
MERÉNYLET 

Gyilkos atmoszféra. „Merényletek, királygyilkosság... ki cso
dálkozik, amikor Európa szívébe olyan 

uralom fészkelte be magát, mely a gyilkosságot mindennapi dologgá 
avatta. Ki csodálkozik, amikor Európa szívében egy országban gyilkos 
barbarizmus uralkodik, egy ország, ahol a gyilkosságot szószékről és ka
tedráról erénnyé szentesítik... És akkor a kulturemberiség még töri is 
a fejét és magyarázatot keres. Aki ilyen ideológiát még csak meg is pró
bál érteni, az cinkosa lesz a marseillei merényletnek." (DIE WAHRHEIT.) 

Gyilkos fasizmus „Ebben a labilis Európában, melyet amugy 
is csak diplomáciai mesterzsonglőrök tartanak 

egyensúlyban, az ezévi merényletek közös nyelvet beszélnek, mert közös 
célt szolgálnak: egytől egyig orvgyilkos lövések a békére! . . . A ma fő-
problémája: háború vagy béke! Tömeggyilkosság gázbombákkal, vagy 
Európa reorganizációja! A mai nyugtalanságok, zavarok közös a lap ja : 
a diktaturák, a háborúnak ezen örök melegágyai. Hiába itéljük el a 
merénylőt, azzal nem segítünk magunkon, mert mi tudjuk, hogy a terror 
csak akkor fog megszűnni, ha Európa testéből a fasizmus ki lesz operál
va. Mert egyedül a fasizmus jelenti a brutalitásnak azt a szellemét, 
mely a merényleteket szüli és így nézve a dolgokat még az anarchista 
terroristák is fasiszták — ellenkező előjellel." (DIE NEUE WELT¬ 
BÜHNE.) 

Pótolhatatlan Barthou „Emberek nem pótolhatatlanok. De ha 
egy elhullt, sokszor évek és évtizedek 

is eltelnek, míg valaki pótolni tudja őt. Barthou a háború előtti tudo
mány, a béketapasztalat, a háborúelőtti tradíció és érték embere volt. 
Zenebolond és könyvbarát. Iró: Lamartine-ről és Victor Hugoról, Dan
tonról és Beethovenről irt könyveket. A szó szoros értelmében az volt, 
amit egy másik európai országban ma Intelligenz-Bestie-nek hivnak.. . 
Barthou a tapasztalatok és ismeretek embere volt a zavarosbanhalászás 
és amatőrködés korában. Ő a kultivált ember kellett, hogy kitűnjön a 
legfeljebb kulturmázzal bekentek közül. A descartes-i gondolatfegyelem 
a voltaire-i ráció iskoláját jelentette azokkal szemben, akik a mai idők
ből törtek elő és az iskolázottságot összetévesztették a lövészárokkal és 
az intendaturák irodáival." (DAS NEUE TAGEBUCH.) 

A mindenlébenkanál — „A merénylet Olaszország szempontjá¬ 
Mussolini ból a legalkalmatlanabb pillanatban 

történt, az olasz—francia közeledés 
időpontjában. Itt azonban nem szabad elfelejteni, hogy ez a közeledés 
nem volt sem Magyarország, sem Németország inyére. . . Ha a marseillei 
események zavarólag is hatnak a francia—olasz közeledés szempontjá
ból, a veszteség megéri azt a főnyereményt, hogy az olasz fasizmus leg¬ 
céltudatosabb, legveszélyesebb ellenfele, Mussolini Balkán-terveinek 
egyetlen konzseniális keresztezője: Sándor jugoszláv király nincs többé. 
A szerb—bulgár szövetség — Sándor egyik főcélja — egyszeriben véget 
vetett volna Mussolini balkáni expanziójának. Akik a királyt halálba¬ 
küldték, azok a nagy fasiszta blokk eszközei voltak és ha ennek a blokk
nak átmenetileg vannak is némi differenciái Németországgal — a Har
madik Birodalom egy ilyen konstruktív akció alól nem vonhatta ki ma
gát: Marseilleben ő is részes volt." (EUROPÄISCHE HEFTE.) 


