzervatív politika, amely 
ebben a pillanatban minden kontroll nélkül, saját elgondolásai 
szerint formál át mindent, a legkisebb dologról sem feledkezik meg. 
Ebben az átformálási munkában a hivatalos tényezők a sajtó leg
nagyobb részében kitűnő támogatóra találnak. Az egy dallamot fujó 
sajtó mellett a mozi még messzebbreható propagandát fejt ki. 

* 
Bemegyünk egy moziba. A műsor megkezdése előtt aktuális dol

gokat vetitenek. Ebben a képsorozatban hiába keressük a kontinenst. 
Diplomáciai, szociális és sport-vonatkozású események gazdag soro
za tá t kapjuk. De csak olyanokat, amelyek százszázalékig angol 
vonatkozásuak. Miután a londoni, manchesteri élet egyes momen
tumaival megismerkedtünk, az aktuálitások sorozatának második 
része következik. Ez a tulajdonképpeni propagandikus rész. 
Ausztrália, Kanada, India tájai vonulnak el szemünk előtt. A vizuá
lis képet emberi szó gazdagítja. Mikrophonból London többezer mozi
jában ugyanazon hangon megszólaló speeker a közönség izlésének 
megfelelő, poétikus keretben beszól a vászonra vetített országok 
ismeretlen szépségéről, kincseiről, népeinek szokásairól, kereskedel
méről. Szerényen, majdnem észrevétlenül, nem is fő, hanem mellék
mondatokban, úgy, amint az intelligens propagandához az méltó 
megemliti azt is, hogy az anyaország újra találkozott gyermekei
vel. A nagy család az egység kétségtelen! jegyében ennek az egy-
másratalálásnak ünnepét üli. London többezer mozijának napi több
százezer látogatója lelkesen tapsolja meg a kinai fal mögé való huzó
dás aktusát. 

A közönyösség páncéljával felvértezett angol közvélemény nyu
galmát már régen nem bolygatta meg ennyire esemény, mint a két¬ 
százhetvenöt oxfordi diáknak a jövő háborújával szemben való állás
foglalása. Annak a kétszázhetvenöt oxfordi diáknak hitvallásáról 
van szó, akik a lojálizmus fellegvárában a lázadás fáklyáját meg
gyujtották. A nélkül, hogy váteszi meglátásról beszélhetnénk, az 
oxfordi egyetem ifjúságának egy része a sorozatos eseményeket 
analizálva a r ra a kétségtelen megállapításra jutott, hogy a kaszár
nyák udvarán, megint lázas élet folyik. Az acélmadarak szárnya alá 
rejtett, borzalmas pusztítást végezni tudó bombák újra készenlétben 
állnak. Pillanatok alat t egész városokat megsemmisitő gázok a lom
bikok falát már robbanásig feszítik. Akik 1914-et felidézték, pokoli 
masinájukat újra utnak bocsátották. A nyilt és titkos diplomácia 
lázas munkát folytat, az emberiség egyrészét halálos konfliktusok 



felé irányítja. A háború a világ küszöbén áll. Ezekre a letagadhatat
lan relálitásokra az oxfordi egyetemnek kétszázhetvenöt diiákja, az öre¬ 
gek által készülő tömegsírok jelöltjei, nyíltan azt felelik, hogy n e m . 
Állásfoglalásuk világos, minden kétséget kizáró. Semmilyen célért 
sem hajlandók hősi halottak lenni. Normális időkben ennek az állás
foglalásnak nem, lenne nagy sulya. Normális időkben néhány, a köz
vélemény részéről elhangzó hozzászólás utáni napirendre térnének 
felette. Azokban az időkben azonban, amelyekben élünk, amelyekben 
egy új világ van kialakulóban, ennek a nemnek jelentősége felmér
hetetlen. A nyugodtság hangjára árgusi szemekkel őrködő sajtó 
hasábjain az oxfordi állásfoglalással szemben egy szenvedélyes 
hangú ellenkampány indult meg. Ebből csak az állapítható meg, 
hogy a hivatalos közvélemény a támadást, amely dédelgetett gyer
mekei részéről a lojalitás és a hangos patriotizmus központjából érte, 
sulyosnak és fájdalmasnak ítéli. A hivatalos közvélemény jajkiáltása 
jogosult, mert a ma még csak a most született csecsemő erejével ren
delkező megmozdulás holnapra már naggyá nőhet. Arról már nem 
is ír a sajtó, hogy a londoni King's College haladó szellemű diákjai 
az oxfordi eseményekkel kapcsolatban szintén összegyültek. Gyűlé
sük szónoka a független munkáspárt egyik ismert vezére volt. 
A gyülést a diákság reakciós része az intézet szellemével szembeni 
szentségtörésnek minősítette s meg akarta akadályozni. Fiatal, izmos 
öklök lendültek a levegőbe. Verekedésre került a sor. A verekedésből 
azok kerültek ki győztesen, akik. az oxfordiakban hitvallásuk zászló¬ 
bontóit látják. 

A nagyszerűen értesült londoni sajtó ezt az eseményt — annak 
ellenére, hogy az a rendőrségi krónikába is bekerült, miután fér is 
folyt, — agyonhallgatta. 

* 
Öt vagy hatmillió a munkanélküliek száma? Erre a kérdésre 

pontos feleletet senki sem tud adni. A statisztikák megbizhatósága 
kétséges. Kétséges azért, mert a munkanélküliek sorából keletkező 
nyilván nem tartottak hadseregét senki sem tudja megszámlálni. Már 
pedig ezek is a munkaalkalmak hiányának áldozatai. Ezek azok, 
akik oda jutottak, ahol a bünügyi krónikák véres lapjai kezdődnek. 
Ennek a hadseregnek falanxjai napról-napra, ó rá ró l -órá ra jobban 
sűrűsödnek. Valamit tenni kell—mondják. A dolgok eredő forrását 
elfojtani. A munkanélküliség hadseregét számbelileg stabilizálni 
kell. A prosperitás idejében (miután Angliának mindig volt több
százezer munkanélkülije) a munkanélküli emberfelesleget a gyarma
tokba és a dominiumokba küldték. Az anyaország ezzel gondjai 
sziklájából mindig letört egy darabot. Most ennek is vége. A 
dominiumok az anyaországtól megtanulták munkapiacuk védelmét. 
A dominiumokba való emigráció megszűnt. 

A munkanélküliek szaporodásának eddigi menetét mindenáron 
meg kéll állitani! — adták ki a jelszót az irástudók. 

De hogyan? 
Az egyházak és a sajtó vállalták az eszme propagálását. 
„Munkásanyák ne szüljetek"! 
A magzatelhajtás szükségességét törvényes keretek között köny

vek, röpiratok ezrei és az egyházak alázatos szolgái egymást tul
licitálva hirdetik. 

Ez csak a munkásanyáknak szél. Amazok szülhetnek. A munkás. 
anyák méhében megölt életek egy-egy éhes szájjal kevesebbet 
jelentenek. 



A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR KÖZÉPOSZTÁLY 

I r ta : LÁNYI ÁRPAD (Belgrád) 

A jugoszláviai magyar középosztály, mint igazi kispolgári réteg 
nagyon heterogén összetételű. Az impérium változás, az 1918-as esemé
nyek előtti időben Bácska és Bánát, azaz a mai Vajdaság területe 
p e r i f é r i a volt. Olyan periféria, amely a magyar feudális és 
kapitalista köröket csak annyiban érdekelte, amennyiben kezdetleges, 
kevert és kisigényű lakossága a szokásosnál nagyobb értéktöbbletet 
jelenthetett számára, ha a divide et impera elvét következetesen 
végrehajtja, és ügyel arra, hogy gyarmati primitívségéből és k i s ¬ 
igényűségéből valahogy fel ne fejlődjön. 

A kiegyezésig igazi magyar középosztály a Vajdaság területén 
nem fejlődhetett ki. A városi centrumok lakosságának zömét a 
jugoszláv és német kereskedők és kisiparosok alkották. A tanyákról, 
pusztákról beköltözött magyar, jugoszláv és örmény eredetű, de el¬ 
magyarosodott gentryk csak elvesző kis szigeteket képeztek e csiga
lassúsággal fejlődő poros faluvárosokban, ahol a perifériák mind a 
mai napig is a paraszt civisek és napszámosok városba-tolt előörsei. 
A magyar gentry és paraszt nem fejlődött át városalkotó elemmé 
és így csak a kiegyezés utáni magyar kolonizációs törekvések festet
ték át magyarrá e lomha, földszagú városokat a magyarosításra 
délre vezényelt tisztviselőcsaládok révén. 

Ezek a magyarosító törekvések meg is hozták azután gyümöl
cseiket. A kisebbségek egy része, így a jugoszláv gentrycsaládok s 
a németség szinte egészében átvette a magyar imperialisztikus 
államideológiát, mig a jugoszláv középosztály kitartott, különösen a 
háború előtt jelentkező új generációjában, nemzeti harcos ideológiája 
mellett, délről várva a felszabadítást az Apponyi-féle kisebbség
ellenes politika nyomása alól. A századvégi és a háború előtti idők
ben a zsidók is felsorakoztak a magyarság mellé, egy részük minden 
feltétel nélkül, elfogadva és támogatva a divide et impera elvét meg
valósító feudalkapitalisztikus állameszmét vállalva a magyar állam
ideológia reprezentálását, míg egy másik részük emlékezve a közel
múlt idők elnyomatására, és tovább szenvedve a zsidózó gentryallürö¬ 
ket, nem feledkezett meg testvéreiről az elnyomatásban és liberális, 
polgár-radikális (Just-Jászi), sőt szociáldemokrata vizekre evezett 
egy új Magyarország szükségességét hirdetve. 

A háború előtti időkben mindezek a különböző rétegek — egyes 
nagyparaszti és civis jövevényeket: is magukba, olvasztva, — a kül
sőségekben m á r többé-kevésbé egymáshoz asszimilálódtak, a külön
böző származás, osztályhelyzet és ideológia lelkileg azonban továbbra 
is elkülönítette őket. 

Nagybirtokos és nagytőkés osztály e gyarmati területen alig fej
lődhetett ki. mert ezt a pesti feudokapitalizmus nem engedte meg. 
A nagybirtokos osztály csak az értéktöbbletet és földjáradékot vár ta 
„a zsíros" Vajdaságból, különben Pesten, vagy külföldön volt otthon, 
a gyárak stb. létesítéséhez szükséges tőkét Pest adta, saját, embereit 
ültetve a gyárakba, malmokba, vállalatokba. Az állami tisztviselők 
soviniszta invázióját így követte a gazdasági szervezők, a magán¬ 
tisztviselők nyugati orientációjú, demokratikus csapata. 

A gazdasági-társadalmi, gyarmati-periférikus meghatározottság 
természetesen a fe lépi tményben is Pest felé való orientálódásra kény
szeritette a középosztályt. Onnan várták — Tiszától vagy Jászitól — a 



politikai jelszavakat, a kulturát , az irodalmat. Igy a Vajdaság amint 
gazdasági, úgy politikai és kulturális téren: sem adott semmi újat, 
csak vár ta gyarmati tespedésben a Pestről jövő kinyilatkoztatást. 
És mert a gyarmat gazdasági urai itteni helytartóiknak és a kis
polgárságnak is jut ta t tak morzsákat a szokottnál nagyobb érték
többletből s mert e gyarmati satrapák, gentryk és kortesek önálló be
fektetésre nem igen gondolhattak, — így az értéktöbblet morzsákat 
kénytelenek voltak, — akár egykor a széthulló Róma urai , — mula
tozásba, eszem-iszom vendégeskedésbe fullasztani. Igy lett hires a 
bácskai középosztály duhaj költekezéséről ugyanakkor, amikor a 
bácskai béres, munkás, különösen földmunkás nemcsak Nyugat-
Európában, de még Magyarországon is szinte elképzelhetetlen nyo
morban tengődött. Ennek a földszagú, gentryskedő középosztálynak 
rajza a Gyurkovics fiúk, az ugyancsak itteni „svábból-jött magyar¬ 
nak". Herceg Ferencnek velük rokonszenvező ábrázolásában. 

Az 1918-as események nemcsak összetételét változtatták meg e 
középosztálynak, de megzavarták ideológiáját is, kihúzva alóla a 
pesti gyékényt, amely értéktöbbletmorzsákat, uralomlátszatot, poli
tikai jelszavakat, kulturát , ideológiát: mindent jelentett számára. 
A politikai, adminisztratív exponensek, kortesek és államideológia 
terjesztők nem tudtak alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz 
és mint egykor délre, úgy özönlöttek most vissza északra, Magyar
országra. Csak kisebb részük akklimatizálódott és próbálkozott 
(egyre sikeresebben) az átnyergeléssel a jugoszláv államideológiára, 
beletörődve a kisebbségi helyzetbe. Fiaikat egyelőre még, márcsak 
a nyelvi nehézségek mia t t is, Magyarország egyetemeire küldték. 
ahonnan azok a 19—21-es évek zavaros ébredő-fasiszta ideológiájával 
telítve tértek haza, de azután egykönnyen és egyhamar az ubi bene 
ibi patria elvéhez képest alkalmazkodtak, mert hiszen a túltömött 
Magyarországon nem tudtak volna elhelyezkedni, mig Jugoszláviá
ban akkor kezdődött az építkezés és a romok eltakarítása s szükség 
volt fiatal munkaerőkre. 

Az új állameszme elfogadását két társadalmi esemény siettette. 
A demokratikusan orientálódott intellektuellek és más kispolgárok 
csoportja, amely a jugoszláv néppel, még mint kisebbséggel rokon
szenvezett, most nemcsak súlyban, de számban is hirtelen megnöve¬ 
kedett a háború és háború utáni események tanulságainak levonása 
után. Ez a csoport most multjára hivatkozva legelőnyösebben kép
viselhette a kisebbségi helyzetbe csöppent magyarságot és így a dol
gok fókuszába jutott. Megerősítette ezt a csoportot 1921 nyarán a 
pécs-baranyai emigránsok hirtelen megjelent Jászi— Garami beállí
tottságú intellektuel csoportja. A másik társadalmi esemény, a 
magyarországi zsidóüldözések a zsidók különben is gyorsan alkal
mazkodó csoportját bírta frontváltoztatásának meggyorsítására. 
A magyarországi zsidó üldözések hatása alatt a zsidók szinte máról-
holnapra megtagadták magyarságukat és zsidó nemzetiségűeknek 
vallva ezentúl magukat, vállalták a cionizmus mellett a jugoszláv 
állameszme terjesztését. 

Megkisebbedett a magyar középosztály az impériumváltozásig 
magát magyarnak valló németség különválásával is, amely a német 
pártban politikailag a Kulturbundban pedig kulturálisan is meg
kezdte önálló szervezkedését, sokkal hamarabb találva bele magát az 
új helyzetbe, mert hiszen eddig sem volt tagja az államalkotó 
nemzetnek. 

A magyar középosztály elvágva eddigi kinyilatkoztatási forrásá¬ 



tól s a búsás asztaltól, amelynek morzsáiból eddig lakomázott, már 
csak heterogén összetételénél fogva is dezorientálódott. Megnövelte 
zavaros, kapkodó, tértvesztettség érzetét még az agrárreform és a 
munkásvédelmi intézmények is, amelyek a 18—20-as évek paraszt és 
munkás megmozdulásainak tett ideiglenes engedmények voltak, s 
amelyek közül az agrárreform egyuttal a jugoszláv nemzeti-koloni¬ 
zációs politikai elgondolás kezdő lépése is volt. Egyelőre fejvesztett¬ 
ségében a passzivitás politikáját folytatta a magyar középosztály, 
majd elfogadva a demokratikus jugoszlávbarát csoport vonalát 
szervezkezdni kezdett, hogy aktiv politikai beavatkozás utján hódít
son tért, mentse meg birtokait, finánctőkéjét s legalább a magyar 
kisebbségi munkásság és földmunkásság feletti politikai és gazda
sági uralmat biztosítsa a maga számára. Igy lett kortesjelszava a 
közös magyar front kiépítése. Nem ismert el politikai és kulturális 
felépítményében semminemű osztálykülönbséget, egy közös magyar 
kisebbségi táborba igyekezett hozni bankigazgatót és földmunkást, 
500 holdas birtokost és törpeparasztot, gyártulajdonost, munkást és 
segéd nélkül dolgozó kisiparost. Az agrárreformmal gazdáját és 
kenyerétvesztett béresek és földmunkások ideológiailag iskolázatlan 
tömege ment is a nyájas szóval közeledők táborába s tömeget 
és sulyt adott a magyar kisebbség nevében fellépő középosztálynak, 
amely így sikeresen foghatott hozzá a felettük való gazdasági 
uralom kiépítéséhez, anélkül, hogy akár programba vette volna a 
százezres tömeg földhözjuttatását. Mig politikai és kulturális fel
építményében magyar sorstestvérnek nevezte a földmunkástömege
ket, gazdasági téren igyekezett minél nagyobb extra értéktöbbletet 
biztosítani magának e tömegek munkájából, hogy a háború előtti 
életstandardjét fenntarthassa és emelje. Az ipari munkásság csak 
szórványos esetekben támogatta a középosztályt ebben a törekvései
ben, mert nagy tömegeiben a munkáspártokban helyezkedett el, vagy 
ennek hijján passzív rezisztenciában maradt. Szorványos esetekben 
azután előfordult az is, hogy egy-3gy hajszálvékonyságú réteg levált 
a középosztály testéről s a munkásfronthoz csatlakozott, leginkább 
az ifjabb generációból, esetleg a pécsi emigráció köreiből. A liberá
lis magyar középosztály kopott nyugatos frazeológiájával egészé
ben a munkásfront kulturális megnyilatkozásai ellen foglal állást, 
megelégedve a lanyha harccal a magyar nyelv, iskola és kultura 
ügyéért. 

Ebben a tétova társadalmi mozgásban külön jugoszláviai magyar 
kultura csak nagyon lassan nyilatkozott a Vajdaság talaján. 1918-ig 
a. Vajdaság Pesttől kapta úgy nemzetiség- és munkásellenes, mint 
demokratikus ideológiáját s az értéktöbblet eldinomdánomozó 
magyar középosztály „meddő vajdasági ugara" és „poros, zsíros 
Bácskája" emigráltatta azokat, akiknek esetleg let t volna mondani
valójuk. A 18—22-es években itt-ott akadt valami önálló kezdemé
nyezés; vagy teljesen dilettáns gentryskedő Hercegferences, 
Szabolcskás utánérzésekben ( R e n a i s s a n c e , F á k l y a ) vagy a 
nyugati emlőkön nevelődött pécsi és zsidó ifjú generáció megnyilat
kozásaiképpen a bomló polgári osztály hat tyúdalaiban: a különböző 
izmusokban. ( U t ) . Mikor azután a magyar középosztály beletalált 
végleges irányába ás konszolidálódni kezdett, szükségét érezte 
ideológiájának kiépítését és terjesztését. Helyzetében izoláltnak, 
egyedülvalónak s speciálisnak érezte magát és speciális külön „Vaj
dasági irodalmat" akar t produkálni. Évekig tar tó vita u tán így 
határozta el — szótöbbséggel, — hogy nemcsak, hogy irodalom van a 



Vajdaságban, de van külön, speciális Vajdasági irodalom és Vajda
sági kultura, amely természetesen nem hasonlít semmi más kulturá
jához a világnak, még ahhoz sem, ahol szintén izolált kisebbségi 
középosztály akarja magához kötni kisebbségi testvér-munkás-
osztályát, hogy azután ezt a magáhozkötöttséget gazdaságilag 
gyümölcsöztesse. 

Természetesen ez a vajdasági magyar kultura — ellenére 
annak, hogy végül is csaknem teljesen sikerült egy központból 
i rányítani — egyáltalán nem egységes és nem vajdasági, nem is 
említve, hogy túlteng benne még mindig a dilletantizmus, nemcsak 
alkalmi művelőinél, de reprezentánsainál is. Azonkívül paradox is, 
miután nemcsak l 'art pour l 'art-ként tételezi magát, de ugyanakkor 
tendenciózus is akar lenni s minden osztályhoz szólni, de úgy, hogy 
a középosztály ideológiáját adja és terjessze, azét. a középosztályét, 
amely maga is. nagyon is heterogén, de mégis egységesen kell 
hogy megnyilatkozzék. Igy azután pl. még 1933-ban is, még egyik 
legvilágosabb koponyájú kritikusa is dicshimnuszokat zeng egy 
olyan könyv megjelenése elé, amely a 80-as évek gentryjeinek toron
táli viselt dolgain mereng. Ezért azután nem meglepő, ha Courts 
Mahler és Tömörkény utánzók a jobbszárny „ideológusai", akik 
még a középosztály erőszakolt ideológiájának konturjait sem értve 
meg, operetteket írnak, visszanyúlva a 60—80-as évekig. Torontáli 
gentry-regény „kérlek alássan" az egyik oldalon s a népszínmű 
olcsó maszlaga a falusi népnek, „a falu a városban" mozgalom 
megnyilatkozásaképpen a másik oldalon, ilyen a „Vajdasági iroda
lom", amely „szótöbbség folytán van" és „vajdasági" a parasztok 
felé néző falusiaskodó és népieskedő oldalán. A demokratikus cso
port ezzel szemben viszont elefántcsonttorony irodalmat ad. Ennek 
a csoportnak feladata az államideológiába való bekapcsolódás s 
mig a jobboldal a falut kultiválja, addig ez a jugoszláv-magyar 
kultur-közeledést ápolja. Ebben a csoportban kétségtelenül akad 
néhány nívósabb iró, akik a szimbolista és expresszionista deka
dencia emlőin nevelkedve, a nyugati bomló polgárságtól ellesett 
módon siratják a vajdasági magyar középosztályt, amely pedig csak 
most akarna kifejlődni s önálló létre szert tenni. ( S z e n t e l e k y , 
C s u k a , F a r k a s . ) Mindakét csoport egységes a külön munkás 
magyar kulturális front elleni harcban, ha ennek valami irodalmi 
megnyilvánulása (Tovább, Krit ika) jelentkezik. 

A német nemzeti szocializmus programpontjaiból. A nemzeti szo
cializmus, amely eredetileg, a 25 pontból álló első pártprogramul meg
fogalmazásakor még tisztára antikapitalisztikus volt, ezt a vonását 
évek során át teljesen leépítette s leépítette a ,,kamatrabszolgaságról" 
való hírhedt követelését is. „A kamat . . . egyáltalában nem építhető 
le, mert a gazdasági élet egyik alapelemét képezi." „Az u. n. nehéz 
ipari termelési forma ellen nemzeti szociálista szempontból nem emel
hető semmi lényeges ellenvetés... Épp a nagyipar az, amely minden 
üzemet mintaszerűen racionalizált.. . A szocializálás egyenesen az el
pusztítására vezetne ezeknek az üzemeknek." (S. F e d e r : Der Staat 
76. o.) „Az olyan férfiak, mint K r u p p , M a n n e s m a n n , S i e m e n s , 
T h y s s e n , B o r s i g , M a f f e i és mások, szociális tekintetben is dísz
helyet biztosítottak maguknak az ipar történetében." „A nemzeti szo
ciálizmus alapvetőnek ismeri el a magántulajdont és állami védelem 
alá helyezi." ( P r o r a m m d e r NSDP. 8. o.) „Szükségesnek tartjuk 
h a n g s u l y o z n i . . . hogy a magántulajdon természetes alapja és leggya
koribb formája a háztulajdon és az is kell, hogy maradjon." 



F I L M 
Irta: VAJKAY LA JOS (Budapest) 

Sötétben ülnek emberek, 
kattog a gép, a film pereg, 
most a tudat fehér keretén 
futnak a képek éjfeketén... 

ROKKANTAK 
1. 

Az óriás házak tövében 
ül észrevétlen és sötéten, 
csak üldögél az uccakövön, 
lábát lemetszették tövön, 
magasra emelve vézna karja, 
testét rongyos kabát takarja, 
rongyos kabáton diszes érem 
— tengődik most kolduskenyéren. 

2. 
Köruton áll a másik rokkant, 
mankójával kövekre koppant. 
ez a rokkant itt falábu 
táncol, mint a fabábu. 
Szakadtak és bénák az erek, 
de nyáron is egyre csak didereg, 
és ugrik szüntelen, szaporán, 
mankót szoritja, mint rab a láncot, 
és járja végig az ucca során 
az idegsokkos, kavargó táncot, 

3. 
Ime az új, nagy kefegyár, 
dolgozni rokkant ide jár, 
dolgozik itt négyszáz rokkant, 
— az életük ketté roppant, 
harcoltak és ki tudja, mért, 
áldoztak hust és drága vért. 
Ki volt a rendező, a gazda, 
kinek parancsa, érdeke, hasznai 
Összeszorul száj és torok, 
a gép zakatol, kerék forog, 
sürget a gép, üres a gyomruk, 
mindennapi kenyér a gondjuk. 
Tüznek reggeltől esteiig, 
néhány fillérre csak telik, 
naponta krumplifőzelék, 
rokkantaknak ez is elég. 

Sötétben ülnek emberek, 
kattog a gép, a film pereg, 
kit eldobott, lökött az élet, 
egy pillanatra itt megéled. 

VAKOK 
1. 

Botjával egyre tapogat, 
csetlik, botlik nagyokat, 

kapuk nyugodt mélyeiben 
percre, zihálva megpihen 
s tovább megy, mint az üldözött 
kavargó emberek között — 
lökdösik és ő mindig enged. 
a villamos sivitva csenget 
és hajlik jobbra, hajlik balra, 
üres szemével néz a falra. 
Hiába tántorog, forog, 
nem engedik a házsorok, 
megy, megy tovább, szédülve, bukva 
vesszőfutás csupán az utja. 

2. 
A sarkon ép' befordul a másik, 
előre nyujtva tenyere, 
kéregetés a kenyere, 
kaputól kapuig remegve mászik. 
Arca sovány és haja ősz, 
katona volt, a zubbony rajta, 
fejét alázatosan lehajtja, 
éhen botorkál a hajdani hős. 
Falak mentén vonul tovább, 
forgalmi akadály a karja, 
sétálókat nyilván zavarja, 
a testes rendőr lép eléje, 
— nincs koldulási engedélye — 
és dühösen küldi odább. 

3. 
Áll, mint az eltévedt idegen, 
emberek elfutnak ridegen, 
egész napon át csak hallgatott, 
táskával áll, áll halkan ott, 
táskában régi ujság lapja, 
ajkát véresre tépi, harapja. 
Fehér arcán pirosló folt, 
mint kit a láz arcon csókolt, 
semmit se lát, semmit se hall, 
kis bajsza van, még fiatal. 
Mint idegen, csak áll magában, 
képek gomolygnak lázas agyában, 
— látja tisztán maga előtt, 
látja a nagy halálmezőt. 
mennek, mennek, fiatal katonák, 
vérbe merült utakon át, 
sebesültek hullnak a porba, 
rohamtól eltiporva. 
Árok előtt kusza drótsövény, 
halottak fekszenek tövén. 
Reflektor fénye gyul ki éjjel, 
hullák hevernek szanaszéjjel. 
Szálnak sötét, nehéz ködök, 
a gáz előre hömpölyög, 
élőt és holtat eltakar, 
tüdőt rohaszt, szemet kimar. 
A gáz, a gáz szemét kimarta, 



vakság és éhség uccára zavarta, 
áll. mint az eltévedt idegen, 
emberek elfutnak ridegen, 
semmit se lát, semmit se hall. 
kis bajsza van, még fiatal. 

* 
Sötétben ülnek emberek, 
kattog a gép, a film pereg, 
változik a fehér mező 
az élet itt a rendező. 

MUNKÁSLÁNYOK 
1. 

Fény tépi az éjszakát, 
menekülnek, futnak a fák, 
a villamos rohanva vágtat, 
kültelki, elhagyott uccáknak; 
támlára dől, fejét lehajtja, 
elaludt és összeszorítva ajka; 
nem érzi a zökkenőket, 
régesrég megszokta őket, 
gépe egész nap húzta, lökte, 
mint az orsót, körben örökre, 
ereje csak fogy és apad 
a tőke meg nő és dagad; 
ül, ül, akár a néma, 
szemeit kinyitja néha, 
szemében bánat és ború, 
arca f á r ad t és szomorú. 

2. 
A vegyi gyárban sorban üstök, 
kavarognak a gázok, füstök, 
sorsa sötét nyomoruság, 
méreg itatja át a husát, 
szive ölő méregben ázik, 
vérében is méreg csírázik, 
tüdejét megfojtja a gáz, 
szeme már kékes-karikás, 
melle besüpped, arca csontos, 
gyárosok érdeke, haszna fontos; 
elhervad mint virág a szárián, 
dolgozik, — de élete árán, 

3. 
Ide jár fiatal kora óta, 
a gyufagyári száritóba 
hol millió gyufa gőzölög, 
mig ő szaporán köhög, köhög; 
tüdejében foszforos penész, 
teste sovány és csenevész, 
méreggel telt évek sorián, 
elpusztul ifjan és korán; 
életre gyult, mint gyufaszál, 
lobbant ragyogónak, drága-szépnek, 
percre kigyult és porba száll, 
a durva lábak rája lépnek. 

* 
Sötétben ülnek embereik, 

kattog a gép, a film pereg, 
éles a fény, hasit, kutat, 
embereket vetit, mutat. 

CSELÉDEK 
1. 

