
(jelentős) réteg, amely láthatólag egyik oldalra sem tartozik. A szélső
ségek u. n. ellenségei ezek, az arany középút emberei. Tudósaik, gon
dolkodóik, valamint íróik még ma is liberálisoknak nevezik makugat, s 
azt is mondják magukról, hogy antifasiszták. Ám miközben szidják 
a fasizmust és irnak ellene, nem veszik észre, hogy bizony ők nem el
lenségei a fasizmusnak. Hiszen, hogy csak egy igen jellemző példát ra
gadjunk ki, B e n e d e t t o C r o c e — Nápolyban él, s folyóirata: a 
L a C r i t i c a pontosan megjelenik, könyvei úgyszintén: nem kergette 
e l Crocet a fasizmus, ahogy azt Szacsvay Gusztáv állítja a Korunk 
juniusi számában. A liberális, „antifasiszta" Croce könyvei szabadon és 
zavartalanul jelennek meg a fasiszta Olaszországban. Ugyanígy Giu
seppe Rensi, a racionalista és materialista könyvei és irásai is. Jellemző 
ezekre az arany középutasokra, hogy állandóan napjaink káoszáról, a 
zürzvarrá lett világról beszélnek, amelyből nem lehet tudni, mi vezeti 
k i az emberiséget, talán egy rettenetes háború, vagy más. Természe
tesen a háború esküdt ellenségei ők s a pacifizmus zászlóvivői. Nam 
értik meg és felkiáltanak, mint K ó b o r Tamás (Ujság, május 27.), 
hogy „igaz volna.?" hogy háborúra készül a nagyipar, mert jó üzletet 
akar csinálni, s már-már igazat ad a szocializmusnak is, mert az leg
alább akar valiamit, ha áldozatokat követel is, de azokat egy felsőbb 
cél érdekében hozza. És ha sikerül — mondja Kóbor — . . . akkor 
nem volt kár az áldozatokért, de ilyen alacsony célok érdekében, né
hány „ember" embertelen spekulációja miatti embereket feláldozni!? Ez 
felháborítja . . . De a végén mégsem hiszi el, nem tudja elhinni, hogy 
igaz lehet . . . Lám így keletkezik ama bizonyos zavar, a káosz mithosza. 
Nem tudja mi, miért és hogyan áll; hirtelen ugyan átvillan agyában 
az igazság, de aztán mégis úgy győzi meg olvasóját, hogy nem kell az 
ilyesminek „bedőlni", mert az ki van zárva, hogy kiváló és erkölcsös 
államférfiak ilyesmikre legyenek kaphatók. Igy irják és építik a káosz 
mithoszát s segítik elő a napok miszticizmusának kifejlődését. Látszó
lag hadakoznak a mithoszok, a hitlerizmus, a fasizmus ellen, lényegé
hen azonban csak a zavart, a káoszt növelik. A hatalom ezért kegyes 
velük szemben. Igy van ez Itáliában és így van Németországban. Tho
mas Mann minden könyvét szabadon árulják és Hauptmann drámáit 
nyugodtam elő lehet adni. 

Az arany középút kifejezésben az aranyon van a hangsuly. 
(Budapest) Nemes Lajos 

ÓCSKA GRAMOFONLEMEZEK 
Az emberi sors ki- Erről mármint az emberi sors kibirhatatlanságá¬ 
birhatatlansága ról A M a l r a u x regényével kapcsolatban eshe

tik szó. Ez az emberi méltósággal bőven telített 
irásmű az emberlakta földrészeknek éppen azon a területén „játszódik" 
le, ahol gazdasági híradások szerint a legelviselhetetlenebb a nyomor, 
ahol az európai értelemben vett erkölcsiség majdnem egyenlő a nullá
val, ahol egyáltalán minden megnyilvánulás akár nivó alatt, akár 
nivó fölött, de minden esetben az általunk általánosan ismert síkkal el
lentétes irányban mozog. Nem egészen véletlen ez a jelenség, nem kizá
rólag lokális színezés és exótikus környezet sikertjelentő sánsyaiért he
lyezte „történetét" Kinába Malraux, hanem nyilvánvalóan éppen abból 
a meggondolásból kiindulva, hogy napjainkban kizárólag Európán ki¬ 
vül lehet emberi méltóságról szó, azon az Európán kívül, amely ugyan 
kitermelt hosszú és részünkre immár áldatlan élete alatt néhány köve¬ 
tésreméltó eszmét, kitermelte anélkül, hogy megvalósította volna, irott 



