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A iSTRASSEK-FfiLE „FEKETE FRONT." A mai Németországból emig
rált politikai pártok és csoportok között igen jelentékeny a magát 

igazi nemzeti szocialistának valló, Otto Strasser vezetése alatt áíló 
Schwarze Front. A két Strasser fivér (Otto és Gregor) — mint isme
retes i— a Németországban ma uralmon lévő N1SDAP alapitói, majd ve
zetői voltak. Szervező és agitátor képességeiknek, valamint politikájuk 
szociális vonásainak tulajdonitható, hogy a párt eredetileg jelentékeny 
számú munkástagokkal is rendelkezett. A két fivér volt a kispolgárokból 
és munkásokból álló szárny vezetője és ha valamely szociális mag előfor
dult a horogkeresztes tevékenységben, ugy ezt a két Strasser fivér és a 
köréjük csoportosult balszárny képviselte. 

A z NSDAP 1930-ig tulajdonkép' nem Volt egységes, hanem különbö
ző célkitűzésű csoportok gyülekező helye, melyek csupán szerveze
tileg kapcsolódtak egységbe. A faji alapon álló antiszemita csoport (Ro
senberg és Streicher) a soviniszta-imperialista, ultrakapitalista célkitű
zésű résszel (Göring és Epp) a párt jobbszárnyát tette, mig az antikapi
talista, szociális alláfestésű balszárnyat a Strasser-fivérek frakciója. Kö
zépen Hitler állott, ki a pillanatnyi szükség parancsolta munkás vagy 
munkaadói, majd kispolgári, fogyasztói avagy termelői, illetve paraszti 
érdekű elveket vallotta. A Strasser-fivérek, illetve a köréjük csoportosul
tak már 1925-ben összeütközésbe kerültek a párt központi vezetőségével. 
Otto Strasser, a Goebbels által íszerkesztett (ki ezidőben Strasser titkára 
ívol/t) National Sozialistische Briefe-ben a támadások sorozatát indítja a 
párt jobb szárnya ellen. O. S. Herbert Blank-ka.1 megalapítja a Kamp] 
Verlag Kreis-t, melynek keretében a szociális követelésekkel átitatott la
pok és revük tucatját inditja meg. A Der Nationale Sozialist, a Der 
Sächsische Beobachter, a Der Märkische Beobachter, a Schleswig-Holstei-
nische Tageszeitung (a később haladóvá lett Boao Úhse szerkesztésében) 
a napi-orgánumok, mig a Die Faust, a Rheinisch-Westfälische Arbeiter
zeitung, stb. heti lapjai a balszárnynak, A mozgalom szellemi vezére 
|0ttó, Gregor viszont a szervező és a szónok. , i— — — 

Hitler látja a veszélyt, mely Strasserék nyomán fenyeget. Százezer 
márkát ajánl föl a Kampf Verlag megváltásaként, i— hasztalanul. Stras
serék propagandája mind eredményesebb. Élesen elitélik a nehézipar 
nyújtotta pénzügyi támogatást. Támadják Streicher, Ley, Grohé útszéli 
antiszemitizmusát. A Berliner Arbeiterzeitung-b&n Strasser cikksoroza
tot ir „Der Antisemitizmus ist Tot, — es lebe die völkische Idee" cimeii, 
amelyben élesen Streicher ellen fordul. De szembefordulnak Hitlerek 
Oroszország ellen keresztesháborút hirdető propagandájával is s a bé
kés megegyezés szükségességét hirdetik. Elitélik a fasizmus olasz alak
ját. Antiimperialista hitvallást tesznek. a z akkor időszerű indiai kérdés
ben s"a népek önrendelkezési joga mellé állnak. Az északi fajiság elvét 
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mint- politikai,, elemet ed ve tik. A párt központi sajtója - Goebbels-szel az 
élen, vad dühhel támadja a Strasser-csoportot. 1930-ban Strasserék 
már világosan látják a horogkeresztes mozgalom fejlődési irányát. Lát
ják, hogy a párt vonala mindinkább azonos a nagy tőke érdekeivel, 
1930. V. 21.-én Hitler hivatja G. S.-t. Egy másnapra átnyúló éleshangú 
vita kerekedik közöttük. ( A vita anyagát O. S. Ministersessél oder Revo-
lution címmel adta ki. — Kampf Verilag Berlin 1930.) Ezek után Stras-
ser kilép a pártból és híveivel megalapítja a Kdnipígemeinschaft revolu-
tiondfer Nationalsozialisten-t. s a üie Sozialisten verlassen die NSDAP 
című kiáltványban közű a kiválás okait s a különálló csoport célkitűzé
seit. Pár hónap múlva a csoport kiegészül a Tat körrel és az u. n. Land-
-uoZfc-mozgalómmal, s belőlük szerveződik a Schwarze' Front. 1933 má
jusában Strasser jobbnak véli Németországot elhagyni, Gregor pedig, 
miután 1933-ban hasztalan igyekszik Schleicher tábornokkal és Leipart 
szakszervezeti vezérrel koalíciós kormányt alapítani, visszavonul a ma
gánéletbe. Ottó Strasser azóta az emigrációból harcol az eredeti program
jától eltérő „áruló" horogkeresztes párt vezetősége ellen; Németország
ban élő hivei pedig illegálisan küzdenek. Gregor Strasser 1934. VT. 30-án 
pusztult el azokkal, kik Strasser szerint az igazi nemzeti szocializmusért 
küzdöttek. E napnak és előzményeinek kulisszatitkait O. S. a Die Deut
sche Bartholomaeus-Nacht című könyvében irta meg. (Reso Verlag, Zü
rich 1935). 