Élete, sorsa tiszta rabsor, 
munkáját kezdi ötkor, hatkor, 
tűzhöz fát hord, vizet üstbe forral, 
tüdeje telve piszokkal, porral; 
padlót kefél, ha fáj is a lába, 
tovább, tovább minden szobába; 
konyhában félre ülve ebédel, 
asztali maradék az étel; 
takarít, porol, mosogat, 
lót-fut, meg dolgozik sokat; 
magára nincs égy perce se, 
nem kezes senkisem vele, 
szolgálja uraknak kedve-kényét 
hordja uraknak diszkrét edényét. 

2. 
A nevelőnő vézna, fáradt, 
arcán a bőr ráncokba száradt, 
ós haja ősz, keze egyre rezdül, 
riadtan néz könnyén keresztül; 
vesződik már kora reggel 
anya helyett kényes gyerekkel, 
nappala nincs, és nincsen éje, 
dobálja ifj'urak szeszélye, 
belül hiába dohog, 
kínosan mégis mosolyog, 
fölötte mulnak a napok, 
a gyermekek nőnek, nagyok, 
jövőre gondol és keze rezdül, 
riadtan néz könnyén keresztül; 
gyermeke sohsem lehetett, 
meddő volt, nem szerethetett, 
kihasznált és öreg cseléd, 
ki másnak élte le életét. 

3. 
Faluról ide jött a lány, 
piros arca már halovány, 
a falujától elszakadt, 
,,rongyos cseléd"-nek itt maradt; 
piros arca már halovány, 
falujába vágyik a lány, 
uri és idegen világ, 
hull, mint a szakított virág, 
földben hagyta gyökerét, 
fölhasítja üterét. 

4. 
Nyitott ablaknál andalog, 
szállnak az ócska, nyűtt dalok, 
dalol s önmagát siratja, 
senkije sincs, sem anyja, apja; 
számolgat illó éveket, 
megunt hintát és ligetet, 



részeg katonát, ha hódit, 
másnapra már csalódik, 
más kell és többre vágyik ennél, 
többre a hazug szerelemnél, 
kis konyhája volna legalább, 
és rendes férje, kis család, 
fejét karjára hajtja vissza, 
lugköves üveget kiissza. 

Sötétben ülnek emberek, 
kattog a gép, a film pereg, 
perdül a gép, üteme gyors, 
szegényeket forgat a sors. 

INASOK 

Fiatal, törékeny, inasgyerek, 
álmatlan, tágranyilt szemek, 
igába törte, verte az inség, 
szegénység rakta rá bilincsét, 
cipel gerendákat, vasat, 
háta sebes, majd meghasad; 
szaladna, futna messzire, 
törvény, kényszer kötözte le, 
hajnaltól estig koplal, lót-fut, 
inasgyereken mindenki jót rug, 
nevelődik könnyei árán, 
mint farkasok között a bárány 
nyírják, nyuzzák, ahogy lehet, 
vérén hiznak a mesterek! 

MOSÓNÉK 
1. 

Lábán csomó erek dagadnak 
és fájdit hátat és vesét, 
de munkájában el nem akadhat, 
mossa uraknak szennyesét. 
Látott már annyi piszkot, szennyet, 
mely megfordult elnyűtt kezén 
és napra-nap a teknő mellett 
áthullámzott az életén. 
Szükség, szegénység, mint a tenger 
dobálta csak sziklák között, 
szegénység tengerén az ember 
vergődik, mint hajótörött. 
Férje beteg, kérés hiába, 
nem segítette senkisem, 
ő maga állt nehéz igába: 
élnek kenyéren és vizen. 
És fájdit hátat és vesét, 
a napnak nincs se vége, hossza, 
mossa uraknak szennyesét, 
verejtékkel fehérre mossa. 

2. 
Fátyolos arca néha kibukkan, 
áttörve a gőz sűrű ködét, 
dolgozik egy penészes lyukban, 

mely mindig nedves és sötét; 
egész nap áll teknője mellett, 
alakja összegörnyedett, 
kenyérnél többre mégse tellett, 
keze gyönge, háta görbe lett; 
tenyerét a lúg véresre marja, 
bőre forró víztől piros, 
ütemre ráindul válla, karja, 
álmában is mos, egyre mos; 
kicsinyei elhagyottak, árvák, 
ós pillanatra, percnyit sem pihen, 
kicsinyei éhesen hazavárják, 
siet, hogy kenyeret vigyen; 
mos ós mos, ameddig teste birja, 
mig egyszer majd összeesik, 
és jeltelen lesz hősi sirja, 
hová négy deszka közé teszik. 

* 
Sötétben ülnek emberek, 
kattog a gép, a film pereg, 
kiket nyuznak, kiuzsoráznak, 
népesitik be ezt a vásznat. 

MUNKÁSOK 
1. 

Luxushajó szökik fehéren, 
a hullámokat szeli szét, 
utasok lazsálnak a fedélen, 
szívják a tenger friss izét; 
kazánfűtők a mélybe lenn, 
csak robotolnak meztelen, 
három lépés hosszú üreg, 
kazánok, lángok és tüzek, 
égő, valóra vált pokol, 
ember elernyed, fuldokol, 
hőségtől fáradtan, sután; 
perzselt bőr és gyulladt szemek, 
testük a munkától remeg; 
luxushajó táncol, ragyog, 
mélyén modern gályarabok. 

2. 
Ércet, követ tüzesre forral, 
a vas megolvad, cseppfolyó, 
magas, óriás hordó a kohó, 
tele erjedő, pirosló borral. 
Csapra verik munkáskezek, 
ömlik a vas, vigan pezsegve, 
és öntik, merik a tégelyekbe, 
agyagkupákba, melyek nehezek. 
Nehéz kupák járnak körül, 
ki kézbe fogja elönti hőség, 
szikra hasítja, perzseli bőrét, 
vére kigyul, de mégsem örül. 
És nem nevet többé sohasem, 
ki kézbe fogja, összesorvad, 
szárad a csontja, melle horpad, 
és fátyolos, gyulladt lesz a szem. 



Ömlik a bor, különös ital, 
ki közelbe ér, az belekábul, 
és tompa, szédülő agyábul 
az élet, értelem kihal. 

Sötétben ülnek emberek, 
kattog a gép, a film pereg, 
fordul a kép, mint ablak szárnya, 
az élet mélyeit kitárja. 

KÜLVÁROSI ÉLET 
1. 

A munkanélküli itt lakik, 
rács fedi sáros ablakait, 
kültelki fekete pincelyuk, 
hová a fény sose jut, 
penészes és hideg falak, 
padlója föld és sulykolt salak, 
szürke, csupasz nyomoruság, 
a földön ócska szalmazsák, 
tűznek nincsen hire sem., 
szekrény tátong üresen, 
gyerekek kérnek enni, 
asztalon nincsen semmi, 
az asszony tépi haját, 
ki látja, ki érti baját? 

2. 
Esnek, hullnak falevelek, 
fonnyadtak és erőtlenek, 
kavarja a szél az egészet, 
levelekre vár az enyészet; 
hullnak a proletárgyerekek, 
sápadtak és erőtlenek, 
az egyiket megcsipte a dér 
és összegörbül, arca fehér, 
a második éhségtől sárga, 
lassan sodródik, földre, sárba, 
a harmadik láztól piros, 
élnie nem szabad, tilos, 
a negyedik fakó a kintul, 
ós lefelé lassan megindul, 
az ötödik haldokló, gyönge, 
lehull, leszédül néma csöndbe 
s tizedik, ezredik utánuk, 
kemény lábak tipornak rájuk, 
szülők, testvérek nézik némán, 
sirnak, megállnak tétlen-bénán, 
a szél kavarja, egyre hordja, 
tüdővész, tüdővész sodorja. 

3. 
Félig készen a palota, 
már a tetőt rakták az ácsoki, 
nőtt a gerendák szép sora, 
zúgtak a bárdok és kalapácsok. 
Pénteki nap volt, péntek este. 
a nap lassan lefelé kuszott, 
siettek már reggeliül kezdve, 
és egy gerenda megcsuszott. 

Csuszott és már zuhant a vége, 
fiatal legény szegezett alul, 
szavak helyett szökött a vére 
s összeesett hangtalanul. 
A munkát percre abbahagyták, 
riasztó volt a hir, a vér, 
napszámos asszonyok siratták, 
maguk sem tudták, hogy miér? 
Megálltak szótlanul körülte, 
porban feküdt, szálfák tövén, 
egyik az arcát megtörülte 
és csupa vér lett a kötény. 
Egyet-kettőt rángott a teste, 
és már halott volt, halovány, . 
pallér a munkát hajtani kezdte, 
és ujra döngtek a palotán. 
Vonszolva elvitték odább, 
néhány deszkát alája tettek, 
széttárt karral feküdt tovább, 
mint akit éppen megfeszítettek. 

* 
Sötétben ülnek emberek, 
kattog a gép, a film pereg 
ásit az akna feketén, 
gáz és halál lapul fenekén. 

BÁNYÁSZOK 
Kosár ereszkedik fürgén 
bányászok mennek, sorba szürkén, 
a hátuk görbe, meztelen, 
elvesznek a földben messze lenn, 
aknábul futnak szét a tárnák, 
vájár legényt magukba zárják, 
körülötte sötét, néma falak, 
éles kövek porzó salak,, 
a levegő fojtó nehéz, 
roncs tüdején rág a penész, 
és mindenütt a falon nyirok, 
tárnák, aknák, akár a sírok, 
bányász vergődik félig élve, 
hangtalan, — halálra itélve. 

Aknábul futnak szét a tárnák, 
bányászlegényt magukba zárják, 
bokáig áll a tárna vizében, 
fájdalom égeti minden izében, 
hasitja, vájja a földnek erét, 
robotolva szerzi meg kenyerét, 
kezébül indul élet és erő, 
másé az élet, erő, arany, 
élete elf oly hangtalan, 
élete semmi, vére olcsó, 
bányászlegény a földön utolsó, 
élete, sorsa: élni rabként, 
nem látja sokszor a tiszta napfényt, 
arca fakó és szürke, zöld, 
pedig nem gyilkolt és nem ölt. 

Kattog a gép, a film pereg, 
mért csak nézitek emberek!? 



A L'ART POUR L'ART TIZENKETTEDIK ÓRÁJA 
Ir ta: UJVÁRI LÁSZLÓ (Budapest) 

A világnézetek megnyilatkozása az irodalomban csupán visszatük¬ 
rözései az osztályharcnak. Ám az osztályharcot sokszor leplezik, sok
szor letagadják és meghamisítják a valóságban. Igy tesznek vele az iro
dalomban is, ha nem tárják fel őszintén, nem magyarázzák, nem érté
kelik, nem ismerik fel, vagy nem mutatnak rá ós nem jelölik meg szá
mára a követendő utat. Az, osztályharc elleplezése azonban még nem 
jelenti az osztályharc jelenlétének hiányát és az az életszemlélet, amely 
ha negatívumaival, látszólagos nemleges állásfoglalásával maga az 
„objektiv" irodalom is, éppen ezzel a látszólagos pártatlan „osztályfö¬ 
löttiségével" dokumentálja osztályjellegét. Magának a polgári társa
dalomnak a francia forradalom győzelme óta bekövetkezett osztályha
talmi érvényesülése is leplezi osztályérdekű jellegét. A polgárság a pol
gári egyenjogúsítás demokratikus eszméjét az osztályellentétek eltus¬ 
solására használta föl és így látszólagosan megteremtvén a „társadalmi 
egyensúlyhelyzetet" hosszú időn át abba a kényelmes helyzetbe került, 
hogy á t f o g ó társadalmi érdekről beszélhetett akkor, amidőn a leg¬ 
önzőbben csupán a polgári osztályérdekekért cselekedett. 

Igy magyarázható a polgári irodalomnak az a l'art pour l'art 
iránya is, amely legtipikusabban képviseli a polgári társadalom ízlését 
és elégíti ki annak irodalmi igényeit. A társadalmi tendenciák ellep
lezése, az általános művészi szempontok előtérbe helyezése tehát koránt
sem irodalmi célzatosság. Az önmagáért való mesélés ostoba dolog 
volna, aminek forszirozása nem tételezhető fel oly kimagasló intellek
tusokról, mint akik a l'art pour l'art irodalom úttörői voltak. I t t egész 
egyszerűen annak a társadalomnak az irodalmi kivetítéséről van szó, 
amely társadalom ismételjük, maga sem ismerte el osztályérdekét, osz
tályuralmi törekvését, sőt annak érvényesülését. Az á l t a l á n o s tár
sadalmi érdek hamis ideológiáját terjesztette s ez az általánosság s az 
osztályproblémáknak ez a megkerülése jelzi magát a l'art pour l'art 
irodalmat is. A tétel azonban megfordítva áll és nem a művészeten, 
hanem a társadalomszemléleten van a hangsúly. 

Az az irodalmi irány, amely elmerült az egyéni sorsok, férj-fele
ség-szerető problémahalmazában, mi volt egyéb, mint az a társadalmi 
szemlélet, amely egyrészt ama társadalmi berendezkedést látja legideá¬ 
lisabbnak, amely az individuális érvényesülést biztosítja még a szocie¬ 
tás ellenére is, (karrierregények) másrészt pedig a társadalom alapjá
nak a családot tekinti és egész figyelmét a házasság intézményére irá
nyozza. A házasság intézményébe vetett hit vagy az ellene vetett iro
dalmi gáncs társadalomszemléleti vonatkozásban nem jelentenek eltá
volodást egymástól, mert a polgári társadalomtudomány társadalom
szemlélete is a családon nyugszik, a bírálat tehát nem tagadás. Nem 
jelent ezek szerint más társadalomszemléletet sem. 

A polgári irodalomesztétika legszívesebben a l'art pour l'art fölött 
kérődzött és hevesen kikelt mindég az „irányregények" ellen. A nyilt 
polgári szókimondás, mint az ibseni társadalombirálat már abba a kate
góriába tartozott, amely Goethe mondásával élve, az irodalom fölébe 
helyezte a „szándékoltságot". A polgári társadalom csak az, önmagáért 
való létezés elvét dédelgette, úgy társadalompolitikájában, mint irodal
mában, művészetében. A l'art pour l'art többet jelentett, mint „művé
szet a művészetért", ez egyben a polgári társadalom hitvallása is lett, 
világszemlélete — ideológiai alkalmazásban, amikor is egyaránt érvény¬ 
rejutott gazdasági, mint művészeti vonatkozásokban. És lényege is min¬ 



dig egy volt: Öncélúság. De ami a gyakorlati életben a profithajsza és 
kizsákmányolásnak szociálpolitikával és látszatdemokráciával leplezett 
folyamat volt, az irodalomban is burkoltan jelentkező, sőt elhomályo¬ 
sitott tényező. Tehát csupán felszínes megmutatkozás és meddő lélek-
analízis a társadalom analízise helyett. 

Ennek az irodalomnak osztályjellege döbbenetesen kidomborodik. 
Önmagában hordja oly természetességgel a polgári társadalom minden 
kitenyésztését, mint az erszényes állat a kölykeit. Ámulni kellene azon, 
hogy mégis akadhat esztétikus, aki tagadásba veszi a kétségtelen ösz¬ 
szetartozást. Mert hogy lehet letagadni, mondjuk, akárcsak egy transz
cendentális szellemű regénynek is tipikusan polgári lényegét? Hát nem 
legjellemzőbb kitenyésztése ez a vallási képzelgéssel szaturált társa
dalmi ideológiának? A polgári társadalom egy ilyen regényben semmi 
áron nem akarja észrevenni a — szándékoltságot. Nyomban észreveszi 
ezt azonban, amint oly felfogásra érez rá valamiben, amely amannak 
az ellenkezője. A polgári irodalom Tart pour l'art nézőszöge önkényte-
polgári irodalom gerendáiról és a szálkáról ismeretes aranyigazságot. A 
polgári irodalom gerendáiról soha nem esik szó. A polgárság irodalmá
ban és művészetében ép úgy nem juthat el az önkritikáig, mint maga 
a kapitalizmus társadalmi berendezkedése. Belső ellentmondások őrlik, 
világnézeti harcok nyugtalanítják és mindinkább szorosnak érzi a l'art 
pour l'art irodalmi burkát. A polgárság, amely lassan kénytelen lemon
dani a demokratikus formákról és nyilt diktaturát alkalmaz, hogy el
fojthassa a társadalmi erjedést, irodalmában is egyre inkább rákény
szerűl a nyilt állásfoglalásra, hogy támadhasson és védekezhessen. A 
kapitalizmus utolsó periódusában a polgárság kénytelen lesz feladni az 
irodalom l'art pour l'art elméletét. A l'art pour l'art immár szűknek 
bizonyul és a burok szétreped. A világnézetek harcában a polgári iro
dalom helyébe törvényszerűen a szocialista irodalom lép, úgy, ahogy a 
kapitalista társadalom kitermeli a maga ellentétét: a kollektivizmust. 
Ahogy a gazdasági berendezkedés megszabja a politikait és társadal
mit, úgy hat a társadalmi berendezkedés az irodalom kialakulására. 
És ahogy a mai irodalom szerves része a polgári társdalom kultúrális 
lényegének, a szocialista irodalom ép' úgy velejárója a feltörekvő ne
gyedik rendnek, amely megteremti az új társadalmi berendezkedést. 
Tehát a polgári irodalom is ép' úgy a tizenkettedik óráját éli, mint a 
kapitalizmus. Együtt fog eltűnni vele, hogy helyét szükségszerűen át
adja a negyedik rend irodalmának. 

A polgári irodalomnak nem lesz halhatatlansága, csak történelme. 

A Z A N A R C H I Z M U S M A I M O Z G A L M A I * 

I r ta : LUCILE P E L L E T I E R (Paris) 

Esetleges félreértések elkerülése végett mindenekelőtt szögezzük 
le, hogy annak az anarchizmusnak, amelyről alábbiakban szó lesz, 
semmi köze ahhoz az irodalmi és metafizikai anarchizmushoz, 
amely S t i r n e r tulzó egocentrizmusával rokon. Sokkal pontosabb 
tehát, ha ez utóbbi elméletet, — ha valóban elmélet — az egyéni 
lázadás filozófiájának nevezzük. Ami viszont az i t t ismertetésre 
kerülő anarchizmust illeti, az nem „filozófia", hanem társadalmi 
tan, a nagy szocialista forradalmi áramlatok egyike, amit különben 

* A Korunknak küldött francia kéziratból. 



— minden kétség elkerülése végett — már kezdettől fogva „a kom
munista" jelzővel illettek. 

A kommunista anarchizmus ugyanabban az időben alakult ki, 
mint általában a szocializmus, párhuzamban azzal, ahogy a társa
dalmi egyenlőtlenség ténye és okai megszülték az osztályöntudatot 
s a proletáriátus harci vágyát. Az anarchista eszme nyers formájá¬ 
ban mélyen a proletár tömegek törekvéseiben gyökerezik, a munkás
osztály harcai és reményei táplálják. Célja a társadalmi egyenlőség 
megteremtése a néptömegek tevékeny ereje által. 

Valamennyi szocialista iskola kiindulási pontja — mint tudjuk 
— azonos; hit a társadalom olyan természetű átszervezhetőségében, 
mely a magántulajdon és a piac szükségességét kizárja. Azok a 
követelmények, melyek az anarchista tan alapját képezik nagyjá
ban azonosak a szocializmuséval. 

Marx-al egyezően K r o p o t k i n is vallja, hogy a politikai rend
szert a gazdaság határozza meg; „Ha az emberi társadalmak főbb 
vonásait figyeljük, eltekintve azok másodlagos és időleges meg
nyilvánulásaitól, úgy megállapíthatjuk, hogy azok a politikai rend
szerek, amelyeknek alá vannak vetve mindenkor a társadalom kebelé
ben fennálló gazdasági rend kifejezései." Hasonlókép' vallják az 
anarchisták, hogy a kapitalista társadalomban rejlő bajok (háború, 
gazdasági válságok, munkanélküliség, stb.) amelyek szükségszerűen 
hivják életre az osztályharcot, a kapitalista rendszert olyan ellent
mondások rendszerébe zárják, amik végzetszerűen bukását készítik 
elő: S mert történelmi igazság, hogy a kiváltságosak jószántukból 
kiváltságaikról sohasem fognak lemondani, ezért az anarchisták, a 
többi forradalmi szocialistákkal egyöntetűen az erőszakos forrada
lom szükségességét, a „kisajátítók kisajátítását" hirdetik. E f o r r a ¬ 
dalom célja, hosszabb vagy rövidebb idő alatt, a szabad kommuniz
mus megvalósítása, a „mindenki tehetsége s mindenkinek szükség
letei szerint" elv alapján. 

Ám ha az anarchista program a fennálló rend felett gyakorolt 
kritikája s az elérendő végcél tekintetében egybevág is a többi 
szocialista irányzattal az alkalmazandó módszerek, különösen a for
radalom államellenes felfogása tekintetében mégis különbözik azok
tól. Igy az anarchizmust már a jelenlegi társadalom keretein belül 
harcos, következetes a n t i p a r l a m e n t á r i z m u s a (jellemzi. A 

többi szocialista csoportok u. i., kezdve a szociáldemokratáktól a leg¬ 
túlzóbb bolsevistákig megengedik, mint forradalmi tényezőt a pol
gári parlamenti képviseletben való részvételt. Az anarchisták 
viszont ebben terméketlen, sőt ár talmas manővert látnak a munkás
osztály számára, amely gyanus kompromisszumokat s az osztály
harctól való eltávolodást eredményez. A parlamenti akció felfogásuk 
szerint a proletáriátust megakadályozza abban, hogy erőit a közvet
len akció egyedül hathatós eszközére összpontosithassa. 

Az árok a parlamentáris akció, illetve az államhatalom meg
ragadásának hivei s a szigorúan vett gazdasági akció hivei közt 
meglehetősen mély. Ez az árok azonban akkor mélyül el igazán, 
amikor az államnak a forradalomban való szerepéről van szó. A 
tekintélyi és a szabad anarchista) szocialisták így szöges ellentétben 
állnak egymással s ez a szemben állásuk épp az államról vallott fel
fogásuk különbözőségéből ered. 

Az államszocializmus felfogása szerint a polgári államot meg 
kell „semmisíteni", a proletár államot azonban mint az antagonisz¬ 
tikus osztályok „szabályozóját" fenn kell t a r t an i . 1 Ez a felfogás 



logikusan következik az állam marxista értelmezéséből, amely az 
államban uralmi szervet lát. (Egyik osztály elnyomásának szervét a 
másik felett.) Mig azonban a kapitalista állam „megsemmisül", 
a proletár állam magától „hal el", hogy helyet adjon az osztály

nélküli társadalomnak. 
Az előbbi érvelésre az az anarchizmus válasza, hogy az állam 

nem egyik osztálynak a másik felett való uralkodásának az eszköze, 
hanem egyszerűen egy kisebbségé a többség felett. Magának a tör
ténelmi materializmusnak az értelmében, (amely szerint minden 
politikai rendszert gazdasági szerkezete határoz meg), az állam olyan 
politikai forma, mely a magántulajdon gazdasági rendjéhez van 
kötve s amelynek célja épp a magántulajdon biztosítása és törvénye
sítése. Az állam ezért nem tud alkalmazkodni az összesség céljaihoz. 
Fejlődése épp azon szerepének függvénye, hogy a termelőtömegeket 
egy parazita kisebbségnek vesse alá. A proletáriátus felszabadulása 
az államrendszer felhasználása nélkül kell, hogy megszüntesse ezt 
az államot. 

Vajjon azt jelenti ez, hogy az anarchizmus előnyben részesiti 
a tiszta szeszély uralmát és nem tesz egyebet, mint a rendetlen
séget, az „anarchiát" valósítja meg a szó közkeletű értelmében? 
Nem! Az anarchizmus megkülönbözteti az államot és a társadalmat. 
A társadalom szerinte nem más, mint „az élet szükséges, spontán 
alkotása; mig az állam a társadalomba oltott mesterséges parazita 
szerv, amely elnyeléssel fenyegeti." Kétségtelenül a társadalmi élet
nek szüksége van fegyelemre, jogszabályokra, amelyek rendjét biz
tosítják. Az improduktiv, t irannikus és parazita államszervezetet 
tehát az anarchizmus a dolgozók munkásdemokrata elvén felépülő 
önkormányzatával kivánja helyettesiteni. Természetesen ez az ön
kormányzat nem működhet egy olyan államgépezet segítségével, 
amely területi központosítást s a társadalmi élet összes funkcióinak 
kevesek kezébe való összpontosítását jelenti, hanem ellenkezőleg egy 
federalista rendszer által. A dolgok igazgatását az anarchizmusban 
maguk az érdekeltek végzik s az állandó központi szervnek csak 
összekötő a szerepe s a statisztikait és tudósitási munkálatokat hiva
talból végzi. S mert a közigazgatási tisztség nem jár majd sem jogi, 
sem tényleges hatalommal, ezért a hatalom valóban a munkás
tanácsok kezében lesz és azok is gyakorolják. Ez a rendszer ki
küszöböli azt a veszélyt, amelynek minden állam, még ha proletár 
állam is, szükségszerűen áldozatul esik, miután a nem termelő, de 
sokat fogyasztó s a társadalmi élet szabad fejlődését fékező bürok
rácia hatalmas gépezete kénytelen a termelést igazgatni és azon 
uralkodni. 

Az előbbi rendszer az anarchizmus felfogása szerint meghozza 
a társadalmi egyenlőség maximumát és ennek folyományaként azt 
a szabadságot, amelynek szakadatlan követelése az anarchistákat 
jellemzi. S mert az egyén felszabadítása gazdasági felszabadításától 
függ ezért végeredményben az anarchizmus a munkásosztály fel
szabadítása révén véli elérhetni azt a szabadságot, amelynek pontos 
társadalmit jelentést ad. 

Igy jelentkezik röviden az anarchista tan azoknál, (mint pl. 
B a k u n i n , J a m e s G u i l l a u m e , K r o p o t k i n , hogy csak a 
legnagyobb neveket említsük), akik elméleti alapjait megvetették. 

1 A szociáldemokrácia „békéltető" szerepet szán neki. Lenin igen 
erélyesen bírálja ezt a tételt. 



Nézzük most mivé alakult ez a tan a forradalmi életben, azoknak az 
anarchista szervezeteknek a programjában, amelyek a világban, 
szétszórtan ugyan, de állhatatosan léteznek. 

* 

Tagadhatat lan: az anarchizmus bizonyos országokban sokkal 
fogékonyabb talajra talált, mint másokban. Amikor az 1872-i hágai 
kongresszuson Bakunin kilépett az I. Internacionáléból, akkor nem
csak a jurai federáció követte elszánt föderalizmusával, hanem igen 
sok francia, olasz és spanyol is. Főleg e két utóbbi nép volt az, amely 
mindmáig a leghívebben kitartott az anarchizmus mellett, Olasz
országban azonban, ahol a fasiszta rezsim majdnem teljesen meg¬ 
semmisítette, az anarchista mozgalom már nem mutat föl semmi 
életképességet. Külöskép' siralmas a helyzete öreg és bátor leaderjé¬ 
nek, E n r i c o M a l a t e s t á n a k mult év augusztusában történt el
halálozásai óta. 

Ezzel szemben Spanyolországban az a n a r c h i s t á k igen széles mű
ködést fejtenek ki. Mig a legtöbb országban már alig bir befolyás
sal s funkcióját a bolsevizmus vette át, addig Spanyolországban 
szinte egyedüli befolyásos forradalmi ideológiát képvisel. 

A spanyol munkás és paraszt, mondhatni ösztönösen anarchista; 
ösztönösen megveti az ígérgető politikusokat, akiknek a tehetetlen
sége nyilvánvaló előtte. Az anarchisták jelszavainak népszerű
ségéről fogalmat alkothatunk magunknak a legutóbbi katalán par
lamenti választás adataiból. A Barcelonában nyilvántartott és jogo
sult 270.000 szavazóból csak 152.000 szavazott, mig a megelőző 
választások alkalmával (1931 junius) 204.000. Hogy a szavazástól 
tudatosan tartózkodók munkások, az abból látható, hogy a fen 
hiányzó 50.000 szavazatot majdnem hiány nélkül megtalálhatjuk a 
Macia pártja által 1931-ben elért szavazatokban, amikor az egész 
munkásosztály leszavazott. 50.000 szavazástól tartózkodó és 60.000 
Macia szavazó: ez az, ami ékesszólóan igazolja, hogy az anarcho-
szindikalizmusnak Barcelonában majdnem, olyan nagy a befolyása 
mint Katalónia legnépszerűbb pártjának. Mindenesetre az anarchista 
ideológia annyira átitatta a spanyol tömegeket, hogy az teljesen 
felszívódott testületi szervezeteikbe. 

Az egyetlen központi erős spanyol szakszervezet a C. N. T. 
(Confederation National du Travail) felhívásaiban kezdőbetűihez 
mindig hozzáfűzi az F. A. I. (Federation Anarchiste Ibérique-
Ibériai Anarchista Federáció) kezdőbetűit. Az anarchisták és szindi¬ 
kalisták jelképes színeiket (a feketét és vöröset) is összekeverték egy 
közös zászlóban. Ugyanazok az emberek, hol az anarchizmushoz, hol 
pedig a szindikalizmushoz tartozóknak vallják magukat olyannyira, 
hogy ma már kezdik Spanyolországban azonosaknak tekinteni e 
két fogalmat. A ,,Solidaridad Obrera" cimű szakszervezeti orgánum 
hasábjain naponkint hozzák az anarchista kulturcsoportok közle
ményeit és cikkeit annak ellenére, hogy Spanyolországban igen el
terjedi kimondottan anarchista sajtó is van. Mindenesetre ez a 
fuzió így nem tarthat tovább anélkül, hogy a szervezett spanyol 
proletáriátus, illetve a spanyol munkásosztály elég sulyos kényel
metlenségek elé ne kerüljön. 