malaszt maradt a kitermelt eszme és semmi egyéb. Európában is har
coltak az emberek, de ezeket az embereket nem éppen szépszerével vit
ték évszázadokon át a harcba, akik maguktól mentek, azok is a rab
szolgaságot és sohasem a szabadságot védelmezték. Hősi korszakai bő
ven voltak Európának, emberi korszakai alig egynéhányszor. Gondol
kodóinak rögeszméik voltak és távolról sem hitük, művészeit ugyan
csak e hit helyett legfeljebb a rutin fűtötte, egyáltalán a vén rué jól¬ 
megérdemelt sorsára jutott Európa, kislányos anyák óvják tőle ser
dülő leánygyermekeiket. Európa ma már csak fajtalankodásra képes, 
elveszítette régen abbeli képességét, hogy megtermékenyítsen. Sem 
gazdaságilag, sem erkölcsileg, sem biológiailag vezető eszméi és 
gazdasági berendezkedése nem állanak a kibirhatóság fokán. E sorok 
irója ezzel a megállapításával kétségtelenül elárulta magát. A vak is 
láthatja róla, hogy nem „lelkes" ember. Lelkességét kutatásai, szem
lélődései, az emberi értékekbe vetett, megcsalatkozott hite, de legin
kább személyes kontaktusa az élettel erőteljesen lelohasztották. Hova
tovább egyetlen egy képessége mariad meg csak saját szégyenére, az 
a képesség, amely pillanatok alatt apercipiálja, ha nem is a történelmi 
analógiákat, (mert ilyeneket materialista létére nem ismer,) de az, ana
lógiáikat, amelyek tárgyak és emberek, sorsok és viszonyok között le¬ 
tagadhatatlanul fennállanak. Vannak korok, amelyekben hinni nem 
lehet, csak undoritóan utálkozni megnyilvánulásain. Ilyen kor a miénk. 
Fémjelzett hitek legfeljebb még csak érdekes kuriózumok, már a ma
tematikai tételek is lassanként hitelüket veszítik. Viszont: letagadhatat
lan, hogy nagy építések előtt rombolni kényelen az emberiség. A rom
bolók előtt mesterségüknél fogva a gondolkodók járnak, jó példát mu
latva hadvezéreknek és hivatásos világfelforgatóknak. Sajnos azonban, 
hogy a hadvezérek képességei nagyon is harmadrendűek, az ő világ¬ 
felforgatásuk veszedelmesen hasonlít ahhoz, amikor a palacsintát meg
forgatja az ember, legfeljebb csak a sületlen oldalát sikerül nekik kö
zelebb hozni a tűzhöz, amelyen minden elég, vagy megpörkölődik. Nos 
tehát, korunk életét emberi méltóság birtokában kibirni egyszerűen 
lehetetlenség. Csak lázadni leheti ellene, vagy narkotizálni magunkat, 
komolyan és erkölcsösen, vagy komolytalanul és léhán. Rendszert csi
nálni a narkózisból, a tiszta meggondoltság alapján, természetesen ocs
mány frivolitás nélkül. Társadalmunkban minden egyébtől függetle
nül már már az egyszerű és puszta emberi állapot is bibirhatatlan. Ho
vatovább szükségtelen tulzás lesz sulyosbitani a puszta emberi állapot 
kibirhatatlanságát olyan „másod", vagy „harmadrendű" körülménnyel, 
hogy nyomorban él-e még ráadásul az ember, vagy sántán, vakon, vér
ajjal megfertőzve, rákkal, vagy gyomorfekéllyel. A látható és látha
tatlan erők hamarosan olyannyira ránknehezednek, hogy a gazdasági 
helyzetek kibirhatatlansága el fog törpülni a neurózis azon foka előtt, 
amelybe kivétel nélkül mindnyájan belejutunk. Meglepő fordulatok¬ 
kai teli életünk máris több, mint grandginyolszerű. A kataklizma oly 
foka felé közeledünk, amelyben jó, rossz, becses és becstelen, tiszta em
ber és kalandor egyaránt elpusztul. Emberi életet élni egyenlő lesz a 
szenvedéssél és kibirni azt a szenvedéssel és megaláztatással teli emberi 
életet, a — becstelenséggel. Ritkaságánál fogva éppen ezért kezdjük 
többre becsülni az emberiességet a hősiességnél. A hősiesség ugyani» 
távol sem normális emberi állapot. Boldog korszakokban a hősöket épp
úgy agyonverik, mint a boldogtalan korokban kigunyolják a gyává
k a t Egészében véve kétségtelen, hogy éppen ez a kibirhatatlanság 
maga az emberi sors. Malraux kitűnő szeme tévedhetetlenül meglátta 
ezt és hogy az emberi sorsról, mint kibirhatatlanról számolt be dolgo¬ 



zatában, abban sem tévedett. Mi, szemét, irótársai Malrauxnak, akik 
mostoha körülményeink folytán nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 
szavunkat: felemeljük, szintén részesei vagyunk ennek az emberi sors
nak. Gágogásunk és következetesen a dolgok mellé való beszélésünk ha 
nem is gyanus, de módfelett megalázó. Boldog Malraux, akinek a dol
gok érthető kimondására alkalma nyilt. Kétségbeejtő csak az, hogy az 
írónak tiszta szava elvész a demagógok teliszájú, ocsmány piaci lár
májában.. 