Kétségkívül: az anarchista ideológia jónéhány pontban érintke
zik a tiszta szindikalista ideológiával, éppen azokban a. pontokban, 
amelyekben a többi szocialista irányzattól különbözik. Az az első
rangú és majdnem kizárólagos hely, amit a gazdasági téren foly
tatott harcnak juttat, pontosan megfelel a szindikalista álláspontnak. 



Ez a magyarázata, azután annak, amiért P e l l o u t i e r , a francia
országi Bourse de Travail-ok (munkatőzsdék) megteremtője nevez
hette magát ugyanakkor anarchistának és az anarcho-szindikalizmus 
atyjának is. Egyébként tagadhatatlan, hogy a, spanyol anarchizmus 
harcosainak szerencsés befolyásuk van a szakszervezetek vezetésé
ben s erőteljesen ellensulyozzák a politikai pártok esetleges befolyá
sát, melyek Spanyolországban is mint egyebütt szeretnék felhasz
nálni politikai céljaikra a munkásszervezeteket. Emellett tényleg 
semmi értelme, hogy a szindikalista demokrácia elveit megvető 
anarchisták ténylegesen megszerezzék a szakszervezeteket maguk
nak, kiüldözve azokból vagy félretolva azokban mindazokat a mun
kásokat, akik pontosan nem úgy gondolkoznak mint ők. Megfelel ez 
Bakunin ama bölcs felfogásának, amely szerint a szakszervezet 
lényegében osztályszervezet s mint ilyen a maga kebelében kell, 
hogy csoportosítsa az összmunkásságot, tekintet nélkül annak poli
tikai, filozófiai vagy vallásos felfogására, abból az egyszerű tényből 
kifolyólag, hogy bérmunkások és kizsákmányoltak. Hogy a szakszer
vezet fennmaradhasson, távol kell tartania magát a politikai irány
zatok harcaitól, mert ha nem; úgy egysége megtörik és végzet
szerűen elbukik a munkaadók elleni harcában. 

A spanyol anarchisták viszont a szakszervezeti arénát program
 zárt területévé tették. Igen érthető forradalmi türelmetlen

ségtől indittatva, amely azonban nem volt elég ahhoz, hogy minden 
opportunizmust mellőzzenek, szakadatlan puccs politikát inaugurál
tak, mely már a szervezetlen guerilla harcba ment át s ez nem any¬ 
nyira a kormányzat, mint a munkásosztály erejét vette igénybe. Ez 
az állandó felkelésre való gyakorlatozás természetesen nagyon 
fárasztja a munkásosztályt s a kormányzat kettőzött megtorló intéz
kedéseit vonja maga után. 

Ez ellen a politika ellen felelősségük tudatában szindikalista 
harcosok, később egész federációk léptek fel, elsőizben adva ki 
Spanyolországban a „szindikalizmus függetlenségének" jelszavát. 
Merészségüknek viszont az volt, a következménye, hogy pár hónap
pal ezelőtt valamennyit kizárták az országos federációból. A frakció 
harc persze azóta a munkásosztály egészében még vadabbul folyik. 
Így történt, hogy az összes újabb zendüléseket — s egyidejű bomba
merényleteket az ibériai félsziget majd minden vidékén — kizárólag 
a szindikalista szervezeteken kívülálló anarchisták készitették elő. 
Legalább is ezt állapította meg a barcelonai szakszervezeti sajtó 
az idei január 8.-a után következő napon. Valószínünek kell ezért tar
tanunk, hogy az anarchisták meghátráltak az előtt a sulyos felelős
 előtt, hogy többé-kevésbé vakmerő kalandokba vigyék az óriási 
szakszervezeti szervezeteket. Attól féltek nyilván, hogy hosszú időn 
keresztül túl erős ellenállással találkoznak a szakszervezetek részéről. 

Bárhogy legyen is, majdnem két év óta, azaz a köztársaság ki
kiáltása óta, mely lehetővé tette a szakszervezetek legális életét2 a 
FAI befolyása a C. N. T.-re többizben igen áldatlan volt. Egy 
spanyol anarchista kifejezésével élve az F . A. I. nem önálló szerve
zet, hanem a C N. T. lelke. Mindenesetre igen zsarnoki lélek, amely¬ 

2 Ha szabad így kifejeznünk magunkat. Végeredményben, u. i. a 
múlt év április 8-i drákói törvény ténylegesen ismét illegalitásba szo
rítja! őket. Egyébként többizben ismételten üldözték s bezárták a szak
szervezeteket a köztársaság kikiáltása óta, minden indok nélkül. Jelen
leg a legutóbbi merényletek óta ismét bezárták valamennyit 



nek szeszélyei jelentékenyen igénybe veszik a szakszervezet erejét. 
Azt kérdezhetnőnk: miért mond le ilyen határozottan az F . A. I. 

az önálló életről? A spanyolországi forradalmi helyzet vizsgálata azt 
a látszatot kelti, mintha ez azért volna, mert nincs konkrét; ideoló
giai élete a szakszervezetekkel való közösségén kívül. Az, ami meg
szünteti az anarchisták tekintélye iránti kétségeinket, az kizárólag 
az osztályharc elve, amelyhez szilárdan ragaszkodnak s a közvetlen 
akció, amit forszíroznak és állandóan gyakorolnak is. Ezeken a gya
korlati jelszavakon kívül azonban miben áll a programjuk? Erre 
vonatkozólag hiába keresünk egy pontos és konkrét összefoglalást 
azokban a ködös, elmosódott és egymásnak ellentmondó publikációk
ban, amelyek a sajtóban napvilágot látnak. Megállapítható, hogy 
Bakunin doktrínájának magyarázata tekintetében a legnagyobb 
zavar uralkodik. A majdnem kar ikaturát suroló egyszerüsítés jel
lemzi ezeket a publikációkat. A jövő társadalom épületének vonalai 
és színei kezükben egy Epinal képre emlékeztetnek. Ami viszont a 
gyakorlati megvalósítás módszereit illeti, koraszülött forradalmi 
kísérleteik teljesen nélkülözik a politikai tisztánlátást és a szer
vezettséget. 

A spanyol anarchizmus e félcsődjének megállapítása a r ra kész
tet bennünket, hogy vizsgálódásainkat a többi országok mai 
anarchista mozgalmaira is kiterjesszük. Anélkül, hogy a háború 
után (Oroszországban. Olaszországban és Argentínában) szenvedett 
sorozatos vereségekre kitérnőnk, megállapítható, hogy az anarchista 
mozgalom mindenütt ugyanannak az általános betegségnek esik 
áldozatul. Ez a körülmény az okok vizsgálatára késztette a legtisz
tábban látó harcosokat. 

A komoly önkritika első kísérletét ,,A külföldi orosz anarchis
ták plattformja" jelzi, amely több évvel ezelőtt Franciaországban  
jelent meg. Ez a kísérlet a szervezettség és az anarchista csoportok 
kapcsolatainak hiányából kiindulva tárgyal ta a kérdést és egy szer
vezeti tervet proponált, abból a célból, hogy a nemzetközi anarchista 
mozgalom káoszát megszüntesse. Ezután a kísérlet után majd min
denütt kisebbségi csoportok alakultak, hogy az eszmék tisztázását, 
az elveknek a viszonyokhoz való ujraalkalmazását s ugyanakkor 
az átütő erejü propagandát kiköveteljék. Franciaországban 1930-
ban lépett fel egy ilyen kisebbségi csoport az anarchista, Unió kebe
lében. Ezt azonban miután materialista tételeket állított fel s a 
kollektiv felelősség alapjául egy párt alakítás eszméjét vetette fel 
hamarosan kizárták, bár ezek az eszmék tulajdonképpen Bakunin 
eszméinek felelevenítései. Jelenleg Belgiumban rajzolódnak ki a leg
tisztábban egy ilyen irányu áramlat körvonalai. Élharcosai egy 
alaposan megszerkesztett kiáltványban lemondtak a felfogásuk sze
rint túlságosan kétértelmű anarchista címről és „szabad szocialis
táknak" nevezik magukat. 

Természetesen ezeket az ellenzéki csoportokat mindenütt „revi
zionistáknak" minősitik s nem kevesebbel vádolják őket. mint azzal, 
hogy magának az anarchizmusnak az elveit árulják el. Ez a vád 
már azért is könnyen támasztható, mert az anarchizmus elméletét 
még senki se fejtette ki rendszeresen s csak abban a pár alapvető 
elvben található, amit itt-ott különböző szerzők vetettek papirra, 
kezdettől fogva lehetővé téve. hogy a nyomukon induló irodalom 
felhagyjon a reális és konkrét elvek tisztázásával, nem hajtogatva 
egyebet mint elvont formulákat, amik köré akarták végül az 
anarchista hagyományt koncentrálni. Ezért van az, hogy végül is 



kiszikkasztották a szabadság fogalmából annak tar ta lmát s nem 
hagytak meg belőle mást, csak azt az üres felfogást, amely minden 
alkalmazkodást lehetővé tesz.3 A végén az önmagában való formu
láknak fetisizmusa következett be. A formulákat megfosztották igaz 
értelmüktől, úgy, hogy ma már sokak szemében a „tekintély elve" 
ellen vívott tisztára szentimentális harcuk az, ami az anarchista 
doktrína tengelyét alkotja. 

Érthető, hogy sokkal kényelmesebb elvontan spekulálni, mint 
számot vetni a társadalmi adottságokkal. Ez a magyarázata azután 
annak, hogy a „szabad szocialisták" újravirágzanak. Az anarchiz¬ 
musnak ez a szinte eredeti elhajlása bizonyos országokban, különö
sen Franciaországban több-kevesebb idealista és humanista tartalom
mal hatotta át az anarchizmust, nyilvánvaló ellentétben a gazdasági 
materializmus és az osztályharc alapvető elveivel. Ez az oka annak, 
amiért eltérést állapitanak meg a mai elmélet s a társadalmi valóság 
között. Ez az oka annak is, hogy az ellenzéki anarchisták egyensúlyt 
helyreállitó törekvésükben mindenütt szembehelyezkednek a rosszul 
felfogott tradicionalizmussal s a propaganda alkalmazkodását köve
telik az osztályharc jelenlegi feltételeihez. 

Jelenleg általános fáradtság észlelhető minden ország munkás
osztályában. Igy magyarázható azoknak a, számosaknak a közönye, 
akik egyik-másik politikai szervezetben szerzett tapasztalataik révén 
kiábrándulva mindinkább feladják a militáns harcot. Ebben a tekin
tetben a következetes marxizmus pártja sem képez kivételt. Viszont 
meg kell állapítanunk, hogy ebben a vonatkozásban az anarchista 
mozgalom nyujtja a legszomorubb képet, kivéve esetleg Spanyol¬ 
országot, ahol tisztára munkás jellege s a szindikalizmussal való 
kapcsolata megakadályozza abban, hogy a meggondolatlan kalandok
ban elmerüljön. 

AMERIKAI NÉGER KÖLTŐK VERSEI 
Fordí tot ta : FORGÁCS ANTAL (Budapest) 

lANGSTON HUGHES: NÉGER VAGYOK 
Néger vagyok. 
Fekete mint az éjszaka 
Fekete mint erdők sűrűje drága Afrikámban. 
Rabszolga voltam. 
Caesar parancsolt, mostam a lépcsőt, 
S fényesre kentem Washington bakancsait. 
Munkás voltam. 
Dolgoztam, a pyramisok nőttek, 
Vakolatot kevertem a felhőkarcolókhoz. 
Voltam énekes. 
Afrikától Georgiáig 
Zengtem a szenvedés dalát. 
Voltam áldozat. 
A belgák levágták félkarom, 
Most meg Texasban lincselnek halálra. 

3 Konkréte a s z a b a d s á g fogalma a következőket tartalmazza: 
szabadság = gazdasági egyenlőség (beleértve a magántulajdon meg
szűnését) + a közhatalom decentralizálása (amely meggátolja minden 
hierarchikus erő kialakulását). 



Néger vagyok. 
Fekete mint az éjszaka, 
Fekete mint erdők sűrűje drága Afrikámban. 

FENTON JOHNSON: FÁRADTSÁG 
Fáradt vagyok. Elfáradtam idegen népek 
civilizációjának építése közben. 
Pihenjünk tán végre Lizzy Jane! 
A korcsmába megyek most s literszámra 
iszom ott a snapszot. Kockázom, s az éjszaka 
hátralevő részét átalszom hordók tetején. 
Dűljön össze ez az ócska bódé! a fehérek 
ruhája szakadjon szét a sárban 
8 a torony a dombról hulljon le a mélybe! 
Lizzy, dobd a vizbe gyermekeinket! 
A civilizáció számunkra túl sokat adott, 
haljanak meg inkább, semhogy felnőve 
szenvedjenek azért, mert négerek. 
Tépd le az égről a csillagokat, 
hisz csillagok jelzik a sorsunk! 
Elfárasztott e civilizáció! 

JOSEPH S. COTTER: 
FEHÉR TESTVÉREM MIT MONDASZ TE MAJD? 

Gyer' testvér! Gyere! 
Lépjünk együtt az Isten elé, 
S ha majd előtte állunk, hát igy szólok én: 
„Uram! Senkit nem gyűlölök, 
De engem gyűlölnek. 
Nem kínzok senkit én, 
De kínoznak engem. 
Senki földjét nem kívántam el, 
Elvették földemet. 
Senkit nem csufolok, 
S csufolnak engemet." 
Fehér testvérem mit mondasz te majd? 

CLAUDE MC. KAY: HA GYILKOLNAK IS 
Ha gyilkolnak is minket nem fogyunk el, 
Ha hajtanak is, mint rühes kocákat, 
S szennyes, sötét börtönbe zárnak, 
Vagy nevetve uszitnak ránk éhes, veszett kutyákat. 
Ha gyilkolnak is, még tűrnünk kell a bántást, 
De nem folyik a vérünk el hiába, 
Fut a gyilkosunk majd, e véres, szörnyű, kába,. 
Ha hallja a harcos, hős néger kiáltást. 
Száz sir áll még előttünk nyitva pajtás, 
Ha kevesek vagyunk is, de bátrak vagyunk, 
Ám üssenek, hogy szétfröccsen agyunk, 
Hisz bot most a jog és lincs a végrehajtás. 
Ha életünkre tör sok gyilkos, gazdag kalmár, 
Meghalunk; harcolva, vagy a falnál. 



KULTURKRÓNIKA 
HORST WESSEL, A NEMZETI SZOCIÁLIZMUS LANTOSA 

Iskolába jártak szines s a p k á b a n . . . s hangosan kiáltoztak az 
uccán, mikor a hadifoglyokat vezették. Kiáltot ták: „Gott strafe 
England!" S énekelték: „Öljük meg mind a franciákat." Katona
zenével és krajcáros petárdákkal léptek az életbe. 

Mikor a háború befejeződött szánalmas, elkeseredett kamaszok 
voltak. Weimarban a szociáldemokraták megkísérelték ég felé emelni 
sörös poharaikat. De hangjuk rekedt volt és senkisem akar ta meg¬ 
hallgatni őket. A munkások élni és enni akartak. Erre a szociál
demokraták tüzet vezényeltek. Alkalmazták azt az alkotmányt, amit 
ők szavaztak meg, Nem akarták átadni a hatalmat a generálisok
nak. Németország Gallifet-jának és Cavaignac-jának szerepét ők 
vállalták magukra. 

A kamaszok fiatalemberekké serdültek. Tovább unatkoztak. 
Élni szerettek volna, de az életben nem volt hely számukra. Nyuga
lomba vonult hivatalnokok, tönkrement kereskedők, Verdun alatt le
gyilkolt tisztek, nélkülözésektől kiszáradt papok fiai voltak. Üres 
gyomorral kószáltak a dancingokban, valami álombeli amerikai 
nőre várva, a moziban Nagy Frigyes katonai parádéit nézték s egy 
új háborúról álmodoztak. Petárdákkal szerettek volna játszani s 
csodálatos kalandokba keveredni. 

Az élet egyre keményebb, egyre kilátástalanabb lett. A munka¬ 
nélküliek vizbe vetették, felakasztották vagy gázzal mérgezték meg 
magukat. Az emberek a nélkülözéstől összeestek az uccán. Már nem 
tudtak élni. Vörös lobogók lángnyelvei jelentek meg a tereken. 

Ekkor Hugenberg összegyüjtötte Németország összes királyait : 
a szén, a vas és az elektromosság k i r á l y á t . . . Igy született meg 
Hitler Adolf, elhivatva arra, hogy a „Birodalom" kancellárja 
legyen . . . 

Selyemfiuból dalnok 
. . . Van Berlinben egy nagy és csunya tér, az Alexander Platz . . . 

Ott sétifikálnak a selyemfiúk, a zsebtolvajok, a rendőrügynökök, a 
kijárók, a kémek, a kókuszdió kereskedők, az orgazdák s más hasonló 
figurák. I t t ütöttek tanyát azok az ifjak is, akik a háború alat t 
szines sapkában szaladgáltak az uccán. 

Az Alexander Platz környéki gyanus fészkek törzsvendégei jól 
ismerték Horst Wesselt. Három dologról volt hires: arról, hogy 
selyemfiu, hazafi és költő. Az Alexander Platz emberei számára 
nincs szégyenletes mesterség. Horst Wessel egy prostituáltnak volt a 
barátja. A prostituáltat egyesek szerint Lutzinak, mások szerint 
Mitzinek hivták. Ezeknek a lányoknak u. i. annyi a nevük, ahány a 
mosolyuk. A mi Lutzink, vagy Mitzink bámulatra méltóan dolgozott 
és szerette a derék Horstot. Ám nemcsak ölelései forróságáért és 
szive gyöngédségéért szerette: de mert Wessel megvédelmezte a 
riválisaival, sőt még a rendőrséggel szemben is. Wesselnek volt 
revolvere és tudta használni. Büszke volt rá, hogy kommunistákat 
küldött a másvilágra. Egy rohamszakasznak volt a parancsnoka. 
A rendőrök olykor egy-egy barátságos pillantást vetettek rá s a 



leány, Lutzi (vagy Mitzi) biztonságban érezte magát a háta, mint 
valami hatalmas kőfal mögött. 

Mindenekfölött azonban Wessel költő volt: háborús énekeket 
szerzett, tele mély költészettel, Kedvenc dala ezekkel a szavakkal 
kezdődött : 

Wenn Judenblut am Messer spritzt 
Es ist nochmal so gut. 
A hitlerista fiuk mindenütt ezt a dalt énekelték. Ez volt a Horst 

Wessel nótája. 
Valamikor Horst Wessel élénk színű gimnázista sapkát viselt. 

Ő is kiabálta az uccán: „Hurrá!" Nagyon jó családból származott, 
az apja pap volt. Osztozott generációja unalmában. Nem akart 
semmiképpen sem hétköznapi életet élni. Kalandot és sikert keresett. 
Számvevői vagy írnoki életperspektiváját Lutzival és a revolveré
vel cserélte fel; költő volt javíthatat lanul. 

Egy este, amikor Horst Wessel a szerelménél volt, Ali Heger 
lépett a szobába. Ali Heger bőségesen soutenirozta a lányt. Nem tűrt 
mellette senkit. Lutzi (vagy Mitzi) kizárólag az övé. Wessel meg
szegte a professzionális etikettet. Heger tehát hidegen leütötte. 

Heger tagja volt a Mind ig H ű nevezetű tolvajok és 
selyemfiuk szindikátusának. Ebben a szindikátusban hemzsegtek a 
nácik. Duplán keresték a kenyerüket: a hitleristáktól a meggyilkolt 
munkásokért a lányoktól a felhajtott gavallérokért kapták a pénzt. 

Mikor Heger megölte Wesselt, a nácik kijelentették, hogy a lan
tos, hazafi és selyemfiú egy bűnös kommunista kezének esett 
áldozatul. 

Már volt pénzük, fegyverük, lobogójuk, himnuszuk. Nem hiány
zott más már csak a szentjük. Egy fülledt kabaréban cigarettafüst, 
ordítozás és öklendezés közepette tehát ünnepélyesen Horst Wesselt 
avat ták szentté. És sírjára nem Lutzi harisnyakötőit, hanem horog
kereszttel díszített koszorúkat tettek. 

Minden szentnek kell hogy meglegyen a maga „szent élete." Saj
nos, a hitleristák nem tudtak i r a t Iskolás tollukat igen korán fel 
cserélték pisztollyal, boxkeztyűvel és morfiumfecskendővel. Csak a 
falakra írtak: „Halál a zsidókra." De még ebben az egyszerű mon
datban is képesek voltak pár helyesírási hibát elkövetni. Szükség 
volt tehát egy igazi iróra. Ekkor hivatta Hitler magához Hans  
Heinz Ewerst. 

Pornografusból mártirium iró 

Ewers sohasem politizált. Mint H. W. ő is a szerelemből csinált 
üzletet. Igaz ugyan, hogy ő sohasem ereszkedett le az Alexander 
Platz spelunkáiig. Mások nacionalisták voltak vagy szocialisták, 
Ewers büszkén viselte a „sátánista" címét. 

A V a m p i r cimű regénynek ő a szerzője. Ennek a regénynek 
a hőse előfutára a szép Adolfnak. Ez a hős Amerikában dolgozik a 
nagy Németország győzelméért. Ott találkozik egy leánnyal. A leány 
zsidó. Szeretik egymást. Az egészséggel azonban baj van. Amikor a 
fiu jól érzi magát s friss és eleven, a lány beteg és fordítva. Ez a 
helyzet elég sokáig tart. Egészen a lány haláláig. A lány halálos 
ágyán a férfi bevallja, hogy vámpír. Éjjelente szívta a lány vérét. 
A lány azért nemi kíván semmi rosszat a férfinek. Miért is kivánna? 
Hisz' a nagy Németország egyik előharcosának adta zsidó vérét! 

Ez a regény kevéssel a háború után jelent meg. Ebben az időben 



Ewers kizárólag a Kurfürstendamm gazdag zsidóinak írt, akik 
valósággal falták „sátáni" regényeit. Elkövetkezett azonban a krizis. 
Az eladatlan könyvek felhalmozódtak a könyvkereskedések polcain. 
Ewers belátta, hogy a vámpírok már nem elégségesek a létfenn
tartásához. Ekkor jelent meg Hitler előtt, aki az új már t í r élet
rajzának megírásával bízta meg. 

Ewers könyvében Horst Wessel természetesen úgy jelenik meg, 
mint a legnemesebb ideálisták egyike. Van Horstnak Bécsben egy 
szűzies mennyasszonya. A tisztaság eme liliomszáláról azonban meg¬ 
feledkezik, hogy megmenthesse Lutzi (vagy Mitzi) bűnöző lelkét. 
Csakis ezért áll melléje. Nem foglalkozás ez számára, hanem maga
sabbrendű küldetés. Kigyógyítja Mitzit erkölcstelenségéből és 
marxizmusából. Egyidejűleg harcol így Moszkva ellen is. Közismert 
dolog u. i., hogy Moszkva Németország tönkretételét határozta el. 
Moszkva ezért fizeti a prostituáltakat. Wessel a bűnbánó Lutzi segít
ségévél üldözőbe veszi a kommunistákat s egy moszkvai ágens keze 
által esik el. Halála fenkölt, mint egy keresztény vértanúé. 

Berlinben egy házat Kar l Liebknecht nevéről neveztek el, a hős 
tiszteletére, aki nem riadt vissza sem a börtöntől, sem a haláltól. Ez 
a Karl Liebknecht szegény volt, bátor és nagylelkű. Még ellenségei 
is meghajoltak az emléke előtt. Ő k ? . . . Megváltoztatták Karl 
Liebknecht házának a nevét. Elnevezték Horst Wessel háznak. Tény
leg az ő hősük: selyemfiú, rimkovács, homályban leselkedő brávó . . . 
Hitemre, mindenkinek megvan a maga hőse. 

Ilja Ehrenburg 

ALFRED ROSENBERG, A NEMZETI SZOCIÁLIZMUS FILOZÓFUSA 
A német nemzeti szociálizmus — több ízben utalt már erre a 

Korunk — kisérlet a mai termelési és társadalmi rend fenntar¬ 
tására. Mint ilyen, ideológiáját kénytelen egyrészt v i s s z a f e l é , 

másrészt az adott ellentétek legyőzését ideálisztikusan, a társadalmi 
valóságtól elvonatkoztatottan kiépíteni. A német nemzeti szociálizmus 
világnézete így szükségszerűen olyan eszmékre épül, amelyek jól
lehet a valósághoz tapadnak, a tényleges valóságnak n e m felelnek 
meg. Ily' körülmények között természetes, hogy ez a világnézet csak 
nagy általánosságban egységes. Ahogy a nemzeti szociálista mozga
lomban egymástól teljesen különböző szocális rétegek találkoznak 
(a reakcióban), úgy a mozgalomhoz tartozó világnézet is többféle. 
A kevésbé jelentékeny, kiépített és kiépítetlen teoriák mellett a nem
zeti szociálizmus világnézetében két fő i rány: az ú j m i s z t i k a és 
az u n i v e r z a l i z m u s különböztethető meg. A kettő közül kétség
telenül az első ( A l f r e d R o s e n b e r g reprezentálja ezt az irányt) 
a kuszább. Ez az irány csak A. Rosenberg könyvének megjelenése 
óta ( D e r M y t h u s d e s 20. J a h r h u n d e r t s , Eine Wertung der 
seelisch-geistigen Gestaltungskämpfe unserer Zeit, München, 1930.) 
rendelkezik „irodalommal", a nemzeti szociálizmus agitációjában 
azonban igen nagy szerepet játszik. Az univerzálizmus irányát 
O t h m a r S p a n n képviseli s bár ennek az irásai fölött a nemzeti 
szociálista propaganda eddig szinte elnézett, mégis sokkal reálisabb 
alapvetését jelenti a fasizmusnak, mint A. Rosenberg koncepciója. 
Rosenberg elmélete a harc, az univerzalisztikus irányé viszont a 
hatalom fázisának felel meg. Amig Rosenberg gondolataiban igen 
sok a tisztázatlan, nyugtalan, kihordatlan, kispolgári és frontharcos 



elem, addig Spann és köre csupa akadémiailag kiérlelt fogalmakkal 
operál. (Spann publikációi: N a t i o n a l w i r t s c h a f t , Blätter für 
organischen Wirtschafts- und Gesellschaftsaufbau; munkatársai: 
K l o s , M a y e r , P r e y e r , B i n d e r , J u n g , a fiatal W u n d t és  
mások.) 

Alfred Rosenberg gondolatmenetébe nagyon nehéz a konkréten 
gondolkozó embernek beélnie magát. Ebben a filozófiában a t u d á s 
harmadrendű szerepet játszik. Minden a h i t e n alapszik. Ezért 
Rosenberg a gondolat legkiszámíthatatlanabb ugrásaival és olyan 
megállapításokkal él, amiket még ő maga sem tud megokolni. Misztika 
ez a legfantasztikusabb formájában. Ám e filozófia bármennyire 
racionalizmus ellenes is, bizonyos polgári, illetve kispolgári tudat-
komplexumokhoz mégis szorosan tapad. A f a j fogalma pl. (egyik 
legfontosabb kategóriája ennek a metafizikának) a kispolgárság és 
parasztság köreiben élő antiszemitizmushoz s a nyugati polgárság 
Ázsia ébredésétől tar tó féléiméhez csatlakozik. (Ez utóbbi alatt a 
sárgafaj, általában a gyarmati népek felébredésétől való félelem-
psychózis értendő.) A n e m z e t i b e c s ü l e t fogalma viszont (máso
dik fontos kategóriája e metafizikának) a versaillesi szerződés által 
megsértett nemzeti érzéshez kapcsolódik s egyuttal az újnémet 
imperiálista terjeszkedési vágynak s a „nemzeti népközösség" helyre« 
állitási törekvésének képezi alapját az osztályellentétek áthidalása 
céljából. Ugyanez vonatkozik Rosenberg koncepciójának á l l a m 
fogalmára, amely azonban korántsem játsza azt a szerepet nála, 
mint az olasz fasizmus ideológiájában. 

Rosenberg gondolatainak alapja és kiindulópontja tisztára 
vallási-misztikus. S mert az egész koncepció a krizisnek nemcsak 
politikai és gazdasági, hanem szellemi legyőzésére is vállalkozik 
ezért kiinduló pontja az összeomlás értelmezése s új alapfogalmak, 
„eredeti eszmék" felállítása, melyek az összeomlással szembe állított 
új rend, a Harmadik Birodalom alapvetését képezik. 

A válság értelmezése Rosenbergnél teljesen idealisztikus. „Min
den mai k ü l s ő hatalmi harc egy b e l s ő összeomlás kihalása", — 
állapítja meg s az összeomlás minden tünetét belső, spekulativ-
metafizikus magyarázattal látja el. Felfogása szerint a válság azért 
következett be, mert az „örök, abszolut egyetlen igazság" keresését 
kizárólag a t u d á s ügyének tekintették. Már pedig ez téves. „Vala
mely faj végső-lehetséges „tudása" már első vallásos mithoszában 
adva van." Ezért a kapitalizmus mechanisztikus és atomisztikus 
törekvéseivel szemben az „abszolut ismeretet" a „boldogulás közép
pontjának" megéléséből, a legtökéletesebb önkifejlésből, Rosenberg 
szavaival kifejezve: „az északi faji lélek megélt mithoszából" kell 
meríteni. Ezért: „le kell törni a skolasztikus-humanista-klasszikus 
sematizmus uralmát a szerves-faji-népi világnézet javára." 

Ez a filozófia teljesen fedi irracionális és vallásos karakterében 
a regresszív polgári filozófiát s attól csak abban különbözik, hogy 
ismeretelméletének alapvető kategóriái a „faj" és a „nemzet." Ennek 
a két kategóriának azonban A. Rosenbergnél nincs se értelmezése, 
se alapvetése; a d o t t a k s hinni kell bennük, mint a vallások 
istenében. 

A. Rosenberg gondolatainak központi kérdése az, hogy a „belső 
összeomlás" „a káosz" miként győzendő le? Ha a polgári filozófia 
ebben a tekintetben csak panasszal, kétségbeeséssel és lemondással 
szolgál, úgy A. Rosenberg igen széles szerepet ju t ta t a bátorságnak 
s a tettnek; általában az aktivitásnak. Jellemző, hogy ezeknek a 



megokolásához is a misztikát hozza fel, Eckehartot és más „aktiv" 
misztikust idézve. A káosz legyőzéséhez „bátorságra van szükség. 
Minden egyes bátorságára . . . A káoszt soh'sem fékezték ,meg a bátor¬ 
talanok. Gyávák még sohasem építettek világot." A. Rosenberg 
egész fejezetet szentel a „tett és a misztika" témájának. 

Már emiitettük, hogy A. Rosenberg szemében a faj a legfonto
sabb kategória, filozófiáját ebből fejti ki. Az ilyesmihez persze a 
történetírásnak egész új fajtája szükséges. Történelem, amely min
dent a faj szemszögéből vesz s minden történést a faji kérdéstől 
tesz függővé. Hosszu oldalakon keresztül ad is egy ilyen történelmet 
A. Rosenberg, ahol a legképtelenebb spekulációkkal tüzdeli tele a 
történelem folyását. Ilyeneket ír: „A faj története természettörténet 
és lélekmisztika egyszerre; a vér vallásának története nagy világ* 
mese a népek ragyogásáról és bukásá ró l . . . " „Valamely faj és nép 
élete nem logikusan kifejlő filozófia, nem is természettörvények 
szerint lejátszódó folyamat, hanem egy misztikus szintézis kifejlése, 
lélektevékenység, amit sem az ész következtetései, sem az okok és 
hatások kikutatása nem tesz felfoghatóvá." Nem csoda, ha. A. Rosen
berg mindenütt élesen szembefordul a tudománnyal. Elveti ebben a 
szembefordulásban az emberiség s a kozmopolitizmus eszméjét is, 
mert ezek a protekcionizmus és az autárkia törekvéseit érvényre 
juttató nemzetiség utjában állnak. A kapitalizmus minden életössze
függést összetépett, eldologiasitotta a viszonyokat s még az embert 
is áruvá degradálta. A. Rosenberg filozófiája ennek a szituációnak 
a reakciója. 

Éles szavakat használ A. Rosenberg „a megbomlott morál" ellen, 
de nem azért, mert tulhaladta a polgári erkölcsöket, hanem mert 
meg. akarja menteni azokat. Jól felfogott fasizmusában nagyon jól 
tudja, hogy „a felbomlott morál" a cselekvésre való akaratot veszé
lyezteti. Különösen a felelősségérzet és a kötelesség „abszolut értékei
nek" a nevelését követeli. Élesen harcol a fasiszta harcos akarat 
utjában álló humánizmus és részvét keresztény értékei ellen. A szere
tetet megveti. „Hogy a vezetés tartós legyen és erős természeteket 
neveljen, fényre és hatalomra s az emberek teste és lelke fölött való 
erőszakra van szükség." 

Rosenberg új metafizikai értékeit a 19. század értékeivel szemben 
folytatott harcból vezeti le s azt állítja, hogy a ,,sziriai-zsidó-keleti" 
értékek saját maguk detronizálták magukat, a régi nacionalizmus 
halott s a régi szociálizmus feloszlóban. Minden aggály nélkül keveri 
össze a reformista szociálizmust a forradalmival és ír ilyeneket: 
„A marxizmus Oroszország végtelen pusztáin s a genfi, párizsi, 
locarnói és hágai zöld asztalokon rohad" (203. o.). 

S mindenek összeomlása után vajjon mi következik? ,. A német 
misztika új kora virrad, a vér és a szabad lélek mithosza új tudatos 
életre ébrednek." Eckehart irásai élednek újjá és modernizálódnak. 
Előkerül Schopenhauer is, miután nemzeti szociálista értelmezést 
nyert. A 323. odalon azt mondja A. Rosenberg, hogy ellenére a 
Schopenhauert érhető jogos kritikának, ő mégis a „miénk." A misz
tika újjáköltése ugyanugy mint Schopenhauer meghamisítása azt a 
célt szolgálják, hogy a lelki aktivitásnak ezt a zavaros gondolat
rendszerét alátámasszák. 

(Berlin) Szeremley László 



AZ ANTISZEMITIZMUS ÉS A H I T L E R I POLITIKA * 

A hitleri Németország üldözi a zsidókat. A világ fölháborodik s 
a felháborodása jogos. Csodálkozik, csodálkozásában azonban nincs 
igaza. Mert végül is 14 év óta, amióta a nemzetiszocialista propa
ganda tart, mindig kiadósan alkalmazta az antiszemita argumen
tumot. 

A nemzetiszocialista propaganda sikerült: az az jól volt megcsi
nálva, a jó érveket megtudta választani. Sikerült, de nem e l l e n é r e 
elméleti zavarának, amint azt általában hiszik, hanem éppen elméleti 
konfuziója m i a t t . Sikerült! Az egyedüli emberek, akik képesek 
egy mindent tartalmazó propagandának ellentállni, csakis azok, 
akiknek a politikai eszméi jól beágyazottak. De vajjon ilyen-e a 
többségé? 

A nemzetiszocialista propaganda sikerült, amint sikerül a rossz 
film, mert tartalmazza a sex-appeal, a szentimentalizmus és a hősi 
velleitások ama keverékét, mely sikerének titka. A nemzetiszocialis
ták nem találták fel sem a nacionalizmust, sem a szociálizmust, még 
kevésbé az antiszemitizmust. Megtalálták ezt a német tradicióban s 
mint jó propaganda érvet — felhasználták. Követték, mint egyebütt 
is, a legcsekélyebb ellentállás vonalát. Nem mintha az antiszemitiz
mus önmagában véve szükségszerűen nagyon meggyőző volna. De 
inert az a magatartás, amivel szemben általában igen kevés az ellen
állási lehetőség, különösképpen a háború utáni Németországban. 

Elsősorban: antiszemitizmus mindig volt s ma is van mindenütt, 
mélyen a népi érzésben. Valami olyasmit akarunk ezzel mondani, 
hogy a zsidókat általában nem szeretik. Pontosan 1900 éve ez, hogy 
így van. Fel kell tételeznünk, hogy mégsincs elévülés. Ez azonban 
a legkevésbé sem igazolja a „tudományos" és politikai antiszemitiz
must, úgy, ahogy azt a hitleri Németország gyakorolja. Viszont meg
teremti a lehetőségét. 

Ami a jelenlegi Németországban az antiszemitizmus különös 
lehetőségeit illeti, úgy ezek épp a német tradició és a németországi 
zsidók helyzete miatt kiszámíthatatlanul nagyok. A német nacionalis
ták mindig is többé-kevésbé antiszemiták voltak. A németországi 
zsidók sohasem vettek részt az ország tradicionálisan irányitó 
milieuiben. Az ő részükről tehát semmiféle ellenállás nem feszült az 
antiszemitizmus ellenébe. A néptömegek részéről ugyancsak hiány¬ 
zott mindig a nagyobb ellenállási képesség, mivel a németországi 
zsidók jórészt polgárok vagy kispolgárok munkaadói . Kétségtelen 
ugyan, hogy a közvélemény — egyébként helyesen, — úgy véli, hogy 
a németországi zsidók képviselve vannak valamennyi foglalkozási 
ágban. Igen ám, de milyen arányban!? A legtöbbje közülük, legalább 
a fele — kereskedő. Igaz: vannak zsidó intellektuellek: ügyvédek, 
orvosok stb., de ami ezeket illeti, épp a megfelelő foglalkozási ágak¬ 
ban való tekintélyes arányuk vonta magára társaik ellenszenvét. 

Azt fogják erre ellenvetni, hogy volt és még ma is van nagyszámú 
zsidó szocialista, sőt kommunista is s ezen a cimen kellett volna 
jelentkeznie az ellentállásnak a marxizmushoz csatlakozott munkás
tömegek részéről. Ez azután egyáltalán nem igazolt, mert a zsidó 
vezetőket, akiket a marxista mozgalom nyujtott tömegeinek, kezdve a 
kezdeményezőtől, a zsidó közösség mindig elkülönitette a zsidó közös
ségtől, sőt egyenesen kitagadott emberek voltak. 

* A Korunknak küldött francia kéziratból. 



A hitleri antiszemitizmus tehát sikerüli, vagy legalább is az anti
szemitizmus erősen hozzájárult a hitlerizmus sikeréhez. Ugyanis ha 
valamely politikai mozgalom olyan argumentummal rendelkezik, 
mint az antiszemitizmus, amivel szemben az országban csak igen 
kevés az ellenállási lehetőség, úgy a mozgalom e köré az argumen
tum köré csoportosítja az összes többé-kevésbé elégedetlen és határo
zatlan embereket, sőt azokat is, akiket a program más elemei a moz
galomtól visszariasztanának. Az a 17 millió német, aki legutóbb a 
nemzetiszocialista listára szavazott, nem mind nacionalista, nem is 
mind szocialista, sőt nem is mind antikapitalista. De egész biztosan 
valamennyi antiszemita. A hitlerizmus tehát forszírozta az anti
szemitizmust, miután az jó propaganda eszköznek bizonyult. Sokan 
ezen felül azután még azt is állítják, hogy ez a propaganda bizonyos 
zsidók részéről még financiális alátámasztást is nyert. Megengedvén, 
hogy ez igaz, még mindig nem elégséges ahhoz, hogy a hitlerizmust 
következetlenséggel vádolhassuk. Az a pártvezér, aki tudja, hogy 
mit akar, onnan vesz pénzt, ahol kínálkozik. Ez korántsem kötelezi, 
legfeljebb csak akkor, ha inkább a pénzt tekinti, mint párt ja célki
tűzéseit. 

A jó propagandát a „jó politika" követi. A politika sohasem más, 
mint a propaganda meghosszabbítása. A hitleristák sokat igértek. 
Igértek munkát, kenyeret. ígérték, hogy nacionalizálni fognak 
szocializálás nélkül és szocializálni anélkül, hogy a magántulajdont 
érintenék. Mindezt igen nehéz betartani. Megígérték azt is, hogy 
antiszemiták lesznek. Ez már könnyebb. Ez az igéret azután az egye
düli, amit betarthatnak. S be is tartják. S ha a külföld tiltakozásai 
megakadályozták őket abban, hogy ezt tökéletesen megvalósítsák, úgy 

egy újabb érv birtokába jutottak. S mert nemzeti újjáélesztési 
munkájuk gyors sikerülése problematikus, még ezért is a zsidókat 
vádolhatják, akik —• a külföld viselkedése révén — megakadályozzák 
őket annak beteljesitésében. Sőt így némi haladékkal is élhetnek, 
hogy lelohasszák a külföldi tiltakozásokat. Hogy azután újból fel
vegyék az üldözéseket, párthiveiket bizonytalanságban, várakozás
ban t a r t v a . . . 

Mert várni: — azt sokat kell! Holnapra elvégre nem csinálhat
ják meg az autárkiát s holnapra munkát és kenyeret sem teremthet
nek a népnek. S nem holnap lesz az sem, hogy elindulhatnak a keleti 
tartományok meghódítására, azért a bizonyos „Raum"-ért, ami 
hiányzik a német népnek. (S idézőjel közt: Hitler és Rosenberg nem 
gondolták, hogy ezek a bizonyos „keleti tartományok", mint Lengyel
ország, Ukrajna és a balti területek a világ zsidóságának a három
negyedét foglalják magukban?) Várván a nagyot, előbb „egy kis 
galibát" kell csinálni! 

Mindenekfölött tehát nem megölni a zsidókat és nem is üldözni. 
Amikor egy ilyen ellenség birtokában lehetnek, azt meg kell őrizni. 
A zsidóság a hitleri Németország számára egyenesen az álombeli 
ellenség. Egy legyőzhetetlen és ártalmatlan ellenség. Legyőzhetetlen 
vagy még inkább: akit nem igyekszenek legyőzni. Ártatlan, hiszen 
épp most láttuk, hogy Németországban 17 millió antiszemita volt és 
565 ezer zsidó. Igaz ugyan, hogyha ez az 565 ezer németországi zsidó 
nem képes semmire, a 15 millió külföldi zsidó már tud valamit. Fel¬ 
bujtogathatják a közvéleményt. Meg is teszik. A civilizált világ 
hetek óta egyebet se csinál, csak tiltakozik. 

Megmondtuk fentebb, hogy jogosan protestál, de meg kell érte
nünk: mi ellen protestál!? Vajjon a hitleri antiszemitizmus „tul



kapásai" ellen! Ez a formula tar thatat lan, mert maga után vonja 
azt a következtetést, hogy az antiszemitizmusnak van egy legitim 
mértéke. Nem, az antiszemitizmusnak nincs „megfelelő mértéke." 
Van antiszemitizmus, amit gazdasági és politikai megfontolásokkal 
néha meglehet magyarázni, (ez éppen Németország esete), de ezt soha
sem lehet helyeselni, bármi mértékben is legyen, „túlkapásokkal" 
vagy túlkapások nélkül. Beszélni tehát a hitleri antiszemitizmus 
„túlkapásairól", annyi mint rosszul tenni fel a kérdést. Annyit jelent 
ez, mint vitatkozni afelől, vajjon ezeket a túlkapásokat elkövették-e 
ténylegesen vagy sem s éppen olyan vagy még kegyetlenebbek 
voltak-e, mint ahogy mondják. A hitleristák persze sietnek beugrani 
az ilyen vitába. Azt állítják, hogy túloznak. És mi sem könnyebb, 
mint ennek a bebizonyítása. A kegyetlenkedések dolgában különben 
is mindig túloznak. Szükséges leszögeznünk, hogy az antiszemitiz
mus önmagában véve, „túlkapással" vagy anélkül, kegyetlenkedés
sel vagy anélkül, azzal az utálatos frazeológiával, amivel a hitleris
ták bevonták vagy anélkül, mindenkép' a nemzetközi morál meg
gyalázása. 

Másrészt: mért protestálnak csak a „hitleri antiszemitizmus" 
ellen? Azt jelenti ez, hogy eltekintve az antiszemitizmustól, a hit
lerizmus különben elfogadható? Hogy be lehet börtönözni és meg¬ 
gyilkolni a népszerű vezéreket, széttörni a szindikátusokat s el
ragadni egy csapásra egy néptől azt a kevés szabadságot, amit csak 
a saját vére árán, négy ós félévi háborúval tudott megszerezni? Hát 
meglehet mérgezni egy nép szellemi fiatalságát, hogy előkészítsél 
egy új gyilkolásra? Mindez megy, föltéve, hogy a zsidókhoz ne nyul¬ 
janak!? Nem, nem erről van szó. 

Nem szabad elfelejteni, hogy amikor a világ a hitleri antiszemitiz¬ 
mus ellen küzd, akkor a hitlerizmus ellen küzdjön. — Azt kívánni a 
hitlerizmustól, hogy mondjon le az antiszemitizmusról, annyi mintha 
azt kívánnák tőle, hogy mondjon le saját magáról. Fentebb láttuk 
a politikai kapcsolatot a hitlerizmus és az antiszemitizmus között. 
A hitleiizmus az antiszemitizmus által teremtette meg Németország
ban a „nemzeti egységet" s csak az antiszemitizmus által tudja fenn
tartani, mindaddig, amig háborút nem visel. Mert ha háború van: a 
„nemzeti egység" megalakul saját magától. Ha háború lesz, a hitle
risták le fognak mondani saját maguktól az antiszemitizmusról és 
nem fogják visszautasítani a németországi zsidók ama jogát, hogy a 
harctéren elvérezzenek. Önkénteseket fognak szedni. És lesznek 
ilyenek. 

Ez a hitleri antiszemitizmus problémájának különben egyik leg
drámaibb oldala. A németországi zsidók, akiket a nemzetiszocialis
ták ma a német haza „ébresztése" nevében üldöznek, ragaszkodnak 
ehhez a német hazához. Hogy jó egynéhány közülük inkább érdek
ből, mint meggyőződésből ragaszkodik, ez nem olyan szemrehányás, 
amit csak a németországi zsidókkal szemben lehet felhozni. Ilyen
fajta patrióta zsidó vagy nem zsidó akad mindenütt. Kétségtelenül 
vannak német zsidók, akik nem nacionalisták, hanem internaciona
listák. Ezek azonban a zsidó közösségtől szeparált emberek. Ezeket 
nem fajuk, hanem meggyőződésük miatt üldözik. A hitleri anti
szemitizmus igazi áldozatai éppen azok a zsidók, akik ragaszkodnak 
a német hazához. 

És éppen emiatt a ragaszkodás miatt oly védtelenek a hitleriz¬ 
mussal szemben. Polgárok és kispolgárok, németek és nemzeti szelle
műek s így mi kivetni valót is találhatnának ők egy „antimarxista" 



mozgalomban!? Nyilvánvalóan csak keveset. Ez a mozgalom, 
amely szemükben olyannyira „érdekes" volt antimarxista, kétség
telenül kevésbé volt szimpatikus antiszemita oldala miatt. Viszont 
ezek a németországi zsidók egy pillantást vetve a zsidó történetre, 
azt mondhatták, hogy már láttak ilyeneket s a hitleristák ha hata
lomra jutnak, nem fogják merni megtámadni őket, már azért is, mert 
német nemzeti szempontból őnekik teljesen nyugodt a lelkiismeretük. 
És éppen ezért ahelyett, hogy a hitlerizmust támadták volna, meg
elégedtek az antiszemitizmus „diszkuttálásával." Diszkuttálták a faj
kérdést. Nyilvánvaló — mondották, — hogy a német faj nem tiszta. 
A hitleristák jól tudják ezt. Ha nem tudták volna, elégséges volt a 
„Führer" fejére tekinteni. A hitleri fajelmélet különben sem tudo
mányos fajelmélet, alátámasztva koponyamérésektől és hajszinezé¬ 
sektől hemzsegő statisztikákkal. Nagyon olcsó és népszerű fajelmélet 
ez. Azoké az embereké, akik így beszélnek: a franciák i l yenek . . . a 
németek o lyanok . . . (Mily csodálatosan megválasztott propaganda 
téma!) Ezek a zsidók úgy „diszkuttálták" ezeket a kérdéseket, mint a 
szocdemek a német hazával szemben való lojalitásuk kérdését. És 
még mindig „diszkuttálják." S ezekben a pontokban igazuk is van. 
De nem annyit jelent ez, mint mindenféle hangnemben ismételni: 
„miért haragusztok rám, hisz' ugyanazt akarom mint ti", s ezáltal 
kijelenteni, hogy elhatározták magukat a velük való küzdelemre!? 

Nagy lecke! A németországi zsidók megérdemlik, hogy az előb
bieket állandóan eszükbe juttassák. De vajjon megérdemlik-e ezért, 
hogy a hitleri politika játékszerévé váljanak, várván, hogy az 
„komolyabb" tényezőket is megtámadhasson. Vajjon a világ hagyni 
fogja a hitlerizmust, hogy a zsidókat felhasználva készüljön a nagy 
ütésre? Az egy napra limitált organizált náci-bojkott úgy tűnik fel, 
mintha ennek a politikának az inaugurálását jelentené be azokkal 
a zsidókkal szemben, akikről éppen most beszéltünk. Ha az európai 
közvélemény elhagyja magát kábítani protestációja látszólagos 
sikere által, úgy az antiszemitizmus továbbra is szolgálhatja a hitleri 
politikát és alátámaszthatja a kapitalizmus és az imperializmus 
mentődeszkáját, ami voltaképpen a hitlerizmus. Az európai köz
véleménytől függ, hogy az antiszemitizmus legyen-e vagy sem a 
hitlerizmus gyenge pontja. Az európai közvéleményé a szó! 

(Paris) Georges Bloumberg 

MUSSOLINI ÉS SOREL. Geor¬ 
ges S o r e l t kevésbé isme

rik Közép-Európában s kevésbé 
ismerik Németországban is. Már 
Olaszországban lépten-nyomon 
idézik s igen nagy tiszteletnek 
örvend. Viszont ha kevéssé is is
merik pl. Németországban, — 
annál inkább aktuális ma, Hitler 
uralmakor, mert bármily para
doxan is hangzik, Sore l tanítása 
hajtó erő az olasz fasizmus s így 
hajtó erő (ha tudják, ha nem) a 
hitlerizmus extrem nacionaliz
musa, antidemokráciája és anti¬ 
parlamentárizmusa mögött. 

Sorel a jelenlegi feltételek kö
zött talán a legmélyebben gon
dolta át a szindikalista szociáliz
mus tételeit. Igazi hatását azon
ban mindenütt a világon erőszak 
elméletének köszönheti s ezért fő
leg az erőszak teremtőerejének 
hirdetőjeként ismerik, aki ugyan¬ 
úgy mint a nacionalizmus egyik-

másik theoretikusa mint pl. a 
francia Georges V a l o i s s a 
vele rokon (két évvel ezelőtt 
meghalt) Enrico C o r r a d i n i , 
(az olasz nacionalizmus vezetője) 
a háborút s az állam részéről 
gyakorolt erőszakot a kultura 



forrásának tekinti. Ebben a vo
natkozásban Sorel minden lassú 
és organikus forradalmat tagad. 
— Főművében ( M a t e r e a u x 
d 'une t h e o r i e d u p r o l é t a ¬ 
r i e n n e ; Paris, 1921.) szakadat
lanul a „violence prolétarienne"-t 
dicsőíti, mely a tömegakaratot 
„a polgárság kisebbségével szem
ben" keresztülviszi. Az osztály
harcot Sorel a végletekig kié
lezi. A parlamentárizmust el
veti. A porondon csak a min
denre elszánt ellenfelek marad
nak; a polgárság, a termelőesz
közök birtokosai s a forradalmi 
szakszervezetek, amik Sorel sze
mében a proletariátus elitejét 
vannak hivatva képezni. Az egész 
szociális harc azután, mint va
lami stratégiáról és taktikáról 
szóló katonai kézikönyvben, há
borúként jelenik meg Sorelnél. 
Minden elszigetelt sztrájk a dön
tő ütközetbe, az általános sztrájk
ba kell, hogy torkolják, mely 
„mint valami napoleoni ütközet'' 
az ellenfelet megsemmisíti. So
rel azért ellene van minden fölös
leges terrornak. Minden akció
ban „hidegen kászámított s 
methodikusan, minden gyűlölet 
és bosszú nélkül keresztül vi
endő" harci cselekményt lát. En
nek az erőszaknak felfogása sze
rint csak a hatalom meghódítása 
után szabad megszűnnie. Akkor, 
amikor a szindikátusok kezei 
közt vannak a termelési eszkö
zök. 

Sorel elveinek legdurvább is
mertetéséből sem lehelt elhallgat
ni két lényeges elemet. Az egyik 
a vezetést átvevő e l i t e - rő l , a má
sik a történelemalakító myt¬ 
hos-ról szóló tanítása, mely 
utóbbi a józan és tiszta párt-
programmot helyettesíti. Sorel 
véleménye szerint csak valami 
mythosszal lehet a széles és lom
ha tömegeket akcióba vinni, te
kintet nélkül arra, hogy a szóban
forgó mythosnak mi a tartalma. 
Ezt az elvet a gyakorlatba senki 
se vitte át hatásosabban, mint 

Mussolini s senki tudatosabban 
nem fonatja a legendát feje 
köré, mint ő. Sorel mindkét el
vét, úgy az eliteről, mint a myt¬ 
hosról szólót, valamint az erő
szak egész elméletét — természe
tesen teljesen más végcéllal, — 
hiány nélkül átvették az új nacio
nalisták. Sorelnél a történelem
alakító mythos tartalma a radi
kális szindikalizmusnak az álta
lános sztrájk útján megvalósí
tott birodalma; a nacionalisták
nál a nemzet nagyságának és di
csőségének mythikus ereje. 

Soreltől Mussoliniig igen sok 
közvetlen összefüggés is vezet 
Sorel Mussolinire döntő befo
lyást gyakorolt. Ez" Mussolini 
életpályáján mindenütt tapasz
talható. Természetesen az azonos 
módszer s Mussolini később el
változó szemlélete ellenére, So
relnek más a célja. Minélinkább 
közeledett eredeti radikális szin¬ 
dikalizmusától Mussolini Corra¬ 
dini nacionalizmusához s ezzel 
az ujonnan átgondolt polgárság
hoz, annál inkább megváltozott 
eredeti célkitűzése. Sorel receptje 
szerint szervezte meg Mussolini 
rohamcsapatait ( f a s c i ) . Ezekbe 
a rohamcsapatokba a hatalom
meghódító erőszaknak ugyanazt 
a szellemét oltotta, amit Sorel 
a munkás rohamcsapatok számá
ra követel. A Sorel féle szindi¬ 
kalizmus változott át Mussolini
nál az állam által szervezett szin¬ 
dikáluzmussá; az autoritär állam 
amaz államszindikálizmusává, 
amit valójában Corradini fogal
mazott meg. Ez az állam mint 
tudjuk, a tőke és a munka e r ő 
s z a k o s kibékítésével próbálja 
az osztályellentéteket kiküszö
bölni. 

A sorelizmus és a nacionaliz
mus így találkoznak a „teremtő" 
erővel rendelkező erőszak, az 
„elite" és a „mythos" princípiu
mában a sok történetfilozófiai 
vonatkozáson s a módszeren kí
vül. Mig azonban Sorel szemé
ben a történelmi haladás hordo¬ 



zója a munkás osztály, addig 
Corradini, Mussolini és az ex
trém nacionalisták számára a 
nemzet; az a „corpus mysticum", 
melynek élete és ereje a nemze
dékek államilag kötött egymásra 
következéséből áll. 

(Milano) Loránd László 

A FASISZTA ÁLLAMESZ¬ 
MÉNY MŰVÉSZETI KI

FEJEZŐJE immár véglegesen 
a futurizmus lett Itáliában. Is
merjük a fasizmus és a futuriz
mus közös történelmi és ideoló
giai gyökereit s tudjuk azt is, 
hogy a futurizmus eddig is ki
szolgálta a fasizmust. Mégis ese
ménye a legutóbbi időknek a fu
turizmus teljes egybeolvadása a 
fasizmussal, a lehelletszerű kü
lönbségek teljes feladása és a fu
turisták megalkuvás nélküli, fa
natikus csatasorba állása a fa
siszta ideológia védelmére. Nem 
mintha eddig a futurizmus bal¬ 
oldalibb lett volna a fasizmus
nál;a futurizmust sosem feszé
lyezte a külföldi avanguárdista 
testvérmozgalmak politikai bal¬ 
oldalisága; mindig extrém, sovi
niszta és imperialista elveket 
vallott. Marinettiék eddig is 
meggyőződéses fasiszták voltak, 
de valahogy még a régi, eredeti 
fasiszta elveket vallották, amik
től Mussolini azóta igen élesen 
elkanyarodott. Marinetti alig pár 
évvel ezelőtt egy magánbeszélge
tés alkalmával még azt a kije
lentést tette, hogy bár csodálja 
Mussolinit, de meg kell monda
nia, hogy praktikus, politikai 
okokból sok régi elvét feladta, 
mint például az antiklerikáliz¬ 
must, melyet a futuristák soha
sem adhatnak fel. Azóta Mari
netti bebizonyította, hogy ő is 
tud praktikus lenni; ez a folya
mat az akadémikusság elfoga
dásával kezdődött. Azóta lassan-
lassan kezdte feladni ő is régi 
elveit és rövid idő alatt a fasiz
mus művészeti kifejezőjévé vál
toztatta a futurizmust. Az utób

bi időben ez olyan szemmellát
ható, hogy önkéntelenül is egy 
futurista-fasiszta kompromisz¬ 
szumra kell gondolni. A fas
izmus azzal rójja le háláját a 
futurizmussal szemben, hogy ér
vényesülését minden erővel elő
segíti. Mindez nyilvánvaló, ha 
megfigyeljük az utolsó hónapok 
olasz politikai és irodalmi ese
ményeit. Drága a makkaróni és 
a kenyér? Olaszország minden 
„Battaglia del Grano" ellenére 
sem termel elég buzát és így 
kénytelen a drága külföldi buzát 
vásárolni? Marinetti az egész vi
lág megnevettetésére megirja 
futurista szakácskönyvét, mely
ből kizárja a tésztaneműeket és 
a kenyeret. A futurizmus sosem 
félt a nevetségestől; és miközben 
nevetik, Marinetti a fasizmusnak 
tesz szolgálatot, így hálálva meg 
az akadémiai kinevezést. Vélet
leneik találkozása, mondhatná 
valaki. Menjünk azonban tovább! 
Mussolini kibékült az egyházzal, 
mert szüksége van a katholiciz¬ 
mus támogatására. Erre a még 
nemrég antiklerikális Marinetti 
felfedezi, hogy az egyház és a 
futurizmus között voltaképpen 
nincs ellentét s a firenzei „Gal¬ 
leria Ferroni"-ban megnyitja az 
„Arte Sacra Futurista"-t, a futu
rista szentkép művészetet, mely 
a legutolsó kétév termékeit fog
lalja magában. Sőt egy cikkében 
a pápát kikiáltja futuristának! 
Más. Mussolini harcot indit a 
nők soványító kurája ellen (iro
nikusan „Donna Crisi"-nek ne
vezve a sovány nőket), mert attól 
fél, hogy a sovány nők keveseb
bet fognak szülni. Erre Marinetti 
„manifesztumot" ír a külföldi 
nők ellen, akiket inferiorisoknak 
tart az olasz nőkkel szemben s 
akiket „erőszakossággal, nevelet¬ 
lenséggel, olaszellenességgel és 
csunyasággal" vádol. Végül pe
dig most legutóbb egy újabb 
manifesztumot bocsájtott ki a 
kalapviselet visszaállítása érde
kében és pályázatot hirdet új 



kalaptipusokra, melyekből csak 
egy párat emelek ki: gyors-
kalap, éjjeli-kalap, költő-kalap, 
szimultán-kalap, taktilis-kalap, 
önköszöntő-kalap, terapeutikus-
kalap, világító-kalap, stb. Lehe
tetlen ebben a „manifesztum"-
ban csak a szokott futurista han¬ 
dabandázást látni, mert kétség
telen, hogy ezzel a bajbajutott 
olasz kalapipart akarja Marinetti 
támogatni. Ennek legjobb bizo
nyítéka, hogy az összes kalap
gyárosok, élükön a kalapfejede
lemmel, Borsalinóval, nagy ho
zsannával fogadták az eddig min
dig csak kinevetett „zseniális" 
futurista ötletet és külön dijakat 
tüztek ki újabb kalaptipusok ter
vezői részére. 