A hóhér is ember Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hóhér. Kis, 
vidéki városunk hóhérja volt, vidéki városkánk 

megengedhette magának napjainkban, talán ha meggondoljuk, nem is 
szóvátehető luxust, hogy saját hóhért tartott. E kies fészekben végezte 
becsületes hóhéri mesterségét, békés egyetértésben akasztandókkal és 
kerékbetörendőkkel, mindaddig, míg bizonyos bűncselekményekért fö
löttes biróságokkal meg nem gyűlt a baja. Hogy egy hóhért büncse
lekmények elkövetésével vádoljanak napjainkban,, valóban nem minden
napi dolog, A hóhért ennek dacára is vádolták, mégpedig magánlak
sértéssel és személyes szabadság megsértésével. Erre alapot a hóhér¬ 
nak azon ténykedése adott, hogy saját házának egyik lakóját a ház 
udvarára bezárta, butorait pedig bérelt lakásából sajátkezüleg kido
bálta. Bizonyos értelemben itéletet hajtott e hóhér végre, saját ítéletét 
s a j á t meggyőződése szerint, feltételezhető, ha mesterségét vesszük ala
pul, nem is minden jogi alap és erkölcsi, méghozzá magas erkölcsi 
szempontok nélkül. Tárgyalása során kiderült;, hogy büntetett előéletű, 
hogy hóhérnak annakidején is alkalmazták, nyilván annak tulajdonít
ható, hogy ügyesen kezelte az akasztófát, a bárdot, a csonttörő kereket 
és budlibicskát, muzikális kifejezéssel, hogy éljek, kitünően játszott min
den számbavehető hangszeren. Mármár úgy állt a dolog, hogy a hóhér 
is akasztófára kerül, természetesen szimbolikusan értve ezt, mert sze
rencsére nem olyan időket élünk, amikor i s nyársbahuznak valakit csak 
azért, mert lakóját; egy ketrecbe bezárja, butorait pedig kidobálja az 
udvarra. A hóhér mármár az akasztófa alatt állít, amikor is, mint rossz 
rémregényekben, utolsó pillanatban mentőangyal érkezett, ismét szo
katlan fordulat, magának az ügyészségnek a. személyében. Az ügyész
ség ugyanis e lélekzetfojtó utolsó pillanatban ar ra az álláspontra he
lyezkedett, hogy méltánytalan dolog lenne a bűncselekményekkel vá
dolt hóhért állásától megfosztani, miután két és fél évtizeden keresztül 
mesterségét becsületesen végezte és egyébként is kifogástalanul visel
kedett. Tekintve, hogy egy ilyen esetben ellenvéleménynek helye nincs, 
megjegyzéseinket kizárólag kettőre redukáljuk. 1. A pótolhatatlan mun¬ 
kaerő elmélete. Ez a feltevés számításunk szerint majdnem elesik, em
lékezünk ugyanis rá, hogy annakidején, az országos hóhérválasztáson 
nem kevesebben, mint 126-an jelentkeztek ezen állásra, közöttük hatan 
nők, pár tucatan intellektuellek, stb. Nem jöhet számitásba tehát, hogy 
fáradtságos kutatás után, amennyiben is elbocsájtják állásából, nem 
találták volna meg méltó utódját. Nem, a halálraitélteknek nem lett 
volna tejfeles napjuk! Vérző szívvel hát, és leküzdve eredendő emberi, 
baljós itéletünket és álláspontunkat minden lehető ügyészségi szem
ponttal szemben, ezuttal, az ügyészségnek adunk igazat. Tehát: 2. Va
lóban igaz, hogy méltánytalan lett volna állásától megfosztani bün¬ 
cselekményekkel vádolt hóhért, mert: váló igaz, hogy társadalmunk 
szempontjából nemcsak két és fél évtizeden át, de jelzett utolsó esetben 
i s kifogástalanul viselkedett. Megbízható hivatalnokhoz illően legjobb 
képességei szerint akasztott, tört kerékbe, nyuzott két és fél évtizeden 
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ált, effektív végrehajtásában az írott itéletnek nem tanusított negligen¬ 
ciát, legalább oly lelkiismeretesen hajtotta végre az ítéletet, mint ahogy 
egy másik hivatalnok meghozta és leirta azt. Közben nyilvánvalóan 
e társadalom erkölcsei szerint élt, még abban az esetben is, ha közben 
házat gyujtogatott, liliomot tiport, csalt, lopott, betörte lakója ajtaját 
és az udvarra hányta annak szerény butorait. A szó legszorosabb értel
mében „kifogástalanul viselkedett". Hogy két és féli évtizeden- át pon
tosan tudta végezni szentimentalizmustól mentes mesterségét, nem min
dennapi lelkierőt sejtet. Biztosra vehető, hogy mélységesen megvetette 
bécsi kollégáit. Rekkenő nyarakon üdülni ment, ünnepeken be-betért a 
hűs templomba és jeles ünnepeken nyilvánvalóan könnyített is a lel
kén. Hogy néha-néha, az ellene, most már világosan látható, gonoszul 
felhozott vádak szerint türelmét elveszítette, magától érthető dolog. Az 
igazságszolgáltatás európai módszereiből valami reá is ragadt. Józan 
ésszel senki sem kívánhatja, hogy egy hóhér legyen angyal. Elvégre a 
hóhér is ember. 