Mindezért természtesen ellen
szolgáltatás jár. A futuristák
nak gyönyörűen kiállitott heti
lapja jelenik meg, melynek ára 
csak 50 centésimi! A lapot két
ségtelenűl az állam tartja el. Ál
lami támogatással jelent meg 
Marinetti új találmányú p l é h 
k ö n y v e , mely egypár versét 
tartalmazza. A másfélkiló súlyú 
fémoldalokat tartalmazó könyv 
külön futurista szenzációnak ké
szült.' Ezek azonban csak apró
ságok. Hogy a futurizmus ma 
már á l l a m m ű v é s z e t Itáliá
ban, annak legjobb bizonyítéka, 
hogy a legtöbb újonnan emelt, 
vagy tervezett épület futurista, 
ill. modern stilusu. Legutóbb 
óriási felzudulást okozott a kon
zervatívabb művészek és intellek¬ 
tuellek között a firenzei új vasut
állomás terve, mely teljesen 
futurista stílusban készül. Élénk 
polémia követte a pályanyertes 
tervezet bemutatását, melynek 
visszhangja támadt a fasiszta 
szenátusban is, ahol élesen tá
madták. A képviselőházban vi
szont, (ahol tudvalevően minden 
beszédet előre megcenzuráznak és 
így minden felszólalás hivatalos 
véleményt fejez ki, még az inter¬ 
pelláció is) erősen lehurrogták a 
tiltakozó szenátorokat és védel

mükbe vették a futurizmust. Az 
elhalt híres futurista festőről, 
Boccioniról Rómában és szülővá
rosában, Reggio Calabriában uc¬ 
cát neveztek el és hivatalosan is 
készülnek megülni ötvenedik szü
letésnapját. 

A futurizmus és a fasizmus te
hát végleg összetalálkoztak — a 
kompromisszumok frontján. 

(Milano) —a —a 

FEKETE ING a címe annak a 
filmnek, melyen az olasz fa

sizmus „történetét" próbálja be
mutatni G. F o r z a n o , a film 
scenáriumának írója, aki rend
szerint mások ötleteiből ír szín
darabokat (egyik drámájának té
máját maga Mussolini adta most 
sem múlta felül önmagát. E film 
témája körülbelül ez: a Róma-
vidéki mocsaras területeken nyo
morog a lakosság; több évszázad 
alatt sokszor megpróbálkoztak a 
mocsarak kiszárításával; nem si
került, jött azonban Mussolini és 
megcsinálta. Nagyon sokan vol
tak olyanok, akik nem hittek a 
terv megvalósításában; — ezek 
kivándoroltak, az emigrációban 
azonban (Franciaországban) még 
jobban szenvedtek. A gyarmato
kon munkásokat keresnek. Je
lentkeznek az olasz emigránsok; 
munkabér: franciáknak 30, ola
szoknak 15 frank naponta. Nincs 
más kiút: visszamenni haza, Itá
liába, amely mindent megbo¬ 
csájt. (Legalább is a filmen.) 
Közben van még sok minden; pl. 
a világháború. Olaszország sem
leges akar maradni. Nem is a 
kormány, hanem a nép; s hír
adókból kivágott képeket látni: 
„Éljen a semleges Olaszország!" 
Jön azonban a „nemzet nagyja" 
(természetesen Mussolini), aki 
megindítja a Popolo d'Itáliá-t. És 
látni az uccán szaladgáló rikkan
csokat a Popolo d'Italia első szá
mával, melynek vezércikke „láz
bahozza egész Itáliát." Képek: 
a torinói egyetem udvarán össze
sereglett diákok előtt egy társuk 



felolvassa Mussolini vezércikkét; 
(tereken, kávéházakban mindenki 
az intervencióról beszél. És Olasz
ország megüzeni a háborút, — 
azért később, mint a többi nem1 

zet, mert anyagi eszközei „szeré
nyek és kicsiny a hadserege." 
Azután ilyen rossz és olcsó szen
timentálizmus; — feleség és gye
rek várja a hadbavonult és el
tűnt apát; velük van állandóan 
a pap, aki kedves és igazságos s 
a szocialistákkal szemben meg
védi az anya igazát. A férj per
sze — ahogy azt a film termé
szete megköveteli — él, egy né
met kórházban, ahol ápolják s 
ahonnan két évvel a háború be
fejezése után hazakerül, mint — 
fasiszta, mint Mussolini embere, 

mint az új olasz ember megtes
tesítője. Bemutat a film egy kis 
verekedést is: fasiszták és szoci
alisták között, azután a „bölcs 
királyt", aki aláírja Mussolini 
miniszterelnöki kinevezését. S 
Mussolinit is látni a filmen: be
szél — a tömeg pedig tapsol és 
él tet . . . 

Technikailag a film — másod
rangú. Propagandisztikusan azon
ban hozzájárul a cél eléréséhez; 
annyiszor ismétli a meghamisí
tott valóságot, annyiszor mutat 
be majd meg nem történt, köl
tött dolgokat, hogy a végén el 
hiszik. Igy érkezik el a mithosz 
odáig, hogy a tájékozatlan töme
gek történelemnek veszik.. . 

(Róma) Nemes Lajos 

VILÁGPOLITIKAI PROBLÉMÁK 

A NÉMET IMPERIALIZMUS UJJÁSZÜLETÉSE 
Németország mint az imperialista államok egymásközti marako

dásának a kulcsállama, a „nemzeti forradalom" pillanatában egy, a 
végsőkig kiélezett külpolitikai helyzettel áll szemben és ennek a két 
politikai jelenségnek az egyidőbe való esése nem véletlen! A Hitler
kormány külpolitikája a német imperializmus hangos jelentkezését 
jelzi a világpiacok most induló új felosztásához. Az őrjöngésig foko
zott chauvin hangulat, amelynek ma minden a szolgálatában áll, 
a lapok apróhirdetési rovatától kezdve egészen a mindennapos 
fáklyásmenetekig, a német kapitalizmus érdekeit „a nép" érdekeivé 
akarja átszínezni (a jó régi recept, amely mindig ú j marad) s egy
ttal a nemzetközi imperialisták felé „a veszély pil lanatában eggyé¬ 
forrott német nép egységes elszántságát" dokumentálni. A német 
kapitalizmus az ellenforradalom puccsával nem várhatot t tovább, a 
demokrácia és parlamentarizmus maszkját el kellett dobnia, ha nem 
akart lemaradni a rohanó események szekeréről, melyek a világ át¬ 
rendezése felé száguldanak. 

Nem kétséges, hogy önmagában a német kapitalizmus egy részé
nek a törekvése, leszakadni a világazdaságról és a krízis megoldá
sát egy lezárt belső piacon, odahaza a családi körben megkísérelni, a 
legszörnyűbb katasztrófával kellene végződjék. A német imperializ¬ 
mus ezt az „odahazát" egyrészt a gyarmatok visszaszerzésével akarja 
tágítani, másrészt a versaillesi szerződések lebontása és az európai 
hatalmi csoportok újrarendezése, Franciaország vezérszerepének 
megszüntetése utján a maga expanzív törekvései részére akar bázist 
teremteni. Természetesen ez egy olyan faladat, amely szemben találja 
magával az összes nagyhatalmi érdekeket. Aránylag könnyebb egy 
európai koalíció összehozása a Szovjetunió elleni intenvenciós hábo
rúra és ezen a vonalon fekszik elsősorban a német imperializmus 



politikája. Az intervenciós háború önmagával hozná Németország 
részére a fegyverkezési egyenjoguságot, egy nagy hadsereg kiállitá¬ 
sának a lehetőségét, amely feladatát az orosz háborúval még nem 
fejezné be, (!) hozná a háborús konjunkturát és fölnyitná a többi 
imperialisták1 mellett a németeknek is a végtelen orosz birodalmat, 
ahol a német iparnak lényeges érdekeltségei voltak. Emellett Len
gyelországgal előnyös egyezkedésekre tudna alkalmat adni. (Korri
dor, Danzig). Az intervenciós háború az egyetlen plattform, ahol az 
összes imperialisták megegyeznek a közös akció szükségében, a kér
dés azonban az, hogy hogyan osszák fel az üzletet? Ahogy Német
ország taktikázott és kellette magát, mint legtermészetesebb operá
ciós bázis egy intervenciós háborúban, úgy újabban a francia 
imperialisták is felhasználják úgy a német, mint az olasz konkurren¬ 
ciával szemben az intervenciót. A „Nichtangriffspakt" azonban, amely 
a Szovjetunió és Franciaország között létesült, mégsem jelenti a 
francia imperialisták lemondását egy közös akcióra Németország 
felé, de mindenesetre memento akart lenni, hogy: „mi esetleg így is 
csinálhatjuk . . . " Jellemző, hogy az egyetlen ponton is, amely látszó
lag az összes imperialisták egységes törekvését jelzi, az intervenció, 
amely a világgazdaságnak a leszakadt egyhatod részét újra bekap
csolná a kapitalista gazdasági A vérkeringésbe, jellemző, hogy ez a 
pont is, az állandóan kiélesedő egyéb imperialista ellentétek miatt, 
mindig erősebb konkurrenciális kérdésekkel komplikálódik. Eddig ez 
volt ugyanis az egyetlen pont, ahol az imperialisták egymásnak még 
tehettek koncessziókat. Ma a helyzet minden imperialista államban 
olyan sulyos stádiumba került, hogy a koncessziók, még a leg¬ 
csekélyebbek is, akár belgazdaságilag a dolgozók részére, akár ki¬  
felé a partner, vagy ellenség részére teljesen lehetetlenné váltak, 
mert alapjaiban ingatják meg a kapitalisták végső erővel tartott  
pozícióit. 

Hitler még a Papen kormány alatt nyujtott át a berlini francia 
követnek egy memorandumot, amelyben a német és francia vezér
kar közös operációs lehetőségeit fejtegeti a Szovjetunióval szemben 
és felkínálja magát szövetségesnek erre a háborúra. Maga Papen 
Genfben tárgyalt ebben az irányban s ennek eredménye volt az, 
hogy a. német állam hárommilliárd márkát fizet be egy közös európai 
kasszába, amely kassza a „rendet és békét" fenntartó közös hadsereg 
költségeit finanszírozná. A Hitler-Hugenberg-Papen kormány min
dent elkövet, hogy az új szent szövetséget létrehozza. A titkos diplo
mácia minden fogásával operálnak Rómában, Londonban és Párizs¬ 
ban az akció sürgős meginditására. A kritikus német helyzetből ki
növő német külpolitika bármilyen irányban is próbáljuk vizsgálni: 
egyenesen háborúra fut ki. A békés megoldások eshetősége a 
minimumra csökkent. A Népszövetséget a japánok kilépése a maga 
valódi színében mutatta meg: a nagy rablók közötti differenciákat 
soha elsimítani nem fogja. A közeli genfi tárgyalások nagyon való
színűnek mutatják, hogy a. titkos szövetségek, a németek és az ola
szok követni fogják Japán példáját és így széthull ez a diszes intéz
mény, hacsak meg nem tudnak egyezni a Szovjetunió elleni 
intervencióban! 

A német imperializmus mindenesetre lázasan késziti elő úgy 
ideológiailag, mint technikailag a háborút. Arról, hogy a németek 
fel ne fegyverkezzenek, szó sem lehet. Igy a francia diplomáciának 
az a diplomáciai feladat marad, hogy egyrészt a németeknek a Nép¬ 



szövetség keretén, tehát a Versaillesi szerződések keretén belül, 
engedményeket tegyenek, amelyek mellett a francia imperializmus a 
maga elsőségét még mindig megtarthatja Európában. Evvel egy» 
idejűleg természetesen mindent elkövet, hogy a Német-Olasz szövet
séget blockirozza, főleg pedig Németországot a szövetségesei gyűrű
jével még szorosabban körülzárja. Természetesen az engedmények 
tekintetében Franciaország helyzete a vicsorító német imperializ
mussal szemben, amely az olasz fasizmus szövetségében megerősödött 
rohamokat intéz régi pozíciói visszazsarolására, vagy ha ez nem elég 
— visszakényszeritésére, teljesen élére állt. A francia diplomácia 
állandó kísérletei a legutóbbi időben, hogy az, angol politikát telje
sen a maguk oldalára, teljesen közös akcióbázisra hozzák, nem sike
rültek. Anglia a leglényegesebb dolgokban a legnagyobb tartózko
dást mutatta, sőt elutasította a közös akciót! A legfeltünőbb jele 
ennek az angolok magatartásában mutatkozott, amikor hetekkel ez¬ 
előtt elutasították egy, a franciákkal közös jegyzék küldését Német
országnak, amelyben a két állam a kiürített területek német nemzeti
szocialista segédrendőrséggel való rövid megszállása ellen tiltakoz
tak volna. Anglia kijelentette, hogy a tény: a segédrendőrség jelen
léte abban a Németországhoz tartozó zónában, amelyben semmiféle  
katonai alakulatnak nem szabad tartózkodni, nem sérti a versaillesi 
szerződéseket. Anglia balancierozó politikája, amely a konkurrensei 
között az egyensulyt a maga javára fenntartani igyekszik, lényege
en tompítja a francia imperializmus kezdeményező erejét, viszont 
minthogy Angliának semmiképpen nem érdeke, hogy akár Német¬ 
ország, akár Franciaország kerüljön ki győztesen egy új háborúból 
és így a világpiacon az amugy is megrendült angol érdekeket még 
jobban megtámadja, természetesen igyekszik az ellentéteket elódázni 

s meg fogja kisérelni az olasz-német blokkból az olaszokat semlege¬ 
siteni s ezáltal a németeket minden valószínűség szerint a versailesi 
csapdába, ha ugyan más megjelölés alatt is visszakényszeriteni, 

azonban semmiesetre sem engedmények nélkül. (Angol leszerelési indít¬ 
vány). Anglia a megoldást, amely az ő számára is „csak" előnyöket 
hozhat, egy Szovjet ellenes intervencióban keresi, amelynek érdeké
ben ügynökei az utóbbi időben az összes nagyhatalmaknál jelentős 
lépéseket tettek. Ha az angol diplomáciának nem sikerül ezen a 
csatornán a balancierozó politika segítségével a nemzetközi ellen
téteket levezetni, úgy Európa a legközelebbi időben már egy új 
háborús lavina alá kerül, amelyet az imperialista államok egymás 
ellen indítanak utnak. 

A döntő szót ehhez a véres politikához a dolgozó tömegeknek 
kell kimondani!! A legsürgetőbb kérdés tehát: mint állanak az 
osztályfrontok?! Meg van-e a lehetőség arra, hogy a fasiszta Német
országban a dolgozó tömegek eredményes háborúellenes akciót foly
tathassanak? A kérdés a német hadvezetőség előtt már évek óta mint 
vörös kérdőjel áll ós olyan teoretikus és praktikus megoldások felé 
csábitott, amely lehetővé tegye a, tömegnek, mint legfőbb háborús 
tényezőnek a kikapcsolását és a jövő háborút teljesen a technikába 
vigye át, mérnökök és kémikusok laboratóriumába. Ezen az uton 
egyelőre nincs megnyugtató megoldás és a német polgárság is 
kellett, hogy más oldalról és pedig a még eddig mindig bevált mód
szerrel, igyekezzék a problémát megoldani. Tény, hogy Hitlernél a 
háború évek óta már ,,meg van rendelve." Milliók és milliók folytak 
be arra a célra a pártkasszába, hogy Hitler a háború őrületét, mint 

az egyetlen kivezető utat a nyomorból, hirdesse. A Hitler kormány 



Németországban minden erővel igyekszik a háborús hangulatot 
fenntartani s ma az egész birodalom, mint 1914-ben egy készülődő 
haditáborhoz hasonlít. A munka militarizálása, a hadseregen kívül
állóknak nemzeti fegyveres alakulatokba való bevonása az egyik 
oldalon, a munkásság teljes elnyomása, az üzemi szervezettség meg
törése, streiktilalom, a munkásság legjobbjainak az internálása, a 
szakszervezetek fasizálása másrészt, a polgárság leglényegesebb 
készülődését mutatják, amelyekben a sürgős tempó és az alaposság 
igen közeli megpróbáltatások eljöttét jósolják. 

(Berlin) Alexander Pál 

J A P Á N GYŐZELME A F E H É R KAPITALIZMUS FÖLÖTT 
Európa erjed és sistereg; legindusztrializáltabb állama népessé

gén a tömegőrület vett erőt; Anglia és Franciaország újra egymásra 
találtak, mint a század elején a vilmosi Németország ellen. Miß a 
nyugati nagyhatalmak figyelmét nagyrészt lefoglalják az európai 
kérdések, a német militarizmus elleni védekezés, Ausztria problé
mája s ami energiájuk még megmarad, azt az Egyesült Államok 
meglepetései veszik igénybe, addig Ázsiában döntő fontosságú ese¬ 
mények játszódnak le, egy új és évtizedek mulva talán már leg
erősebb világhatalom, Japán, a lenagyobb tervszerűséggel lát hozzá, 
hogy megvalósítsa célkitűzéseit, melynél merészebb és nagy« 
vonalúbb imperialista terv még nem volt, talán Dzsingisz-kán óta. 

Még a mult év vége felé úgy látszott, hogy Japán visszariad 
attól, hogy a Szovjetuniót megtámadja. A kockázat és a költség túl
ságosan nagynak igérkezett az elérhető eredményekhez képest. Ma 
a helyzet megváltozott. Ha talán még nem is hitelesek a kinai-japán 
békéről szóló hirek, fontosabb ennél az, hogy ez a béke meg lesz és 
az már lényegileg mindegy, hogy hetek, vagy hónapok mulva. Japán 
nyilvánvalóan nem akarja Kinát „elfoglalni." Egy világrészt, mint 
Kina — tulajdonképpen nem is lehet megszállani. J apán rá akarja 
kényszeríteni Kinát arra, hogy rendelje alá magát Japán szervező 
felsőbbségének. Japán meg akarja organizálni Kinát a fehér embe
rek ellen. Kinára neki nem mint települési területre van szüksége. 
Kina maga is túlnépesedett ország. J a p á n dél felé tör, a félig lakat
lan nagy szigetek felé és a nagy „fehér" kontinens ellen, melyet a 
fehérek féltékenyen őriznek, de nem tudnak benépesíteni. Japán 
tudja, hogy az angolszászoktól és a hollandiaktól csak hódító had
járat tal tudja ezeket a területeket megszerezni. Ehhez erős állammá 
kell válnia, nagy és fölényes iparral, amihez egyrészt nyersanyag 
kell, másrészt piac. Mindkettőt szolgáltatja Kina. Ha Japán és Kina 
megegyeznek, akkor kezdetét veszi az európai és amerikai áruk ki
szorítása Kínából. Az európai és amerikai válság még fokozódni fog 
és főleg az európai exportállamok feltartóztathatatlanul elsorvad
nak, ha elvesztik Ázsiát, mint piacot. Ezalatt viszont Japán hatalom
ban gyarapodik és elérkezettnek látja maid az időt, hogy a követ
kező állomásnak már az angol és hollandiai szigetvilágot tekintse. 
És a legyengült Európa nem fog tudni ellenállni a r ohamnak . . . 
A szines népek felszabadulása a fehér népek igája alól így bekövet¬ 
kezik majd, de nem egészen úgy, ahogy egy évtizeddel ezelőtt 
látszott. 

Japán akkor látott hozzá a nagy világhódító terv megvalósítá
sához, amikor Európa nagyhatalmait és Amerikát a válság fojto
gatja. Japán ki akarja használni a mai helyzetet. A japánok két 



oldalról akarják úgylátszik Oroszországot megtámadni. Készint 
Mandzsuria, illetve a tenger felöl Vladivosztokot, részint a motori
zált japáni hadsereg Külső-Mongólia, illetve Urga-felé. Ezért a 
japán harci cél Peking után Kalgan lesz, a Mongólia felé vezető u t 
kiindulási pontja. Az egyes mongol főnökök között vannak olyanok, 
akiket a japán pénz már megnyert. Ezeknek a segítségére is számí
tanak a japánok. 

Oroszország megkísérli keresztezni és eleve erőtleniteni a kínai-
japán megegyezést. Ha a mohamedánok felkelése a Kinai-Turkesz¬ 
tánban (Szin-Kiang kinai tartományban) és Kan-Szu-ban sikeres 
lesz, akkor e két tartomány a szomszédos Mongol Népköztársasággal 
együtt már hatalmas blokkot alkotnának és Oroszország hatalmas 
lépéssel kerülne beljebb az óhajtott cél, belső Kina felé, Hunan és 
Kiang-szi tartomány felé, ahol a kinai szovjetek hatalmon vannak. 
De Kan-Szu és belső Kina között még van egy hatalmas „ország", 
Sze-Csuán, a leghatalmasabb és mindig legönállóbb kinai tartomány, 
melynek kb. ötvenmillió lakosa van. Járhata t lan hegységek teszik 
majdnem megközelíthetetlenné. L o u i s e S t r o n g amerikai irónő 
említi, hogy az őseiket nagyrabecsülő és önmagukat lecsepülő jól
nevelt kínaiak között ma is járja még a mondás: „Még atyáink sem  
voltak képesek soha Sze-Csuánt megtámadni, hogy tudnánk ezt mi 
megtenni?" Igy bizony még messze van az u t Mongóliából Kiang-
sziba. Az biztos, hogy Oroszország semmit sem épít a nankingi kor
mánnyal újabban ismét feléledt barátságára. 1927-ben alaposan meg
ismerték a kinai tábornokokat. Valamennyit csalónak tartják, (még 
az aránylag legtisztességesebb Feng-Ju-Sziang tábornokot is,) akik 
csak pénzt akarnak és azután bolonddá tar tani a pénzadót. 

A mohamedánok lázadása még jobban megerősíti a nankingi 
kormány vágyát, hogy a japánokkal kibéküljön ós a hadseregét ki 
tudja már hányadszor, ismét Kiang-Szi és Hunan parasztjai ellen 
vezesse. 

A japánok helyzete ma könnyebb, mint egy évvel ezelőtt volt. 
Japán harci készsége növekedett, a népesség legnagyobb része győ
zelmi mámorban él. Ezzel szemben Oroszország is biztosabb Európa 
felől, mint tavaly volt, mert a Hitler-veszedelem összekovácsolta a 
lengyeleket és az Oroszokat, úgy, hogy ebből az irányból Orosz
országot nem fenyegetné támadás veszélye még egy japán háború  
esetén sem. A lengyelek nem kockáztatnák meg, hogy míg ők az 
oroszokkal harcolnak, a németek hátbatámadják őket. 

Sajátságos színjáték, hogy az európai és amerikai nagyhatalmak 
Ölhetett kézzel kénytelenek tűrni Japán oroszlánlépteit Ázsia és 
Ausztrália meghódítása felé. Ez is szemlélteti a kapitalizmus nagy 
gyengeségét már. 

Az európai nagyhatalmak piac lehetőségei mindjobban elsor
vadnak. Ma már ezért szó sem lehetne arról, hogy a németek vissza
kapjanak valamit gyarmataikból. Németország részére semmi enged
ményt nem fog tudni kiharcolni a Hitler-kormány és közben a 
Németország ellen mindjobban erősödő bojkottmozgalom m i a t t 
Németország kivitele folyton hanyatlik. Ha Németország megkísérli, 
hogy reménytelenül rosszabbodó helyzetéből háborús kalanddal 
vágja ki magát, az Németországnak rövid időn belül már második 
és ez alkalommal végleges legázolását fogja előidézni. Azért nem is 
hiszünk abban, hogy Németország tényleg háborús terveket szövö
getne. A nacionalizmus lehet Öncél is és nem szükségszerűen irányul 
valaki ellen. Öncél és kormányzati eszköz. Nemi tud javítani Hitler 



Németország gazdasági helyzetén, nyomor és pusztulás, Németország 
gazdasági jelentőségének és vezetőhatalmi helyzetének elvesztése 
lesz a következménye Hitler kísérletének. 

Iparának összezsugorodását Németország kevésbé birja ki, mint 
a többi ipari exportállam. A gyarmati és félgyarmati népek ön¬ 
állósági harcának Németország lesz az igazi áldozata. A szines 
népek „felkelésének" sikerét azonban nagy mértékben fogja elő
mozdítani a német nemzeti szocializmus azzal, hogy kardcsörtetésé¬ 
val bizonyos energiákat leköt. Franciaországot ma jobban érdekli, 
mi van a Rajnánál, mint az, hogy mi készül Ázsiában. Anglia, 
Amerika és Franciaország együttes fellépése tudna csak gátat vetni 
Japán hódító utjának, de ez az együttes fellépés nem fog bekövet
kezni. A fehér kapitalizmus fölénye a végét é l i . . . 

(Budapest) Horner Miklós 

TERMÉSZET ÉS TECHNIKA 

A TIPOGRÁFIA MAI PROBLÉMÁI 

Alábbi kis tanulmány megértéséhez szükséges rövid be
vezetést nyújtani a jelenlegi tipográfiai törekvésekről. 

Az elementáris tipográfia 1922-től 1930-ig valóban diadal-
útat tett meg Németországban. Lényeges teljesítménye a 
nyomdai munkák világos organizálása. Különösen bevált az 
iparban, amelyben ellenére az ipar tárgyilagos-funkcionális 
célkitűzéseinek, magasan fejlett esztétikai formulázást nyert. 

A modern tipográfusok különösen a groteszk irást kul
tiválták és ellene voltak a fraktur irás alkalmazásának1 

Az utóbbi időben szaporodik azoknak a nyomtatványok
nak a sora, amelyek a tipográfia elementáris alakító princí
piumával rendelkeznek, emellett azonban archaizáló irásfor
mákat használnak. Mivel ezt az eredeti princiumoktól való 
eltérést sok tipografus úgy értette, hogy az elemenáris tipo
gráfia lassan a régi tipográfiai alakító módszerekhez tér visz¬ 
sza, ezért a német nyomdászok kulturszövetsége négy kérdést 
intézett hozzám és hasonló problémákkal foglalkozó kollé
gáimhoz.2 A kérdéseket a következőkép' válaszoltam meg: 

Harcias kitörések helyett helyes lesz ma ha visszapillantunk és 
megállapítjuk, hogy mi a pil lanatnyi helyzete az elementáris 
tipográfiának s mi a jövője. Ez annál is inkább kötelességünk, mert 
az új tipográfia keletkezését felelősséggel jegyezzük s mert a régi 
ellenfelek meglepetésszerűen, lobogó zászlókkal szinte kivétel nélkül 
mind hozzánk pártoltak, gyors megtérésükkel több kárt , mint 
hasznot okozva a mozgalomnak. Az elementáris tipográfia alap« 
telveit: a közlemények tiszta tagolását, a konstruktiv felépítést, a 
szellemes, rövid, preciz optikai formálást nem tudták magukévá 
tenni, mert ezek az élvek náluk nem nőttek ki organikusan egy 
életbeállitódásból. Az elementáris t ipográfiát olyan divatos irány-

1 A groteszk A antiqua A egyptienne (fraktur) 
2 A négy feltett kérdés: 1. Az-e a felfogása Önnek, hogy a tárgyi

lagos tipográfiai alakítás megállt? Ha igen, milyen okokra vezeti 
vissza ezt megállást? 2. Hogy látja a tipográfia további fejlődését a 
forma és az irás tekintetében? 3. Túlhaladottnak tartja-e a groteszk 
irást a modern tipográfiai kifejezésben? 4. Hiszi-e, hogy a fraktur a 
közeljövőben erősebb alkalmazást nyer? 



Bak tekintették, amit követni muszáj, ha nem akarnak rendelés nél
kül maradni. Sokan eleinte vonakodva tették magukévá ezeket az 
elveket. Pár év alatt azonban az elementáris tipográfia annyira rá
nyomta bélyegét a nyomdaiparra, hogy ma már a legvonakodóbb 
szemében is a legtermészetesebb. Ám ép' ez a — lényegében nem 
kiábrándító, ha el is laposodott — össznivó teszi zavarossá az elemen
táris tipográfia eredetileg forradalmi célkitűzéseit. A kezdettől fogva 
szakadatlanul harcolók legjobb munkái elmerülnek ma az összter
melésben anélkül, hogy gyakran elvi, szignálszerű jelentőségük fel¬ 
ismerhetődne. Ezért vélik hirtelen, hogy a fejlődés megállt. 

1. A kulturszövetség által felállított négy kérdés a lényeget: 
igen sok nyomdász pillanatnyilag pesszimisztikus felfogását érinti. 
Megkísérlem a kérdések taglalását. Megállt-e a tipográfia vagy sem? 
A felületes szemlélő előtt a mai helyzet nyugalmi állapotnak tűnik: 
az első etappe lezárult. Az elementáris tipográfia uralkodóvá lett a 
nyomtatványok mai képén, A kevés kiváló, utmutató teljesítményt 
az össztermelésből csak fáradtsággal lehet kihámozni. Alig vehető 
észre, hogy hol kezdődik ismét újitás; az ember hajlamos a gyakran 
primitiv, bár erőteljes kezdet megállapodását és tökéletesedését 
lényegtelennek minősíteni. Hasonló a helyzet a mai építészetben. 
Az a pár vezető építész, aki az új építőmozgalmat életre hívta, sze
mélyi munkáját még egyáltalán nem fejezte be, amint nem fejezte 
be objektív munkáját sem az új építészet érdekében s mégis a leg
többen közülük tétlenségre vannak kárhoztatva, nem csupán a gaz
dasági krizis következtében hanem, mert az építési megbízások jó-
észt az utánzók kezébe kerülnek, akik ezeket inkább személyes 
kapcsolataik, mint teljesítményeik révén szerzik meg maguknak. Az 
új épületek összképe ennek ellenére „modern" benyomást tesz, mert 
a laikus egyáltalán nem veszi észre, hogy ezek az építészek az 
elementáris elvnek csak a külsőségeit vették át az eredeti szándékok 

az eredeti szellem nélkül. A viszonyokkal ismerős egyelőre tehát 
még nem beszélhet a fejlődés lezárulásáról, mégkevésbé megállásról 
sem az építészetben, sem a tipográfiában, mert tudja jól, hogy 
mindakét területen még nagyon sok szándék nem realizálódott, sőt: 
egész sor új kezdeményezés várható, miután a tipográfiai fejlődés 
iránya úgyszólván előre meg volt határozva s mert tényleg szaka
datlanul történik kísérlet újabb felfokozott teljesítmények irányában, 
Igy megállapítjuk, hogy azok a kezdeményezések, amelyek pl. a 
mechanikus grafikai eljárások területén (klisényomás, fénynyomás, 
szedőgép) történtek, még alig kerültek át a gyakorlatba s maguk a 
már feldolgozott kezdeményezések csak kis részét képezik ,a még 
végtelenül fejlödésképes területnek. Ebben a vonatkozásban elegendő 
ha a röntgennyomási eljárásra, a rasterfoliákra, a nyomásprojek
ciókra» az átblendolásokra, a mechanikai montageokra s az újságok, 
könyvek, plakátok tördelés technikájára utalunk. 

2. Nekünk tipográfusoknak természetesen ezen a ponton túl még 
egy sor rendkivüli, valóban elementáris feladatot kell megoldani: 
így a normálás kérdését s különösen még valamit, amiről állandóan 
azt mondják, hogy áll és ez az írás kérdése. Eltekintünk most az 
utópisztikus konstellációktól. Értem ezek alatt a jövő tudományos, 
optofonetikus alapon nyugvó írását. Az egyre tökéletesedő fonetikus 
reprodukálás; eljárások: a grammofon, a hangosfilm és rádió idejé¬ 
ben rá kell jönnünk arra az eszközre, amely jövőbeli írásunkat 
(vagyis optikailag látható jeleinket) közvetve vagy közvetlenül 



hangokba, illetve a hangot — tehát a diktátumot is — tüstént nyom
tatott ivekbe vezeti á t . 3 Eddig a kísérletig azonban meg kell olda
nunk azt a feladatot, amely annakidején abból a megállapításból 
indult ki, hogy „a groteszk a modern tipográfiai alakítás irása." 

3. Hogy' áll a helyzet ebben a tekintetben? Nem szabad, hogy 
megtévesszen bennünket az a körülmény, hogy egyes jónevű és 
tekintélyes tipográfus ma a groteszk mellett annak variánsait , avagy 
egészen más írásformákat próbál bevezetni. Tudnunk kell ehhez, 
hogy a groteszk, mint kizárólagos írásmód az elementáris tipográfia 
első periódusában csak eszköz volt, igen sok csupán dekoratív célo¬ 
kat szolgáló írásmód tisztátalanságainak, kinövéseinek s a tradíció 
divatos értelmetlenségeinek és félreértéseinek az eltüntetésére. Termé
szetesen az új tipográfusok közül senkisem gondol a „groteszk"-
helyzet stabilizálására. Mindig az e g y s é g í r á s volt a cél. Ennek 
a reálizálása céljából vezetődött be a groteszk és a „kisbetűs" írás 
érdekében történt mozgalom. Ezek a mozgalmak — mint ismeretes — 
még nem zárultak be. Elég talán a r r a emlékeztetni, hogy a dessaui 
Bauhaus röviddel Berlinbe való áttelepedése után a steglitzi rendőr
körlet parancsnokságtól át iratot kapott, amely a Bauhaus tanít
ványainak „megtiltja" a kisbetűs írást. Talán ugyanehhez a fejezet
hez tartozik, hogy a német birodalmi posta egy idő óta sok táviratot 
már nem kisbetűkben, hanem verzálban közöl. Ugyanez a helyzet 
az Ufa-hiradók szövegirásában, amely például Sckweizban ugyan
azzal az antiquairással fut, mint azelőtt, Németországban viszont 
ugyanazt a híradót egy év óta fraktur írással látják el. Észrevehet
jük ebből, hogy ismét mennyire eltávolódtunk az egységiráshoz szük
séges közös plattformtól! Még a hozzátartozó első lépést, szövegeink 
természetes idő- és anyag-megtakarító organizálását, a kisbetűs írást 
sem tudtuk átvinni a tömegbe és tudatossá tenni. 

4. Hogy' történt, hogy ennél a kérdésnél letették a fegyvert? 
Feltételezem — ós nagyon sok valószínűség emellett szól, — hogy az 
egységirás kizárólagos monopolisztikus formája egy olyan társa¬ 
delmi rendet követel már eleve, amelyben minden közlést objektív 
alapon organizálnak. A mai szociális rendben, illetve rendetlenség
ben látjuk, hogy a legtöbb üzleti, propagandisztikus közlést 
individuálisan kell megfogalmazni és ábrázolni, mivel a szabad 
verseny az ízlés, a műveltség, a forma, a felépítés, stb. minimális 
értékkülönbségeire támaszkodik s a tekintet elfogásának, az érdek
lődés megragadásának, a feltünésnek stb. minden eszközét igénybe 
kell, hogy vegye. Természetesen a szigorú groteszk egy olyan sok
szerű munkafelület számára, mint ami a mai kapitalista vállalkozó 
reklámja, nem elégséges. A hirdető univerzálódástól való félelme 
más írásmódok tekintetbe vételére kényszeríti a tipográfust. A 
háború utáni kapitalisztikus érdekharcok kiéleződésével így az egy
ségirás puri tán jövőformája (amely minden valószinűség szerint 
változásokon megy majd keresztül) mind messzebb tolódik. Ma ezzel 
a tiszta utópiával szemben olyan káotikus a tipográfiai gyakorla
tunk, hogy a groteszk mellett egész sor viszonylag tiszta és benyo
másteljes, gyakran azonban hangos és brutális írásmód nyer alkal
mazást. Mily jólesően hat ebben a zavarban a groteszk átmeneti 
í rás kizárólagos alkalmazása egy — szellemi alapjaiból kifolyólag — 
egységesen keresztülvihető nyomtatványban! Igazolja ezt a gro¬ 

3 Lásd U j f i l m k í s é r l e t e k című tanulmányomat a Korunk 
idei márciusi számában. 



teszkből szedett modern folyóiratok már ma klasszikusan egyszerű 
kiállítása. Érthető ha előbbi elemzésem következtében a fraktur hasz
nálatát elvileg elvetem, mivel ez még nagyobb zavart jelent irásunk, 
az egységirás jövőbeli alakításában. 

(Berlin) Moholy Nagy László 

A R A C I O N Á L I S SZERVE¬ 
ZÉS TÁRSASÁGA ÉS A 

PROMÉTHÉE. A kitartás poli
tikája az egyre mélyülő válság 
folyamán hajótörést szenvedett. 
Kiadták tehát a jelszót: kivenni 
a kormánykereket a felelőtlenek 
(értsd politikusok) kezéből s így 
újjáépíteni a társadalmat. A 
„Compagnie d'Organisation Ra
tionelle" célja ebben a mondat
ban nyer kifejezést. Az amerikai 
T e c h n o c r a t y - v a l azonos tö
rekvésű Racionális Szervezés 
Társaságának feje G e o r g e s 
V a l o i s , * az ismert közgazdász, 
aki programját először a ' G u 
e r r e ou R e v o l u t i o n című 
könyvében fektette le. Ez a 
könyv főleg a hibákra mutat rá 
s a mai viszonyok tarthatatlan
ságát igazolja. A kivezető útat 
csak nagyon homályosan jelöli 
meg. Ugyanez a vonása a társa¬ 
ság lapjának a C h a n t i e r s - n e k 

is. E lap állandóan visszatérő 
tételei: „A mai termelés a vélet
len szerint történik." „A politi
kai rezsim az 1848-as év parlamen
tárizmusán nyugszik." „A gaz
dasági életet meg kell szervezni, 
bázisát át kell formálni. Az em
ber a fogyasztásnak termeljen, 
vagy pedig ne termeljen egyálta
lán." Majd, — mint a technokra
ták: „Ma technikailag nevetsé
ges áron lehet energiával ellátni 
az ipart, kielégíteni a közszük
ségleteket, többszörösen leszállí
tani a mezőgazdasági cikkek 
árát, ingyenesen bebiztosítani 
mindenkit és a munkaidőt a fe¬ 

* Munkatársai: P a u l B o u c 
h a r d , mérnök; H e n r i C l e r c , 
az Európai Bank eszméjének fel
vetője; F r a n c i s J o u r d a n , az 
ismert építész, és mások. 

lére csökkenteni. Technikailag 
mindez lehetséges, csak a mai 
társadalmi rend áll ellent." 

Ezek a megállapítások kétség
telenül helyesek. Ám, hogyan 
kell megszervezni a jövő társadal
mát. Erre már nem tudnak vá
laszolni, vagy csak úgy, mint a 
technokrácia hivei: általánossá
gokat. Pl. „Azoknak, akik még 
gondolkoznak — a butító sajtó 
ellenére, amelynek nincs más te
endője, mint a fennálló rend iga
zolása, — a kötelességük kije
lölt: szervezzék meg a jelent és 
hagyják a régi világot a porba 
hullani." Néha azonban felesz
mélnek és ilyenkor megállapít
ják (s mindig régi közhelyeket 
állapítanak meg!) hogy hát for
radalmi időket élünk. Ilyenkor 
felébred szivükben 1793 tradíció
ja és azt mondják: Francia
országra új és nagy feladatok, 
vezető szerep vár. 

A Compagnie d'Organisation 
Rationelle-t a technokráciától a 
kapitalista és szociálista társa
dalmi rend közt való ingadozása 
és bizonytalan tapogatózása vá
lasztja el. A C. O. R.-nek viszont 
javára irhatjuk, hogy vallja a 
világ gyökeres átalakításának 
szükségességét, tévedése azonban, 
amikor azt hiszi, hogy a negye
dik rend még mindig hajlandó 
az elszegényedett francia közép
osztályért forradalmat csinálni. 
Felfogásuk szerint különben 
Amerika ugyanúgy pusztulásra 
van ítélve, mint a többi tőkés
ország, ezért nem is ideáljuk 
Amerika. Ugyanígy elfordulnak 
Oroszországtól is, bár minden 
valamire való eszméjüket az öt 
éves terv sugalta. Nékik is a 
„Plan", a tervszerű gazdálkodás 
az igazi vágyuk. Minden meg-



nyilatkozásukon észlelhető, hogy  
az öt éves terv fakasztotta föl. 
Az öt éves terv szervezetével 
szemben ők kooperativ alapon 
óhajtják felépíteni a társadal
mat, amelyben nem a prosperity 
politikusai, hanem „nouos les 
producteurs" „mi a termelők" — 
(veri a mellét Valois) uralkod
nak. A munkás — koncepciójuk
ban — a racionalizált gép vilá
gába tolódik. 

A kérdés legnehezebb része, 
hogyan valósítható meg a terv!? 
A megoldás: egyelőre forradal
mat prédikálni, de azért még 
mindig a jó fiú szerepét vinni. 
Alapítottak egy könyvkiadó és 
könyvterjesztő kooperatívát Ge
orges Valois (mindig csak Geor
ges Valois) vezetése alatt. Ez a 
kooperativa a váruk, ahonnan 
rohamra indulnak az ingadozó 
kapitalizmus ellen. Fegyverük a 
toll. Sajtójuk a Chantiers, mely 
a negyedik szám után már — 
szünetel. Egyetlen komoly csele
kedetük az U j E n c i k l o p é 
d i a . (Első kötete most van sajtó 
alatt.) 

Angliában a Technocraty és a 
C. O. R. törekvéseivel párhuza
mosan a P r o m e t h é e nevű 
csoport keresi a krízisből kiveze
tő útat. 

A Promethée sokkal konkré
tebben fejezi ki szándékát, mint 
a két testvér alakulat. Hiven az 
angol közéleti becsülethez nyíl
tan megmondják: „Mi, a tudo
mány és művészet emberei — 
világosan meghatározott helyet 
foglalunk el a most Európa-
szerte megindult nagy társadal
mi mozgalmakban. Legtöbben 
közülünk az ipari vagy mezőgaz
dasági proletariátusból jöttünk, 
sokan a polgárságból; mi azon¬ 
ban nem vagyunk se polgárok, 
se proletárok. A mai társada
lomban egy külön osztályt képe
zünk, a technikusok osztályai, 
akik a munkájukból élnek, és 
nem a tulajdon hozadékából. So
káig ez az osztály ingadozott a 

polgárság és a proletáriátus kö
zött, nem tudva, melyikhez fűzze 
sorsát. Nem ingadozunk többé: a 
negyedik renddel vagyunk szoli
dárisak." 

Ezt a nyílt állásfoglalást a C. 
O. R. nem szívesen nézi. Pedig 
a Promethée végeredményben 
semmivel sem veszélyesebb a 
fennálló gazdasági rendre vonat
kozólag mint a technokrácia, 
vagy a C. O. R. 

(Páris) Löffler A. 

AZ ÉLET ÉS A HALÁL SU¬ 
GARAI. Az ultra-rövid su

garak alkalmazása, amit egy idő 
óta különböző betegségek kezelé
sénél használnak föl, egyrészt új 
útakat nyitott az orvostudomány
ban, másrészt a biológiának 
egyes kevésbé ismert területein 
fontos felfedezések kiinduló 
pontja lett. Ismeretes, hogy a 
modern orvostudomány a beteg
ségek egész sorának kezelésében 
milyen gyakran fordul újabban 
az elektromossághoz. Ezeknek az 
elektromos kezeléseknek majd 
mindegyikénél a szóbanforgó be
teg organizmus közvetlen kapcso
latba ikerül az energiaforrással. 
Még a modern diathermiánál is 
— amely abból áll, hogy egy 
elektromos forrásból kiinduló hő 
hatol a szervezetbe — a két pó
lus (az elektródok) közvetlen ösz¬ 
szeköttetésben van a testtel. 

Nem egészen ez a helyzet a 
rövid hullámú kezelésnél, amely 
azáltal különbözik más, hasonló 
módszertől, hogy nincs semmifé
le materiális kapcsolat a test és 
az energia forrás közt. Ez a kü
lönbség emlékeztet a telefon és 
a drótnélküli távíró közti különb
ségre. Utóbbi esetben az elektro
mos hullámokat ténylegesen egy 
kibocsájtó állomás hozza létre, az 
szórja szét minden irányban. 
Hosszú ideig ezeket a szabad hul
lámokat, amelyek elvesztek a vi
lágürben nem sikerült gyakorla
tilag felhasználni. Csak amikor 
sikerült süritő lemezek segítségé-



vel egy meghatározott elektro
mos mezőn koncentrálni a hul
lámokat, akkor tudták észlelni 
ezeknek a hullámoknak a szerves 
lényekre való hatását. 

Az a tény, hogy a rezgések 
elektromos kisülés útján jönnek 
létre, nem új dolog az orvostu
dományban. Egy idő óta azután 
gyakran alkalmaznak bizonyos 
betegségek gyógyításakor az 
előbbi elv alapján készített ma
gas frekvenciájú készülékeket. A 
modern technika azonban lénye
gesen rövidebb hullámokkal dol
gozik. Ezeknek a hullámoknak 
a hossza nem haladja meg a 10 
métert, viszont igen magas a 
frekvenciájuk. A rövid hullá
moknak igen nagy a behatolási 
képességük. — Miben áll volta
képpen a rövid hullámú kezelés 
hatása? Az élő szervezet az elek
tromos mezőn keletkezett hő ha
tása alá kerül. ( A készülék ál
tal kibocsájtott sugarakat szabá
lyozni, erősíteni, vagy gyöngíte
ni lehet sűrítő lemez elhelyezése 
szerint.) A hő rendkívüli hatása 
a szervezet atomjainak gyors 
mozgása által magyarázható. 
Ilyen elektromos mezőn néhány 
perc alatt kenyeret lehet sütni s 
növényeket elszenesíteni, vagy 
élőlény halálát okozni. Ezért hív
ják ezeket a sugarakat halálsu
garaknak. Helyesen adagolva 
azonban hatásuk épp ellenkező
leg jótékonynak bizonyul. Ugyan
ilyen jogosan tehát életsugarak
nak is nevezhetjük őket. A rövid 
hullámit sugarak kedvező hatá
sát jó néhányszor már bebizo
nyították. (Különösen furunkulu¬ 
sok kezelésénél.) Amerikai tudó
sok az ultra rövid sugarakat elő
rehaladott paralizis kezelésében 
is felhasználták. Ez a módszer 
némi hasonlóságot mutat azzal 
a módszerrel, amely láz előidézé
sével gyógyítja a paralizist. 

A rövid hullámok nem jelen
tenének semmit, különösen az or
vostudomány számára, ha alkal
mazásuk csak a meleg-hatásra 

korlátozódnék. J e l i n e k prof. a 
rövid hullámok egy olyan új al
kalmazását is bevezette, amelynél 
a hő hatása nem játszik szere
pet. Az ő kísérletei azon a té
nyen alapszanak hogy az élőszö
vetek igen speciális módon rea
gálnak az elektromos hullámok 
behatására. Kiderült, hogy az 
állítólagos halálsugaraik rendkí
vüli mértékben elevenítő (életre 
keltő) tulajdonságokkal rendel
keznek. Igy pl. Jelinek profesz¬ 
szornak sikerült a tojás kikölté¬ 
sét a szükségesnél lényegesen 
alacsonyabb hőmérséklet mellett 
elérni. Hasonlóképpen e sugarak 
segítségével bámulatra méltó mó
don sikerült befolyásolni növé
nyek növekedését, selyemhernyó 
fejlődését stb. Érdekes ezenkívül 
még az is, hogy a különböző 
emberi, állati és növényi szöve
tek különbözőképpen reagálnak ? 
sugaraikra, amelyeknek hatása 
különben a hullámhossztól függ. 

Sikerült e sugarak segítségé
vel rosszindulatú állati dagana
tok gyógyítása, a tbc. bacillusok 
növekedésének a csökkentése. 
Ezeknek a kezeléseknek mind
egyike bizonyos meghatározott 
hullámhosszt igényel, amelyen tul 
hatása már nincs. Nyilvánvaló 
tehát, hogy ez az élő szervezetre 
gyakorolt sokoldalú hatás nem 
egyedül a hő hatásának tulajdo
nítható. 

Az állatok viselkedése külön
ben érdekes megfigyelésekre 
nyújt alkalmat. Amint bekapcsol
ják az áramot az állat először 
görcsösen összehuzódik. A patká
nyok és egerek vitalitása felfo
kozódik, lélegzésük, valamint 
szívverésük szaporább. Ha to
vább folyik a behatás az állatok 
megmerevednek, mozdulatlanak
ká válnak, majd rendkívül érzé
kenységet és idegességet árul

nak el. Kis idő mulva beáll a 
halál. Viszont elégséges az áram 
megszakítása, hogy az állat tö
kéletesen magához térjen, még 
akkor is, ha már az agónia 



szimptomái jelentkeznek. 
Ezek a kísérletek az ultra

rövid sugarak fontos szerepére 
utalnak a jövő terapiájában, kü
lönösen idegbetegségek kezelésé
ben, ahol már is nagyszerű ered
ményeket értek el. 

Az ultra-rövid sugarak által 
áthatott élő szervezetben kelet
kezett biológiai reakciók pontos 
természetét még nem ismeri ki
elégítően a tudomány. Az ez irá
nyú jövőbeli kutatások nagy 
horderejű felfedezésekkel ke
csegtetnek az élet és az elek
tromosság titokzatos összefüggé
seire vonatkozólag. 

(Budapest) Schmiedt Ferenc 

A FÖLDRAJZKUTATÁS MAI 
FELADATAI. A legfonto

sabb feladat, ami ma a földrajzi 
kutatásra vár, a Déli-sark terüle
teinek a földerítése. Európa-
nagyságú terület ismeretlen itt 
a tudomány előtt. A tudomány 
ma még azt sem tudja, hogy a 
Csendes Oceán délre meddig ter
jed, nem is beszélve arról, hogy 
egy vagy több összefüggő föld
darabból áll-e a Déli-sark vidé
ke. Ez azonban korántsem je
lenti azt, hogy a föld többi része 
eléggé ismeretes már földrajzi
lag. Az Északi Jeges tenger ne
hezen járható részei, a sivatagok 
és őserdők még mind felderítés
re várnak. (A modern földrajzi 
kutató eszközök közt igen nagy 
jelentőségre tett szert újabban 
a repülőgép.) 

Míg az extenzív földrajzku
tatás, a tulajdonképeni f e l f e 
d e z ő tevékenység mindinkább 
csökken, addig állandóan nő az 
intenzív kutatás fontossága. Na
gyon jellemző ebben a tekintet

ben, hogy a tipikus felfedező 
Sven Hedin, aki már hat éve 
tartózkodik Közép-Ázsiában, 
mindinkább intenzív kutatással 
foglalkozik. Expedícióját több 
kutató-csoportra osztotta fel s 
ezek mind más és más speciális 
problémával foglalkoznak. 

Nemcsak intenzivitás, hanem 
felkészültség tekintetében is felül
mul ma minden kutatói vállal
kozást a M á s o d i k N e m 
z e t k ö z i S a r k i - é v . 1932—1933. 
Ez az Első Nemzetközi Sarki-év, 
1882—83 után választott elneve
zés azonban nem találó, mert a 
munkaprogramul most nem szo
rítkozik kizárólag a Sark-vidék
re. Sőt, az ötven résztvevő ál
lam valamennyi obszervatóriu
mával s közel ezer hajóval közös 
terv szerint 1932. augusztusától 
1933. augusztusáig az egész föld
gömb geofizikáját illetőleg foly
tat megfigyeléseket és mérése
ket. Ezekben a kutatásokban je
lenleg egyre nagyobb szerepet 
játszanak a felső atmoszféra ré
tegek, a sztratoszféra meteoro
lógiai és elektromos viszonyai
nak a kutatása, továbbá a rádió 
hullámok kiterjedésére olyan 
fontos K e n n e l l y - H e a r i s i d e ré
tegek, sőt túl azon az egészen 
nagy magasságok vizsgálata, 
amelyeknek a természetére a sar
ki fény talányszerű jelenségéből 
vonhatunk bizonyos következte
téseket. 

Egészen új vizsgálási mód
szerek lehetővé teszik a tenge
rek mélyeinek felkutatását. A 
német Atlantic-expedició ebben 
a vonatkozásban kápráztató 
adalékokkal szolgált újabban. 

(Arad) Szánthó István 

Harci gázok és harci baktériumok. „Ma még nem állíthatjuk, de  
nem is tagadhatjuk, hogy lehet-e harci gázokat baktériumokkal kom
binálva felhasználni. Ennek a feladatnak teljes megoldása fontos kísér¬ 
leteket tesz szükségessé." Arról van u. i. szó, hogy a szegény baktériu¬ 
mok elpusztulhatnak némely harci gáz hatása alatt. ( T e r m é s z e t t u ¬ 
d o m á n y i K ö z l ö n y . Budapest, 1933. febr. 1.) 



S Z E M L E 
KÖSZÖNET 

(Egy generáció nevében) 
Lehet, hogy mások nem látják így, lehet, hogy városban, tömeg

ben, egymásközti vitákban, lidérchessegetésekben nem érezni úgy a 
hitleri valóságot, mint ahogy én érzem faluéletemben, amikor az ösz¬ 
szekötő kapcsot a külvilággal a pontosan befutó német ujságok, folyó¬ 
iratok és könyvek jelentik. . . de tény, hogy nekem ebben a pillanatban 
Hitler a legszemélyesebb, a legérezhetőbb ellenségem: a messzire érő 
kéz, a határokon túlra nyúló fojtogató, harácsoló kéz, mely az én 
asztalomra is rácsapott, hogy leseperje onnan az U n s e r e Ze i t -o t , 
a W e l t b ü h n e - t , a T a g e b u c h - o t és a többieket, hogy egy hamis, 
egy meghunyászkodott, egy „átszervezett" L i t e r a r i s c h e W e l t - e t 
prezentáljon, hogy elzárja azt a forrást, azt a német szellemet, mely
nek ő messze, Berlinben üzent hadat, és melynek ütését és valóságát 
én is érzem és tehetetlenkedve szenvedem. A német szellem, ami az 
egész világé volt, ami új világot formált, ami bennünket éltetett, ma 
Hitler parancsára be van börtönözve, el van némítva. Az a szellem, 
melynek mi mindent köszönhetünk: korszerű látást a szűk magyar 
horizont után, korfelelősséget az elefántcsonttorony, emberséget a 
szűkkeblű mellveregetés, szociális férfiasságot a nacionálista frázisok 
helyett, szociális életvállalást, mely több, nehezebb ós hősiesebb, mint 
volt hősi ürgeéletünk a pergőtűzek kiszolgáltatottságában! Hogy egé
szen megértessem magam: személyes vallomással tartozom. Volt idő, 
amikor hittel, tollal nem voltam más, csak magyar, szomorú talaj¬  
talan magyar, aki vak fájdalmában egyforma ellenséget látott Masa¬ 
rykban és Leninben, csehekben és kommunistákban. Vannak akik tud
nak még erről a régi magamról és voltak, akik diszkreditálásomra ki 
akarták játszani ezt a tromfot, Hogy mért nem tették, nem tudom. 
Hallgattak és én is hallgattam. Ma eljött az alkalom, hogy én magam 
játszom ki ezt a tromfot — nem magam, de Hitler ellen. A tét tehát én 
vagyok, mindaz, amit jelentek, mindaz, ami lettem, annak a szellemnek 
a segítségével, amelynek Hitler hadat üzent, 

Amikor gyerekfejjel és tiszti allürökkel terhelten, a frontokról 
visszabuktunk az ismeretlen életbe és láttuk, hogy az a fogalom, az 
az érzés,.melyet — sár, vér, piszok, tetű, kolera és halál ellenére — 
csak mi éltünk meg valóságilluzióvá: a „haza", mint lesz siratni való 
semmi, akkor ki csodálkozik azon, hogy mi csak ezt az érzést élhet
tük tovább első bódultágunkban. Impresszionista lelkek voltunk, érzés-
emberek, a 19. század esztétikai kultúrájának és egy szalmaláng patrio
tizmusnak a neveltjei, fiatalok, akiket más eszme még nem érintett. 
Én ma már nem csodálkozom, hogy én voltam és csak én lehettem az, 
aki Trianon napján magára öltötte a hadnagyi uniformist, a sapka
rózsa helyére gyászkokárdát tűzött és néma daccal kisétált az uccára, 
hogy a cseh csendőrök elvigyék. Egy emberséges hadbíró elé kerül
tem, aki megértett és hazakergetett. A dalia örök időre letört bennem, 
a frontok tüdőemléke is megtette a magáét és én a fekvő szék foglya 
lettem. És itt a fekvőszéken — a meditáló mozdulatlanságban — kezd
tem látni, szenvedni, élni és megváltozni. A filozopter, aki nagysze
rűen ismerte a kódexek irodalmát és az Árpádházi történet kútforrá¬ 
sait, egyszerre csak más könyvek után nyult, német könyvek után, 
előbb próbálkozón, később egyre tudatosabban új könyvek, új világ 
felé, a kétségek, dacok és bizonyosságok könyvei felé. Megismerte azt 
az irodalmat, mely a háború főbekólintása után először lett az egye
temes szenvedés, az egyetemes megújhodás hangja és vádja és mely 
máig is megmaradt kortársi kötelességnek és felelősségnek. Itt és 



így ismertem meg a háború utáni embertörténetnek az orosz szociális 
építés melletti egyetlen pozitívumát, a német emberirodalmat, a mar
xista szellemet, mindazt, amit ez megtermékenyített, mindazt, aminek 
hatása és továbbélése pontosan kimutatható az összes nemzetek,' szel
lemiségében. Szobám négy fala hihetetlenül kitágult: a világ szociális 
valóságát éltem, a marxizmus szemével néztem és az intellektüel kor
parancsát jelentettem: változni és változtatni. Változtam és változtat
tam. De ha nem ér hozzám a háború utáni német irodalom szociális 
kritikája és embersége, ha ez nem mutatja meg, hogy hol voltam és 
mit csináltam, ha a marxizmus kritikája elől elzárkózom, akkor a 
proletáriátus értéktömege számomra idegen és ellenséges tényező ma
rad és akkor ma nem így és nem itt beszélnék. Talán lett volna belő
lem egy G y u l a d i á k , egy S c h ö p f 1 i n - vagy Szekfű-f ióka, vagy 
M i l o t a y módjára én is magam elé raktam volna az idegennyelvű, 
a szlovák könyvet, hogy eljátszhassam a „csukott könyv" misztériu
mát, de én a csukott, az idegen könyvet, az egyetemes emberiség, a 
szenvedés és az útmutatás, a proletariátus és a marxizmus könyvét ki
nyitottam, keresztülrágtam magam, átvettem és áthasonultam, mert ez 
több volt, mert ez igazabb volt, mert ez fájdalmasabb, követelőbb és 
nehezebb volt minden magyar irodalmi kiélésnél, elefántcsonttoronynál 
és negyvennyolcas aktivizmusnál. Ez volt az, ami hiányzott belőlünk, 
aminek nálunk nem volt szabad hangot adni, ez volt az, ami szemet 
tépett, ez volt az, ami horizontot tágított és gőgös szegénységünkre, 
illuziójátékainkra, strucckonokságunkra figyelmeztetett. Igy lettünk 
egy közös eszme, közös szárnyalás, közös út részesei, az egyakarat, a 
szociális akarat emberei. És így volt rendjén. Mert ha tizennégytől 
tizennyolcig egy idegen harc közös kényszerzsoldosai lehettünk, nem 
magyar hazavédők, nem német honmentők, nem cseh-, orosz- és francia
oroszlánok, de a korona, a márka, a rubel, a dollár és fontérdekek rab
szolgái . . . mért ne lehetnénk egy magunk választotta út taposói, egy 
korparancsolt közös akarat, egy világváltoztató közösség férfiai? 