(Budapesti) Remenyik Zsigmomd 

VILÁGPOLITIKAI PROBLÉMAK 
A HITLERIZMUS HELYZETE 

Mi történt és mi történik most Németországban? Tizenhét hónap¬ 
pal ezelőtt Berlinben, a Kaiserhof szálloda előtt tízezres tömegek 
ujonganak és követelik a hatalmat Hitlernek. — Míg a tömeg az uccán 
ujong, Hitler idegfeszítő tárgyalásokat folytat a nagyipar, a nagybir
tok és a birodalmi elnök képviselőivel. Kemény alku után sikerül a 
megegyezés. Hitler megígér nekik mindent. Korlátlan uralmat — gyá
rak, földek és emberek felett s a ,,novemberi gonosztevők" által hozott 
szociális intézmények fokozatos leépítését. Mindent megigért viszont a 
német tömegeknek is. Munkát, a bérnivó növelését, a nagyüzemek szo¬ 
cializálását, az árdrágító áruháztrösztök megszüntetését, földosztást, a 
finánctőke megrendszabályozását, a kamatszolgaság megszüntetését, 
szociális jólétet... Mindent, ami az ellenkezője mindannak, amit azok
nak igért, akik a hatalomba emelték. Igy „győzött" és így született 
meg a „Harmadik Birodalom." Az igéretekben ennyire eladósodott H i t ¬ 
lernél uralomra jutása után csakhamar sorra jelentkeztek a hitelezők. 
A nagyipar bérleszállítást, a szociális terhek leépítését, hadiipari mun
kát követelt. Az eladósodott junkerek állami szubvenciót, a finánctőke 
magasabb kamatot s a parasztok szabad végrehajtását. A munkanélkü
liek munkát, a munkábanlevők béremelést, a parasztok földosztást... 
Ekkor derült ki, hogy nem lehet j o b b r a is meg b a l r a is eleget 
tenni, csak jobbra. Ez a helyzet már hónapok óta világos a tömegek 
e l ő t t . Béremelés helyett bérleszállítás, földosztás helyett adósság-vég
rehajtás, a nagyipari tőke megrendszabályozása helyett a még kímé
letlenebb trösztképződés, munkaalkalom helyett kényszermunka, béke 
hellyett háborus készülődés... A bomlás már hónapokkal ezelőtt meg¬ 
indult. A hitleri szociális programnak „bedőlt" kispolgárság, s a prog
ram megvalósítására komolyan törekvő munkástömeg már hónapok 
óta nyugtalan, követeli a „nemzeti-szocialista győzelemből" a szocializ¬ 
m u s t . S Hitler ujból engedelmeskedik — megbízóinak: kiirtja azt a 
vezető réteget, amely egy komoly tömegmegmozdulás esetén a saját 
csapatait e l l e n e vezetheti. Utolsó erejét, párthadseregét is kiszolgál
tatja megbízóinak s ezzel hitlerizmusát végleg és visszavonhatatlanul 
feladja. Alábbi cikk, amely még a niebelungi vérmű előtt készült 
röviden p róbá l j a átvilágítani a junius 30-a körüli eseményeket kiter
melő német helyzetet. 

* 
Hitler kormányrajutása alkalmával a híressé vált „négyéves terv" 