Nem voltam én sem több, sem kevesebb, mint ennek a német iro
dalomban kikristályosodott szociális szellemnek, közös korparancsnak 
egyik közvetítője a magyar szellemiség felé és ha ma egy Hitler meri 
és tudja üldözni ezt a szellemet, akkor tudom, hogy ez volt a kor-
felelősség útja, hogy ezt kell tovább járni, tovább védeni, dacolni és 
terjeszteni épp ma, most, amikor azok keze, gondolata, élete és útja 
van guzsbakötve, akik ezt a szellemet, harcot ós útat nekünk meg
mutatták, nekünk ajándékozták. Ha ma itt és így beszélek, akkor 
teszem ezt elsősorban ezért, hogy egy egész magyar generációnak' a 
nevében és azon túl mindazok nevében, akiknek a ma guzsbavert német 
szellem mutatott útat — köszönetet mondjak ennek az üldözött, ennek 
a dögvésznek kikiáltott és „vogelfrei" szellemnek, azoknak a tanítómes
tereknek és harctársaknak, akik minket a jelen egyetlen erkölcsileg 
igazolható harcára és munkájára neveltek, akiktől megtanultuk a 
„szégyen élni és nem kiáltani" korparancsát és akik ma börtönökben 
némulnak hallgatássá. 

Németországban ma a csizma uralkodik. A csizma széttaposhatja 
a koponyákat, de a szellem, amit ezek a koponyák jelentettek — sért
hetetlen, hozzáférhetetlen. Hitler itt kissé elkésett. A koponyák szikrái, 
a szavak, a gondolatok már világgá repültek, már folytatják életüket 
bennünk és ha holnap mi kerülünk sorra, akkor sem veszett el semmi, 
élünk már tovább másokban: termékenyedtünk és termékenyítettünk... 
Most pillanatra megszakadt a sor és keserít, ami felháborító, fáj, hogy 
az a szellem, az a kultúra, az a gerinc és pozitívum, mely minket 
emberré lázított, hogy az emberi gondolatnak ez a korszerű teljessége 
és erkölcse ép' a kiinduló ponton, Németországban és ép' a marxizmus 
emlékévében taposódik barbár őrmesterek csizmái alatt. Mi sem va
gyunk elkényeztetve és szerte Középeurópában egyre szaporodnak az 
írástudók a cellarácsok mögött, de mi ez a mi egy-két hónapos „sza
badságvesztésünk" a német barbarizmushoz, a teljes legyőzetés atmo
szférájához képest? Nincs felháborítóbb, nincs kínzóbb érzés, mint ez 



a mi mostani tehetetlenségünk: tudni azt, hogy ennek az eszmekörnek, 
ennek a szellemiségnek, ennek a mi legyőzhetetlennek hitt közösségünk
nek l e g t i s z t á b b e m b e r p é l d á n y a i ijedezve és reménykedve 
gondolnak ránk, segítséget várva, a világot várva, a megmozdulás 
tettét várva . . . és nekünk csak szavaink vannak. Az önkínzás tehe
tetlen keserű szavai tolulnak csupán az ajkunkra, tudva arról, hogy 
százak és ezrek vannak kitéve a „menekülés közben való agyonlövetés" 
halálos ítéletének... tudni Carl von O s s i e t z k y - r ő l , a világnézésnek 
és korvállalásnak erről a korrekt férfitipusáról, melynek magyar mását 
hiába keresem, tudni, hogy ezt az Ossietzkyt — aki csak! nemrég sza
badult a weimari „marxizmus" börtönéből — a hitleri patrioteszka 
csizmái tapossák.. . tudni a bölcs és bátor Erich M ü h s a m r ó l , és 
tudni annak a férfinak a börtönszenvedéséről, aki ma mint volt 
gárdakapitány, élhetné a Göringek, az Eppek és Rőhmök hatalom-
hisztériáját, de aki egy hosszú és kínos pontossággal feljegyzett lelki
ismeretharc után nem a múlt-restaurálásnak, nem a demagógiának az 
útját választotta, de az emberréválás nehéz és korszerű útját, tudni, 
hogy ez a Ludwig R e n n , akivel tavaly ilyenkor még együtt néztem 
és vetítettem a Verchovina nyomorát, ma a verchovinai éhezőnél nyomo
rultabb senki: nácitörvényeknek kiszolgáltatott fogoly. Németország
ban ma emberek szenvednek, kiknek életcélja volt a szenvedést, a 
nyomort eltakarítani a mások útjából. Embereket börtönöznek és kínoz
nak, akik minden kreaturális kínra, minden emberaláztatásra felemel
ték segítő, vádló hangjukat és akik most részeg sörvitézek önkényé
nek céltáblái. 

Mondhatná valaki: minden forradalomban van bestialitás, terror 
és vér. Igen: minden forradalomnak van egy lényeges bestialitása, 
kiradirozhatatlan járuléka és ez a nyomor, a szenvedés elementáris 
tombolása. Németországban a szegénység, a munkanélküliség tom
bolja ki szenvedését? Nem. I t t a doppingolt, a mesterségesen feltüzelt 
zsoldosok Kraftentladungja dühöng, melynek semmi köze a forrada
lomhoz, mert nincs, ami igazolja nincs, ami megváltaná és érthetővé 
magyarázná az elementáris kirobbanást. Ujszerű forradalom ez, ami
lyet még nem ért meg a világ, ellenforradalom, melyet nem előzött 
meg forradalom. Ellenforradalom, mint preventiv védőeszköz, az igazi 
forradalom megelőzésére, ahogy azt a marxista teoria pontosan meg
állapította. Ellenforradalom, amikor a zene szól és a rádió bőg, amikor 
minden, ami a hősi mészárost, a frontok állatemberét kiváltja: perma¬ 
nenciában van. Csapatok vonulnak, zászlók lengenek, vezényszavak 
röpködnek, a csizma taktusa üli diadalát, a csizma forradalma ez, 
a vilmosi merev hipnotizált csizma útja ez: a zsinóron rángatott bábuk 
vaksága, a katonai parádék atmoszférája, a militarizmus demagógiája. 
G o e b b e l s az „Untermenschtum"-na:k üzen hadat, de ő a propaganda
miniszter az Untermenschentum ősi bestialitásának legtudatosabb 
tenyésztője. Annak a germán barbarizmusnak, mely a háborúban ülte 
diadalát, amikor mi ép' oly tehetetlenül) néztük, mint most, hogy az 
orosz foglyokat, akiket pedig mi ejtettünk elől és akik a fogollyásza
badulás első mámorában kezet rázva velünk, életet és köszönetet mo
solyogtak belénk — mint állítják az utánunk szivarozva kedélyeskedő 
németek egy borzalmas Halt-tal libasorba, hogy így, szivarral a szá
jukban és állati röhögéssel, a legirtózatosabb céltalansággal lövöldöz
zék halomra az ép' életre mosolygott és máris halálra dermedt foglyo
kat. Ez a hánytató barbarizmus ez a németség, ez az őrmester-szellem, 
vagy ahogy a Prágai Magyar Hirlap boldogan írja „a régi Németor
szág fényének és hatalmának felelevenedése" üli most feltámadását. 
Ujra izlelhetjük a tizennégyes menetzászlóaljak virágdíszbe öltöztetett 
vérmámorát, újra láthatjuk az ujoncokat, akik rumba és napfénybe 
ködölve azt hitték, hogy az „ellenség" ellen vonulnak és akik vég
eredményében csak saját maguk ellen vonultak, a 14 millió halott, az 
árvák, özvegyek, a rokkantak és örök éhezők ellen. Látjuk a hirhedt 
33-as berlini Mordsturmot. az őrmesterektől és monoklis tisztektől tüzelt 
szegénylegényeket a legujabb „ősellenség", a marxista gazok ellen vo¬ 



nulni és újra „győzni". Szegények még nem tudják, hogy ok, a győ
zők az igazi, az egyetlen legyőzöttek. Ők: egy kapitalista demagógiá
nak szociális eszközei. A Liebknecht házon ma Hackenkreuz-zászló leng 
és új neve: H o r s t W e s s e l - H a u s . Mit tud az emberiség erről a 
Horst Wesselről azonkívül, hogy a magyarfaló Hanz Heinz E w e r s , 
a háború előtti pornográfiának ez az Alraunéja, a Führer parancsára 
regényt írt a nemzeti szocialisták harci bárdjáról? Mit adott az embe
riségnek, a jövőnek ez a Horst Wessel, hol az erkölcsi erő, hol az a 
felelős és az egész emberiségért kiálló bátorság, melyet L i e b k n e c h t 
Károly jelent? A nácilegények átmázolhatják a Liebknecht nevet, 
de az emberiség történetéből és jövőjéből nem radírozhatja ki többé 
semmiféle hatalom! Amikor az embertelenség a csatatereken és a zöld 
asztalok mellett ülte orgiáit, ő volt az Ember, az Egyetlen, a Leg
nagyobb és Legbátrabb, aki császárral, állammal, az egész imperia
lista gépezettel dacolva, világgá merte sikoltani a vérző, a szenvedő, 
az éhező emberiség tiltakozását, a kemény liebknechti „nem"-et, me
lyet meghallott és megértett az egész világ. A világháborúnak egyet
len igazi hőse volt és ez a hős Karl Liebknecht volt, a legbátrabb, 
a legszenvedettebb, aki az emberiség keresztjét vállalta magára és 
elviselte érte a rágalmakat, a börtönt és a halált. És ezt az embert, 
ezt a makulátlan szellemet akarja a német szoldateszka kiirtani, ezt 
a tiszta emberpéldányt a sarokba dobni, múlttá avatni, elégetni és 
meggyalázni! És az emberiség, mely dalos, virágos jókedvvel hagyta 
magát a mészárszékre cipeltetni, most szó nélkül és mozdulás nélkül 
tűri és nézi, hogy azt, ami egyetlen értéknek és tanulságnak, világitó 
példának és szimbólumnak maradt meg a világháború poklából, mint 
dobják röhögve és diadalittasan félre, hogy így újra szabaddá tegyék 
az útat a tizennégyes erők számára! 

Hitler új friss és erős szocializmusról beszél és mi mégis kripta
szagot érzünk. A szocializmusnak itt és a mában van a harctere, de 
Hitler Nagy Frigyes gránátosaival játszik. A nép kenyeret és munkát 
akar és Hitler potsdami gárdafantáziákkal csitítja a korgó gyomro
kat. Hitler új friss és erős szocializmusról beszél, de mi a gránát
gödrök pocsolyavizét szimatoljuk és a tömegsirok hullaszagát érez
zük, az imperialista evők céltudatos előmunkáját látjuk, mely a fasciz¬ 
mus segítségével a háború egyetlen veszélyes ellenfelét akarja letörni, 
hogy az útat a tömegsirok és a hadiprofitok felé újra járhatóvá 
tegye. Ezért és erre kell Hitler és ezért ez a szocializmus nem más, 
mint a zászlók és egyenruhák, a katonabandák és tömegsirok szocia
lizmusa, a tizennégyes ,,frisch fröhlich" militarizmus új felöntésben. 
Ezért kell ennek a ,,szocializmusnak" a leplezőit és vádlóit elnémítani, 
ezért kell a marxi és liebknechti szellemet kiirtani és az ebből a szel
lemből kisarjadt új német kulturát a világ felé elvágni és helyei te 
hamisítatlan hitleri kultúrát tenyészteni, mely a valóságban tényleg 
az őrmestert ülteti a katedrára is. 

Tömegsír és ennek megfelelő őrmester-kultúra, a zsidót kiközösítő 
középkori sárga folt: — az időt, az emberi haladás útját rajtaütéssze
rűen évtizedekkel és évszázadokra vetették vissza! Hol itt a segítség, 
hol itt a jelen ereje, mely újra kitapossa a jövő útját? Hitler a nye
regben ül. És ime kéthavi hetyke dacolás után egyformán sietnek 
udvarlására a kivülrekedtek: a szociáldemokrata főboncok és a kato
likus főpapok. Szociáldemokrata szerkesztők, funkcionárusok és mun
kások százával ülnek Hitler börtöneiben és a W e l l s e k újra a kisebb 
rossz alázatával próbálkoznak. Tegnapelőtt még a bajor püspökök 
átkát olvashattuk, ma ugyanezek a főpapok erősítik: „A nemzeti 
szocialisták jó útra tértek". Amig a Noskek és Wellsek eberti szelleme 
él, amig a katholikus klérus újra kiudvarolja magának az erkölcsi 
igazolást, addig ne legyenek illuzióink, addig Hitler marad a győztes 
és a dolgozók a legyőzött. Most ez a német proletariátus guzsba van 
kötve, el van némítva és el van árulva, de Hitler ellen és az emberi 
jövő szempontjából csak ez az osztály jöhet számításba, csak ez az 
erő hozhat változást. Minden emberi jóakaratnak, minden korfele¬ 



lősségnek ehhez az erőhöz kell társulni! A katholikus püspökök 
Hitler-ellenes pászorlevelében ezt olvashatjuk: „Nemcsak mi katholiku¬ 
sok, de mindenki, aki a legmagasabb emberjogokra ad valamit, kell, 
hogy felemelje szavát, hogy hangos tiltakozássá egyesülve kezet nyújt
hassunk a hitleri veszély elhárítására." Mára kisült, hogy a katholikus 
egyháznak, a keresztény erkölcs letéteményesének csak szavai vannak, 
melyeket útközben jobbra-balra elvetélhet. A katholikus egyház, a 
hivatalos keresztény erkölcs a hitleri veszedelem felismerését és 
ennek az emberi veszedelemnek erkölcsi követelményét mára megta
gadta, — alkalmazkodni tudásával — ronggyá, semmivé tépte és ezzel 
önmagát zárta ki a jövő útjából, hogy így annál világosabban, annál 
tisztább magárahagyatottságában lássuk a legrégibb internacionálé 
helyén azt a másik internacionálét, melynek szavait nem lehet ellen
tétes tettre felváltani, mely a ma szociális emberharcát egyedül vál
lalja, mely nem alkuszik, mert az emberiség ügye nem lehet alku 
tárgya, mely nem gyávul el, mert soraiban férfiak vannak, nem 
beszél „legmagasabb emberjogokról", de harcol, de fárad értük szel
lemizzásban és tömegerőben. Nincsenek paktumai és papirosátkai, de 
van emberekbe szuggerált, világgá parancsolt erkölcsi célja: ép' az 
a bizonyos legmagasabb emberjog, amely nem türi emberek földi rab
szolgaságát és aláztatását. 

Ma azok, akik ezt a legmagasabb emberjogot védték, dacolták és 
tudatosították — börtönben ülnek. Ma az a szellem, mely bennünk 
felszabadította a korfelelős embert, guzsba van kötve — Németország
ban. Az őrmester-csizma még nem taposott ránk, de ha nem ügyelünk: 
a hitleri barbarizmus, a tizennégyes őrület minket is elseperhet. Ha 
ma köszönetet intünk a börtönök felé, a guzsba kötött német szellem 
felé: nem értünk el sokat. Akiket illet, úgy sem hallják. Azokhoz 
kell szólni, akik még nevetik, akik még csodálják, akik még nem 
tudják, hogy mit jelent a hitlerizmus és azokat hívni, toborozni, akik 
a „legmagasabb emberi jogokra adnak valamit". Emberek elé lépni és 
szólni: ebben az órában nem lehet más és fontosabb erkölcsi köteles
ségünk, mint a világot megmenteni a tömegsír-őrülettől és kirántani 
az őrmester-barbarizmusból. Ennek az órának egyetlen emberi és 
történelmi parancsa van: hadat, harcot, tömeget a hitleri csizma 
ellen! 

(Stósz) Fábry Zoltán 

KÉT ERDÉLYI EMLÉKIRAT.* 
Egyiket egy volt magyar 

külügyminiszter, a másikat egy 
volt magyar miniszterelnök „je
lölt" irta. Mindakét könyv késő 
és korszerűtlen utóhajtása an
nak a műfajnak, mely a nemzeti 
irodalmaik kialakulásának kezde
tén állott népszerűsége tetőpont
ján. A Lajosok kora Franciaor
szágban jó néhány ezer mémoiret 
termelt ki. Nem maradtak el a 
napoleoni idők sem s mi is ta
pasztalhatjuk, hogy Mussolini és 
Hitler fegyvertársai mint igye¬ 

* B á n f f y M i k l ó s : Emléke
imből. Szépmüves Céh. Cluj-Ko¬ 
lozsvár. 1932. — V a r j a s s y La
j o s : Károlyi, Kun, Horthy. Arad. 
1932. 

keznek megörökíteni vezéreikről 
élményeiket: ahogy ők mondják 
az „utókor érdekében". Kétségte
lenül: az emlékiratok valaha pó
tolták a még ki nem alakult 
prózai műfajokat. Mindent ad
tak: politikát, irodalmat, szerel
mi történetekot, sőt itt-ott még 
történelmet is. Később ez a vi
rágzó műfaj a „nagy emberek", a 
„zseniális" államfők, az „örökér¬ 
tékű" költők panegyris ontó kép
ződményévé alakult át. Egyszerű 
ember írhatott ugyan és ki is 
adhatott emlékiratot — erre tel
jes joga volt — a közönség azon
ban csak a nagyok életének le
leplezésére, kulisszatitkaira volt 
kíváncsi. Igy vált lassanként ez 
az ezerarcú műfaj az individu
alizmus tobzódásának egyik iro¬ 



dalmi eszközévé. A mult század 
gazdag emlékiratirodalma egy-
két kivételt leszámítva éppen 
emiatt a „hőskultusz" miatt nem 
adott semmi maradandót. A pol
gárság érdeklődését viszont, 
mely e műfajt felvirágoztatta, a 
lakájtitkok felfedésével és önma
gának és osztályának irodalmi 
formában való igazolásával tel
jesen kielégítette. Tiszta szocioló
giai szempontból véve ez az em¬ 
lékirat-tipus fölösleges és ha
szontalan. Sőt nemcsak haszon
talan, hanem káros is, mert az 
egyént állítja be a történelmi 
események középpontjába s ma
gát a történelmet, a társadalom 
folyamatait elleplezi, nem pedig 
fölfedi. Emlékiratra csak akkor 
és ott van szükség, ahol ezáltal 
dokumentálni lehet a kort, rá
mutatva a kollektiv erők műkö
désére. Ezért nem vizsgálja a 
szociálista történetírás a „nagy" 
embereket, hanem a társadalom 
„szürkének" bélyegzett folyama
tait s a kimagasló egyéniségeket 
is ezekbe a folyamatokba helye
zi. A szociálista emlékirat ezért 
áll olyan dokumentumok össze
gyűjtéséből, amelyek akár a há
ború, akár a „béke" eseményeire 
vonatkoznak, a kort festi s a 
társadalmi erőket fedi fel. 

Ebből a szempontból bizony 
negativ értékűnek kell minősíte
nünk úgy Varjassi Lajos, mint 
gr. Bánffy Miklós emlékiratát. 
„Történelmi" szerepükre való te
kintettel azonban megemlíthet
jük, hogy a két emlékirat közül 
Bánffyé a művészibb, az „irodal
mibb". A sima stilus, az iró nagy 
műveltsége, formás fejezet sza
kaszai azonban nem eliminálják 
azt a hiányérzést, amit a könyv 
elolvasása után még a szerző vi
lágnézeti vonalára tartozó olvasó 
is érezhet. Nemcsak a kor irá
nyító erőiről, de magának az 
írónak a politikai szerepéről is 
alig tudunk meg valamit. Mint
ha mindenütt tudatosan kerülné 
az általa bizonyára jól ismert 

dolgok elmondását. A történelmi 
erőkbe való bepillantástól han
gulatrajzaival s jelentéktelen 
egyéni élményei elmondásával 
olvasóit e nesen eltéríti. A fi
gyelmes olvasó, aki e könyv 
nyomán a háború és a magyar 
forradalmak hátterét óhajtaná 
megismerni, kap végeérhetetlen 
hosszú leírást a koronázásról, 
pár ijedt és zavart egyéni be
nyomást a forradalomról, majd 
egy külföldi út jelentéktelensé¬ 
geinek a leírását, amit Károlyi 
Mihály megbízásából tett a szer
ző. Ez utóbbi részből megtudjuk, 
hogy egy „Loló" nevű kutya mi
yen nehezen jut át a forrongó 
Közép-Európán a békés, semle
ges államokba, s hogy milyen 
érdekes, „valóban forradalmi lát
ványban" volt szerzőnek mint 
irónak és politikusnak része Ber
linben. A valódi események visz¬ 
szaadásától való tartózodását 
szerző tetőzi még véleménynélkü
liségével. Ahogy ő beállítja; nem 
mond ítéletet se jobbra se balra. 
Ez utóbbi azonban csak látszóla
gos. Lényegében minden sorából 
kiérzik a feudalizmus emberének 
aggodalma és rémülete az új 
időktől, amint a forrongó Euró
pán át Hollandiába menekül, 
bogy ott a „tiszta művészetnek" 
szentelve napjait, bevárja a „jobb 
idők" visszatérését. 

Bánffy Miklós könyvével 
szemben Varjassi Lajosé sokkal 
őszintébb, ha a megírás kvalitá
saiban nem is versenyezhet az
zal. Varjassi nem konzervatív és 
nem reakciós. Büszkén oktobris
tának vallja magát és fennen 
hirdeti a munkásság iránti szim
pátiáját, amiért az ellenforradal
mi rezsim bevezetői előtt háttér
be kényszerül, sőt menekülni 
Pestről. Varjassi könyve minden 
felületessége és szürkesége elle
nére érdekes írás, sőt helyenként 
értékes dokumentum és korkép. 
Mégis: könyvére mindazok a 
megjegyzések állanak, amiket a 
polgári emlékiratok hibáiról fen-
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tebb mondottunk. Varjassi önma
gát és „demokrata" szerepét pró
bálja az utókorral elhitetni, — 
kevés meggyőzőerővel. „Okto
brista" beállítottságán keresztül 
viszont annál meggyőzőbben ér
ződik marxizmus gyűlölete. Igy 
azután a legvégén nem váratlan, 
hogy a mai magyar fasizmus 
fejéhez fordul s többrendbeli 
szemrehányás után azt „törté
nelmi elhivatottságának" nagy
szerűségére figyelmezteti. 

A két erdélyi emlékirat két
ségtelenül érdekes olvasmány, 
korképnek azonban mindakettő 
hiányos. Iskolapéldái annak 
az emlékirattipusnak, amely ma 
már a polgári irodalomban is 
kiveszőben van. 

(Brassó) Dezséri György 

A KÉT KÖLTŐNŐ. Két költőnő 
Moussong P i r o s k a : Fél

ton és Szőnyi M a g d a : Szo¬ 
bakonyhák) jelentkezik határo-
zott, bátor hanggal s az „általá
nos asszonyi" mondanivalókon 
túl, sokkal konkrétebb mondaná" 
valókkal. Kettőjük közül Mous
song Piroska, a nagyobb vers¬ 
kultúráju s hangja is biztosabb, 
mint Szőnyi Magdáé, aki viszont 
egyenesvonalubb, hározottabb s 
talán bátrabb is Moussongnál. 
De nézzük csak külön-külön a két 
kötetet. 

Moussong Piroska könyve min
den bizonnyal több év termését 
tartalmazza, a egy érdekesen in
duló költői pálya első állomásait 
tükrözi, egy oly költőét, aki 
aránylag rövid idő alatt futotta 
meg az utat, az önimádók kétes¬ 
értékü és nagyon is vitatható 
pózától, a költői felelősségérzetig 
és a harcig. A könyv elején még 
így versel: „Megtérő sohasem 
leszek; hivője vagyok magamnak" 
az utóbbi időben írt versei pedig 
már így hangzanak: „Szavunk 
sincs, kenyerünk sincs, óriássá 
nőtt házak közt lézengjük el az 
éveinket, ha (szeretünk belegör¬ 
nyed a vállunk. Gyermekünk nem 
lehet." 

Verseinek látszólagos egyszerű
sége mögött igy mindentbíró, de 
felületes formakészség lapul, 
amelynek a vers gyakran áldoza
tul esik. Moussong e verseivel 
valóban a „féluton" van. 

Szőnyi Magda, föllépésének 
tudatosan személytelen és meg¬ 
nyugtatóan egyszerű formájával 
eléri azt, amire csak igazi költő 
képes, hogy minden szava, az 
olvasó részére is élménnyé, vagy 
akiv változtatni akaró erő
vé lesz. Pusztán a szavak teher¬ 
biróképességére támaszkodva tál
ja elénk proletáréletének kis 
mozdulatait. Verseiben egy eddig 
ismeretlen hang szólal meg, a 
proletárasszony, a proletár-
szerető hangja. E hang isme
retlennek mondható, mert amit 
e tériem addig kaptunk, (Vár
nai Zseni) az menthetetlenül el¬ 
veszett a kispolgári szemlélet 
szentimentalis szirupjában. Ke
mény, i rgalomnélküli látás Sző
nyi Magda látása, mert az élet, 
amelyből fakadt, szintén kemény 
és irgalomnélküli. Verseiből ára
dó sexualitás a bérmunkában 
résztvevő asszonyi test sexuali¬ 
tása: „Este van, várlak a mun
kából, látom a fáradt gyürődése
ket szemhéjadon. Akik szeretik 
egymást, miért lehetnek oly keve
set együtt: mi még alig beszél
gettünk." A proletársors minden 
szomorusága benne van e néhány 
sorában: „Sikoltanék, nem lehet, 
mellettem a párom lihegve alszik 
a gyötrő munkától és nem va
gyunk még harmincévesek.". 

(Budapest) Forgács Antal 

SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS A 
MAGYAR JELEN. A gazda

sági válság egyre fokozódó el
mélyűlésének következményeként 
a középosztály berkeiben mind 
jobban növekszik az ideológiai 
zavar. A mindinkább elmáló 
gazdasági talaj s e tűnet kény
szerű meglátása a legváltozato
sabb egyvelegek feltálalására 
serkenti ez osztály ideológusait. 
E receptek közül legvirulensebb 



a fasizmus, a középosztály osz
tálymentő törekvéseinek legfőbb 
lecsapódási pólusa. Magyar vo
natkozásban Szabó Dezső rakta 
le ennek az ideológiának az alap
jait s ma is őt vallják szülőap
juknak az ideológia megszállott
jai. Mi sem természetesebb, hogy 
a magyar fasisztáik kimeríthetet
len fegyverraktárát a múlt ké
pen. Kizárólagos faji álláspont
juk eredményeképpen nélkülözi 
ez az ideológia mindazokat a 
szempontokat, amelyek konkrét 
alapját képezhetik egy mai reá
lis helyzetelemzésnek. Ezért 
szükséges látásmódjuk önmaguk 
előtt való igazolására állandóan 
a multat idézni. Ez a magyará
zata az újabban feléledt Széche
nyi kultusznak is, aminek egyik 
erdélyi megnyilvánulása Lász¬ 
ló D e z s ő * Akarom: tisztán lás
satok című könyve. László Dezső, 
aki az erdélyi középosztálybeli 
ifjúság egyik kétségtelenül fel
készült ideológusa, osztályhely¬ 
zetének és keresztény beállított
ságának (László Dezső ref. lel
kész) kényszerű terheivel nyult 
a Széchenyi kérdéshez. Ennek 
eredménye, hogy bármennyire 
igyekszik is elkerülni, mégis be
leesik a polgári történelmi ku
tatók hibájába: azt a Széchenyit 
vetíti elénk, akiben ideológiai 
sarktételének igazolását látja. 
Ez a tétel László Dezsőnél az „itt 
és most látás" frázisában nyer 
megfogalmazást. Felületes szem
léletre ez a látásmód dialekti
kusnak hat, ez azonban optikai 
csalódás, mert Lászlónál az „itt 
és most látás" tulajdonképpen a 
transsilvanizmus félhalott tabu
jának új formában való megfo
galmazása s lényegében azt je
lenti, hogy Erdély speciális 
adottságai lehetetlenné te
szik az itteni viszonyoknak bár
mely rendszer alapján való he
lyes megítélését; ez csak egy sa¬ 

* László Dezső: A k a r o m : 
t i s z t á n l á s s a t o k . Széchenyi 
István és a magyar jelen. Erdé
lyi Fiatalok kiadása. Cluj. 1933. 

játos „erdélyi" látásmód segítsé
gével végezhető. Hogy ez a „lá
tásmód" mennyire szöges ellen
tétben van a dialektikus, azaz 
valóban „itt és most" látással s 
hogy nem más, mint a világ
nézetmentesség igazolni akarása, 
azt szükségtelen bővebben kifej
teni. László Dezső Széchenyit is, 
mint az „itt és most" látás első 
magyar képviselőjét próbálja 
megrajzolni, aki ezenfelül még 
a magyar faj örök tulajdonsá¬-
gainak és problémáinak tipikus 
megtestesülése. Ez a beállítás 
természetesen megtermi a maga 
gyümölcseit. Nem a Széchenyi 
kor gazdasági és társadalmi vi
szonyainak rajzát kapjuk s az 
ezekből természetesen kinövő 
Széchenyit, akinek sajátos látás
módját ezek a viszonyok hatá
rozzák meg, hanem egy a szerző 
szubjektivitásán átszűrt élmény-
Széchenyi. Szerző Széchenyi 
elemzését „embersége alapos fel
fedésével" kezdi és azokkal a té
nyekkel foglalkozik, amelyek 
szerinte meghatározzák Széche
nyi látását, tetteit és tragédiá
ját. Kétségtelenül ügyesen, a 
Széchenyire vonatkozó irodalom 
teljes ismeretében elemzi ezeket 
a tényezőket, ezek a tényezők 
azonban csak a valóban dialek
tikus látásmód hiánya következ
tében tűnhetnek kizárólagosak
nak Széchenyi megítélésében. E 
hamis beállítás további következ
ményei Széchenyi meglátásának 
ós tetteinek értékeléseiben is 
megnyilvánulnak. Ahelyett, hogy 
Széchenyit kizárólag a saját ko
rába helyezve, csak arra vonat
koztatva értékelné, ilyen irányú 
fejtegetései teljesen másodlago
sak Széchenyi „örök magyarsá
gának" s ,,aktualitásának" hang
sulyozása mellett. 

(Mvásárhely) Szabó Sándor 

N I N C S MEGÁLLÁS a címe 
annak a nemrégiben megje

lent regénynek (szerzője Nagy 
István), mely Erdélyben s talán 
minden magyar nyelvterület iro
dalmában is az alulról jövő osz¬ 



tálymegnyilatkozások első tiszta 
dokumentuma. Mint ilyen ter
mészetesen kivül áll annak az 
irodalomnak a keretein, mely ki
zárólag az elefántcsonttorony 
emeleteivel mér. A regény író
ját valószínűleg majd nem is ér
deklik ezek a recenziók, mert 
nyilvánvaló, hogy amennyiben 
iródnának ilyenek, úgy azok 
csak hamisak lehetnek, hisz' ezek 
megitélése még csak meg sem 
értheti azt, amit a progresszió 
— irodalmában — az irodalmi 
érték és a pártszerűség fogal
mában tételez. Az erre a vonalra 
tartozó regény ugyanis mindig 
pártregény is, szemben a polgár
ság irodalmának állítólagos, 
„pártok feletti" objektivitásával. 
Amíg ugyanis osztálykülönbségek 
léteznek, addig a gazdasági 
renden épülő szellemi strukturá
ban — akarva, nem akarva — 
az irodalom: osztálymegnyilatko
zás, azaz életösztönből fakadó 
oppozíció a szembenálló osztály 
életmegnyilvánulásával szemben, 
a saját osztálya érdekében. Ezen 
az igazságon nem változtat az 
sem, hogy a történelem mai sza
kaszában a friss, offenzív osz
tályerőkkel szemben a polgári 
szellemiség már csak védelmi 
vonalon mozog s hogy azok az 
irók és publicisták, akik — meg
tévesztésül — a kor problémati
káját érintik forradalmi külső
ségeket használnak fel regresz¬ 
sziv osztályérdekeik sugalmazá¬ 
sára. A társadalmi ellentétek ki
éleződésével az erdélyi irók egy 
csoportja is (Makkai S., Nyirő J., 
Tabéry G., Berde M.) mai, „vi
lágnézeti" kérdésekhez kénysze
rült nyulni. Ez azonban csak an
nak az igazolására vezetett, hogy 
a polgári ideológiák összefüggé
séből — minden erőlködés elle
nére — csak hamis és irreális 
valóságszemlélet fakadhat. Bi
zonyítják ezt a helikoni „vallani 
és vállalni" periódus ama vérsze
gény termékei is, melyekben az 
erdélyi irodalom kor-aktualitása 
— állítólag — csúcspontjára ér

kezik. (Lásd Ligeti E., Kará
csony B. és Grandpierre E. regé
nyeit.) Frappánsan találnak ide¬ 
vonatkozólag Marxnak az Augs¬ 
burger Allgemeiner Zeitunghoz 
intézett sorai:... Megszökik a 
megragadó korjelenségek elől és 
azt képzeli, hogy a szökésekor 
maga mögött felkavart por, va
lamint félős szidalmai, amiket 
menekülésekor fogai közül oda
morog, elkápráztatják és össze
zavarják a kényelmetlen korje
lenségeket és a kényelmes olva
sót." (Reinische Zeitung 1842. okt. 
16.) Történteik ugyan kísérletek 
az ebből a felemás irodalomból 
való kiszakadásra, — pl. Tamási 
útja a Címeresektől a szociáliz
mus felé (és vissza!) — a termé
ketlenség azonban elmaradhatat¬ 
lanul bekövetkezett: az imponáló 
erővel fellépő, — még romanti
kusan forradalmár Szilágyi 
András Uj pásztorával fordulat 
áll be az erdélyi magyar iroda
lomban. A baloldalnak ez a fel
lépése u. i. nemcsak a világszem
léleti erő megnyilatkozását, ha
nem az irodalmi kvalitások tel
jes birtoklását is jelentette 

"amazok irodalmának csődjével 
szemben. Ezt a fordulatot érlel
te azután végleg tiszta helyzetté 
a Nincs megállás megjelenése, 
amikor Erdély eddigi irodalmá
ba betaposott a negyedik rend 
tiszta osztályerőivel, meghozva az 
első valóban hamisítatlan erdé
lyi kor- és társadalmi-regényt, 
abban a felfokozott teljességé
ben e műfajnak, ahogy azt az 
erdélyi irodalom kritikusai és 
irodalom politikusai el sem kép
zelhetik. 

Mi a Nincs megállás tartalma? 
— Az erdélyi kispolgárság sorsa 
a Romániát is érintő egyetemes 
válság mai napjaiban. 

A regény Krisán Miklós fia
tal asztalosmester műhelyében 
kezdődik, innen a mester csa
ládjába visz, ahol a kispolgári 
osztály felmorzsolódása tárul 
elénk. A regény folyamán min
den és mindenki kicserélődik. Ki¬ 



cseréli az az egyetemesen má¬ 
lasztó és másító folyamat, 
amelynek gazdasági válság a 
neve. A regény elején minden 
felfele mutat, Krisán Miklós csa
ládja virágjában van. Az apá
nak meg van a maga kis háza, 
békés otthona, mindennap bo
rocskája, az idősebb fiúnak a 
nehezen összekuporgatott pén
zecskéből talpraállított műhelye. 
A család e kispolgári ragyogását 
csak a fiatalabb Krisán fiú ho
mályosítja e l . Ettől a fiútól ide
gen az idősebb fiú urhatnámsága 
és kivül áll ezen a körön. Mun
kanélküli s munkanélküliségében 
a dolgok oktató ereje a munkás
mozgalomba viszi. A dolgok ok
tató ereje azonban nemcsak ezt 
a fiút „viszi", de viszi, sodorja 
az egész családot. A regény vé
gén teljesen megváltozott a 
helyzet, A válság tönkreteszi 
úgy az apát, mint az idősebb 
fiút s amig az apa csak az ön
gyilkosságban talál kiútat, ad
dig Miklós teljes tudatossággal 
a regény elején megvetett öccse 
mellé áll. A regény szereplőinek 
ez a fejlődése lépésről-lépésre 
természetes. Nem az iró fejleszti 
valami valóságidegen szándék 
szerint az eseményeket, hanem 
az események viszik mintegy az 
irót is ezeknek a konzekvenci
áknak az irodalmi tudatosításá
ra. Valami nagy álláspont vál
tozás fejeződik ki ebben a tény
ben. A regényben nem az iró, 
hanem a társadalmi lét által de
terminált idő áll a központban. 
A regény kezdete, folyása, meg
oldása, minden eseménye és fi
gurája közvetlen napjaink tör
ténetébe kapcsolódik s az iró ezt 
a történetet seholsem hamisítja 
meg, semmiféle esztétikai meg
gondolás kedvéért. A regényben 
ábrázolt társadalmi lét magát az 
irót is determinálja. Érezzük, 
hogy ideológiájának kitisztulása 
ugyanazon az úton történt, mint 
amit regényében megir: a vál
ság szakaszán élő kispolgár 
életszituációt megítélni tudó dol

gozó öntudatáig. Szerző az osz
tályharcnak könyvében megirt 
periódusát észrevehetőleg saját 
bőrén élte meg, ezért a regény 
kortartalmát nem a képzeletéből, 
hanem öntudatából vetíti ki. Eb
ben az értelemben a Nincs meg
állás élmény- és valóság-doku
mentálás. Nem „papiros" és nem 
„irodalom". Sokszor szürkének 
ható irásmodora nem a stilus 
fogyatékossága, hanem az ábrá
zolt élet valósága és kemény
sége. A valóság-regény ez első 
magyar megnyilvánulása a Hans 
Marchwitzák és Ludwig Rennek 
írásai mellé tartozik. 

S ha végül a magyar osztály
harcos irodalomban keressük a 
Nincs megállás helyét, úgy azt 
mondhatjuk, hogy az, amit ma 
proletár valóság-irodalom alatt 
értünk, az magyarul ezzel a 
könyvvel jelentkezik először tisz
tán. Ezzel a könyvvel zárul 
irodalmunkban a forradalmi 
romanticizmus periódusa, s nyí
lik meg az aktuális, az osztály
harc szakaszaival párhuzamosan 
haladó irodalom, mely az eddig 
ezen a vonalon mozgó néhány 
Gergely S. regényt abban ha
ladja túl, hogy nem merevedésre 
hajló mozgalmi dogmatika sze
rint konstruál, hanem a valóság 
dialektikus folyamát engedi sza
badjára. Uj vérkeringést indít a 
progressziónak abban a magyar 
irodalmában, mely kétségtelenül 
úgy hat, mintha zsákucca felé 
járna, miután elveszítette kap
csolatait a magyar dolgozók tö
megeivel, s még mindig a 18— 
19-es évek élményanyagával fog
lalkozik. A progresszív magyar 
irodalomnak ez a szektora meg
állt a magyar osztályküzdelmek 
egy tulhaladott szakaszán. Nagy 
István az ezt követő mai szakasz
nak az irója, aki páthosz, enthu¬ 
ziazmus és iluziók nélkül, tiszta 
szemmel halad a történelemnek 
azon a befejezetlen útján, ame
lyen nincs megállás. 

(Kolozsvár) Méliusz N. József 



DISPUTA 
TÉRÍTÉS VAGY MEGGYŐZÉS 

A tudomány módszere a kutatás. Ereje a bizonyítás. Szándéka a 
meggyőzés. A tudományos világnézet már meggyőződésen alapul. 
De mert a tudományos világnézet nem választható külön a társa
dalmi ós gazdasági rend kialakító hatásától, nem is magyarázható 
a matériális hatóerők figyelembevétele nélkül, csupán ideológiai 
vonatkozásban. Különösen áll ez a dialektikus materializmusra, 
amely alapvető fontosságot tulajdonit az osztályviszonyok döntő be
folyásának ideológiaiakban is. Most toe, mégis i t t van egy marxista 
gondolkodó: B a l á z s B é l a , aki könyvet ír a szocialista világ
nézetről1 a marxista meggyőzés szándékával, a szocialista gondolat
körtől távolállók részére, anélkül, hogy a marxista dialektika alap
vető eszközeivel élne, hogy kimutatná a gazdaságii és ideológiai 
összefüggéseket. Pedig Balázs Béla elsőranguan ismeri a két vonat
kozás elválaszthatlanságát. Mindjárt munkája elején irja: „ . . . a 
zavaros ideológiáról akarunk itt beszélni: a polgári intellektuelek 
i d e o l ó g i a i válságáról. Nem a gazdasági válságról tehát, bár a 
kettő okozati összefüggésben van egymással." Marxista teoretiku
sunk mégis kettéválasztja a kérdést. S a kettéválasztást így indo
kolja: „ . . . éppen ez is hozzátartozik az intellektuelek ideológiájához, 
hogy ezt az összefüggést (az ideológiait és gazdaságit) tagadják. 
Ezért gazdasági fejtegetések rájuk nem is hatnak." Ez az érvelés 
alapozza meg Balázs későbbi mondanivalóit és ha az érvelés helyes, 
adja meg a könyv létjogát a marxista irodalomban. De tényleg 
helyes-e? Az író mindenesetre annak találja: „Ha kérdezzük őket 
(intellektueleket) mindig ideális — talán erkölcsi — okok azok, 
amelyek miatt a kapitalizmust megtagadják s hasonlókép ideá l i s— 
természetesen erkölcsi — okokból huzódnak attól is, hogy a meg
tagadás konzekvenciáját levonják." De — most kérdezzük mi, — 
vajjon mikor felvilágosításra törekszünk, választhatjuk-e a f e l a d a t 
könnyebb felét és mellőzhetjük-e egyszerűen az ideológiai és gazda
sági összefüggések alapvetően fontos kihangsulyozását egyszerűen 
azért, mert ezt az összefüggést az intellektuelek ugyis tagadják? És 
elfogadhatjuk-e egyedül vitás területnek az ideológiát, mert a „gaz
dasági fejtegetések rájuk nem is hatnak." 

Balázs Bélával szemben nem lehet csak egész egyszerűen nem
mel felelni. Mert Balázs, ha téved is, pontosan tudja azt is, ami a 
helyes. Mindjárt tulajdon szavaival is igazolhatjuk ezt, ha köteté
nek más helyén tett megállapítását átültetjük a felmerült problé
mára. „A munkás nyelvén szólni nem azt teszi, hogy az ő beszéd
módján beszélhetünk, hanem, hogy az ő osztályához mért gondol
kodásmódjának adjunk kifejezést." A mi esetünkben ez azt jelent
heti: a marxista tanító nem beszélhet az intellektuel nyelvén azért, 
hogy megnyerőbb legyen. Az intellektuel gondolkodásmódjának kell 
kifejezést adni, de a marxista szempontoknak megfelelően, tulajdon 
gondolkodásmóddal, ami nem azt veszi elismerően figyelembe, hogy 
mit tagad a polgári intellektuel a maga természetszerű tévhitében, 
hanem, hogy melyek azok a döntő tényezők, amelyek marxista fel¬ 
ismerés szerint szükségszerűen megszabják az intellektuel szerepét 
a kapitalista és szociálista társadalmakban. 

A szociálista agitáció, ha nem is élhet a tudomány eszközeivel 
a felszínen mozgó sajátossága folytán, de a marxista kutatás ered-

1 Balázs Béla: Intellektüel aggályoskodás. A Sarló Kis Könyv¬ 
tára 1. 1932. Kiadja a Levá Fronta, Prága XII. 



ményeire támaszkodik. Megállapít és bizonyít. Célja, hogy meg
győzzön. A szocialista agitáció tehát nem térit, hanem meggyőz. 
A térítés par excellence egyházi feladat. A térítés nem a meggyőzés 
eszközével él, hanem a megfélemlítésével. A képzelgésekre hajlamos 
ember lép szövetségre az egyházzal, amelynek földöntúli erők fölötti 
befolyást tulajdonit. 

Balázs Béla szocialista i ra ta inkább térit, mint meggyőz. És ez 
annál nagyobb baj, mert bizonyítás hijján valamit elhitetni feltéte
lezetten felvilágosult elmék előtt, mint amilyeneket az intellektuel 
fogalma magába rejthet, kétségtelenül nem lehet. Balázs Béla ugyan 
könyve elején igazoló írást kap a kiadótól, aki megállapítja — kissé 
bonyolult kifejező módján, — hogy Balázs Béla előadásán, amely
nek anyagából összetevődött ez a kötet, „részesei lettünk annak a 
folyamatnak, hogyan egyenlítődik ki a marxista teoretikus ós a 
hallgatóság, hogyan jön létre ez a tanulmány, amely több már mint 
a teoretikus kifejeződése ,mert konkrét tömegszükségletre reagál. 
Sulyos gátlásainktól szabadított meg bennünket Balázs Béla. Az ön
tudatra ébredés nagyszerű óráit éltük körü lö t t e . . . " 

Ez a megállapítás csöppet sem bizonyitóerejű, még akkor sem, ha 
hozzáteszi az előszóiró, hogy ezeken az intellektuális vitaestéken 
„jutott el a Sarló fiatal gárdája fenntartás nélkül a dolgozók 
frontjára." 

Az osztályöntudat felébresztése valóban elég lehet a meggyőzés 
számára. Egy manifesztumnak példátlan hatása lehet, mint az be
bizonyosodott Marx ós Engels Kiál tványánál . . De mi volt a Kiált
ványban? A marxizmusnak minden tudományos alaptétele. „Alig 
másfél iven összesürítve az akkori szocialista tudomány egész 
anyaga; lapidáris, mintegy kőbe vésett mondatokban, mégis könnye
dén mindenkinek érthetően; nagy lendülettel, minek a gondolat ad 
szárnyakat és a meggyőzés forró melegével í rva: így fekszik előt
tünk ma is a marxizmus ezen okirata." (Szabó Ervin.) 

És mit í r t meg Balázs Béla? Nem a szocialista tudomány anya
gát sűrítette úgy egybe, hogy meggyőző legyen a tévelygő intellek
tuel számára, hanem az intellektuel aggályait foglalta össze és 
azokra igyekezett marxista feleletet adni. A különbség oly óriási, 
minthogyha az atheista propaganda a szentek csodatóteleinek cáfola
tába fogna anélkül, hogy kimutatná a vallási képzelgésnek és az egy
házi érdeknek matériális összefüggéseit. 

Már mondottuk, Balázs minden jobb meggyőződése és marxista 
ismerete ellenére is elfogadja az ideológiai kereteket vita tárgyául 
anélkül, hogy sulyt vetne a társadalmi viszonyoknak a gazdasági 
termelés viszonyaival való elválaszthatatlanságára. Megállapítja, 
hogy a baloldali intellektuelek „mint gazdasági rendet, társadalmi 
rendet a szocializmust örömmel üdvözlik. Csak, mondják, az ideoló
giájától félnek." 

Az író olyan megállapítást tesz, amely látszólag felmenti őt a 
probléma teljes megvilágításától és megengedi számára az egyoldalú 
megfigyelést. De hihetjük-e, hogy csakugyan örömmel üdvözöl valaki 
egy gazdasági rendet, ha fél az ideológiájától? Ha úgy igaz, ahogy 
Balázs másutt mondja, hogy az intellektuelre gazdasági érvek nem 
hatnak és a gazdaságinak fölibe helyezi az ideológiai szempontokat, 
öröme legalább is kétségbevonható ép' annyira, mint Balázs e meg
állapításának a helytállósága. Mert nyugodt lélekkel állíthatjuk 
Balázs megállapításának ellenkezőjét is és hivatkozhatunk arra, 
hogy az intellektuelek éppen az ideológiával barátkoznak meg 



inkább, mint a gyakorlati megvalósítással. Példa r á a tipikus ellen
vetés: „az eszme szép, csak a k iv i t e l . . . " 

Nem lehet kitérni ama krit ikai feladat elől, hogy a tanulmány 
alapvető hibájára rá ne mutassunk, még akkor sem, hogyha a két
ségtelen becsületes szocialista szándék irat ta is ezt a könyvet ós ha 
a továbbiakban a felszínen jelentkező problémák marxista meg
világításba is kerülnek. Sajnos, ez a felszinesség adja meg a tanul
mány főjellemvonását, amit nem ment az író mondása: „Meg akar¬ 
juk nézni, nem találhatnánk-e számunkra (intellektuelek számára) 
értelmes és megnyugtató válaszokat. Csak a legközelebb esőket 
keresve, anélkül, hogy nagyon tudományosan akarnánk nagy feneket 
keríteni a dologhoz." 

Nem fogunk végighaladni a tanulmányon bekezdésről-bekez¬ 
désre. Nem kákán csomókeresés a, célunk. Balázs, amikor vitába 
száll egy-egy kérdésnél, hogy van-e oka félni az intellektuelnek a 
szocialista társadalomtól a szellemi munka leértékelése miatt, vagy 
amiatt, hogy közönségessé válik-e a szellem, mechanizálódik-e az 
emberi élet, sülyed-e a műveltség, odavesznek-e az egyéniség értékei, 
stb. stb. ezek a kérdések mind kifogástalan marxista feleleteket kap
nak tőle. Tehát ott, ahol az ideológiai aggályok jelentkeznek, Balázs 
kitűnő diagnoszta. A bajt megállapítja. Rámutat a gyökerére is: 
„A gazdasági viszonyok eloszlódásával eltolódás áll be az ideológiá
ban is. Csak nem mindjárt. Mindig sántikálva az előbbi után. Mert 
az új anyagi alap csak lassan fejti ki hatását a már világnézetté 
formálódott szellemi fölépítményre. Legelőbb az ideológia alsó 
rétegein, melyek a gazdasági alappal közvetlenül össze vannak 
nőve." Vagy előbb azt mondja: „Ami már most az ideológia, a szel
lemi fölépítmény tanát illeti, Marx tanítja, hogy minden gondolko
dás és érzés az osztályhelyzettől feltételezett . . . " Ime, ez mind preciz, 
igaz, marxisa megállapítás. De Balázs önálló tanítását mégsem a 
marxi követelménynek követése jellemzi. Az intellektuel „osztály
helyzettől feltételezett" ideológiájának osztályhelyzetbeli determinált¬ 
ságáról és annak analíziséről jóformán nem mond semmit. Az 
i n t e l l e k t u e l e k o s z t á l y p r o b l é m á j á n átsiklik a bravuros 
érvek tömkelegében. És ez a baj. 

Az ember olvassa Balázs Béla könyvét és bámulattal adózik a 
remek logikának, amely végigvonul a vonalvezetésen. Mennél tisz
tább, világosabb részekhez érkezik, annál jobban fájlalja azonban a 
hiányt, aminek már tudatában van; úgy érzi, hogy egy nagyszerű 
épületben barangol, minden a helyén van, pompás lépcsők vezetnek 
felfelé és lefelé, de csak egy darabig. Az ember ráébred, hiányzik az 
alapépítmény. A lépcső meg van, de nem lehet rajta lejutni, mert az 
egész építmény a levegőben lebeg. 

Ime, milyen megfellebbezhetetlen marxista gondolatmenet: ,,A 
marxizmus tudvalevőleg döntő történelmi szerepet ju t ta t az osztály¬ 
tudatosságnak. Miben áll pedig az osztálytudatosság, ha nem a gon
dolkodásban és érzésben!? Hogy a gondolatokat és érzelmeket körül
mények szabják meg, ez nem jelenti azt, hogy nincsenek viszont 
hatással e körülményekre." 

Tökéletesen igaz. De ha az osztálytudatosság elsőrendűsége 
ennyire kétségbevonhatatlan, mért nem látjuk Balázsnál osztály-
megoszlásukban az intellektuális tömegeket. A kispolgárság és 
burzsoázia intellektueljeit nem lehet egy kalap alá, fogni és a téves 
döblini megállapítások érvényességét kiterjeszteni rájuk, úgy, hogy 
a marxista világnézet elleni kifogásaikat abban a megfogalmazás¬ 



ban általánosítjuk: Hogy elutasítják a marxizmust, mert: a) szellem
telen materializmust prédikál, amely az ember lealacsonyodását 
jelenti; b) mert „a csupasz gazdasági életre" van csak gondja, mely¬ 
ben állítólag „elvész az ember": c) mert ideológia tan, a szellemi 
„fölépítményről" szóló tan minden osztályhelyzettöl feltételezett 
gondolkodást állitólag hamisnak, illuziónak tar t . 

A marxizmust, mint világnézetet ez az intellektuális fiatalság 
aligha a marxizmus feltételezett hibái miatt veti el. Elveti tulajdon 
osztályérdeke miatt és ez nem merev felfogása a problémának és 
pedig annál kevésbé nem, mert a gazdasági viszonyok következménye
ként jelentkező osztályeltolódások a polgári intellektuelnél is világ
nézeti átalakulást hoznak magukka l . Balázs i t t belemegy a szél¬ 
malomharcba, ahelyett, hogy a kérdés lényegét fogná meg. „Valami 
hallomásból ismert, félreértett vagy tudatosan meghamisított 
„vulgärmarxizmus"-ra hivatkozik, amelyet azok „kísértetnek álli¬ 
tanak maguk és mások elé," Mert ezt a szellemtelen materializmust 
Marx sose tanította. — Az ember lealacsonyitása? — vitázik 
Balázs, — hiszen Marx azt tanította, hogy minden dolognak gyökere 
az ember! 

A gondolatmenet ismét elakad. Az ember! De hol a helye az 
embernek, hol az az ember, akit nem lehet lealacsonyítani. Szava
kon való nyargalás ez, megkerülése annak az egyszerű gyakorlati 
ténynek, hogy a szociálista osztályharc a proletáriátusnak, mint 
osztálynak ,a felszabadítására irányul, ami bekövetkezik a kapitaliz
mus megdöntésekor. Az emberi lealacsonyodást ez a gazdasági fel
szabadulás szünteti meg. 

Csakhogy Balázs abból a megállapitásból indul ki, hogy a „bal
oldali intellektuelek" „Védekeznek különösen annak az osztályharc
nak az ideológiájával szemben, amely a szocializmusra vezetne." És 
Balázs egész tanítási módszerén a keztyüs kéz tapintatos taktikája 
érzik; nem bántani az érzékenységet. Pedig ez nem lehet a marxista 
oktatás szempontja. Rideg tárgyilagosságot követel a marxista 
tanítás különösen azokkal szemben, akik a rabulisztikák szövevé
nyébe menekülnek a valóság felismerése elől. Éppen a polgári 
intellektuel az, akit nem lehet mézesmadzaggal csalogatni, hanem a 
szellemi fegyverek metsző élével kell halomra szabdalni védállásai¬ 
kat és a maga grandiózus meztelenségében megmutatni a szocialista 
osztályharc igazi lényegét. Éppen, akiket nem gazdasági, hanem 
ideológiai kapcsolatok fűzhetnek a proletáriátus osztályharcához, 
azoknak az ideológiáját kell megtisztítani; minden érzékenységre 
való tekintet nélkül. 

Meggyőzni kell tehát és nem téríteni. 
Balázs Béla, a marxista gondolkodó nyilván tudni fogja, hogy 

hol hibázta el tanulmányát. Érdemes volna a munkát átdolgozni, 
mert javarészében azzal, ami már benne van és hozzáírva azt, ami 
még hiányzik belőle, az újabb marxista irodalom egyik leghaszno
sabb könyve lehetne. Balázs a tanulmány újraírásával már kétség
telenül tökéleteset tudna megalkotni. 

(Budapest) Ujvári László 

SAJTÓHIBA. A Korunk áprilisi számában megjelent Neufeld 
Béla cikk („Pszichoanalizis és marxizmus") 341. oldal, alulról számí
tott 27. sorában a tévesen szedett „polgáriasan" helyett POLÁRISAN 
olvasandó. 