A Fekete Front Prágában megjelenő hetilaipjában, a Die Deutsche 
Revolution-ban szünet nélkül napirenden tartja a német kérdést; a célja 
a mai német rendszer megdöntése és a „német népiforradalom" megvaló
sítása. O. S. számos füzeten kívül 1936-ban két jelentékeny könyvet adott 
ki, melyekben a Németországi gazdasági, társadalmi és művelődési törté
néseket elemzi. A z Aufbau des Deutsch)en Socializmus (H . Grunov Ver
lag Prága 1936.) cimű könyvében széles programot ad. Megismétli a még 
1931-ben Németországban megfogalmazott célkitűzéseit, kitartva az em
lékezetes 25 pont, a horogkeresztes mozgalom eredeti bázisa mellett. A 
tőkésrend elmélyülő válságából további következtetéseket von le. Felfogása 
szerint a termelés anarhiáját csak a tervgazdálkodás szüntetheti meg. 
Viszont a tervgazdálkodás előfeltétele „a magántulajdon és a monopol
javak megszüntetése." A könyv ezek ellenére sem nélkülöz némi roman
tikus konzervativizmust. Kritikája helyes, de zavarosak a célkitűzéseit 
megvalósító módszerek. A mult év végén megjelent könyve (Wohin treibt 
Hitler? H. Grunov Verlag Prága 1936.) a mai Németország keresztmet
szete. Számon-kéri az eredeti programot. Nézi, hogyan valósuit meg a 
nagyüzemeknek a széles néptömegek érdekében való i — • igért <— átszer
vezése s a tények elkendőzését szolgáló statisztikák szövevényéből kihá
mozza a vádló valóságot. A Krupp A . G.-nek 1932-ben 108.07 mill. M. volt 
a nyeresége, 1934-ben 177 mill. M., az Opel-gyár 25.94 mill. M. nyeresége 
82.60 mill. M.-ra duzzadt. A Deutsche Arbeitsfront bérstatisztikái a sze
rint 2.7 millió ipari munkás keresete nem, lépi tul a havi 40 márkát. Vi
szont 400.000 alkalmazott fejenként 220 márka fizetést kap. A mamut-jöve
delmekről statisztika nincsen. A német gazdasági életet szerinte a zuha
nó bérek és az emelkedő árak jellemzik. Németország a föld legdrágább 
országa. A nagykereskedelmi index 1932 végétől 1935 közepéig minden 
országban esett: Belgiumban 75-ről 58-ra, Franciaországban 87-ről 67-re, 
az USA-ban 90-ről 66-ra. ugyanakkor Németországban a mutatószám 
90-ről 102-re emelkedett. Viszont a fejenkénti húsfogyasztás 1934 VII I . -
ban 4.40 kg. 1936-ban pedig ugyanebben a hónapban csak 2.88 kg. Az 
áruházak terjeszkedését nem akadályozták meg, a szövetkezeti mozga-
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lom nem erősödött. A z áruházak forgalma 1934-ben 94.6, •— 1935-ben 
97.3, 1936-ban pedig 102. A szövetkezeteké viszont 1933-ban 823, 1934-
ben 662, 1936-ban 658 miM. M. A nagybirtok fölosztás és a paraszti tele
pítések programja sem következett be, mert amíg 1932-ben 9046 uj kis
birtok létesült, addig 1934-ben mindössze 4914. A nemzeti szocializmus 
által fűtött nacionalizmus Strasser szerint csupán a materiáüs nehézsé
gek elkendőzése s a tömegek narkotizálása. A z antiszemitizmus céljai is 
hasonlók. Mert a valóságban a szegény zsidó tömegeket megfosztatták 
eddigi szerény exisztenciájuktól is, míg a zsidó nagytőke kapcsolatai a 
mai hatalmasokhoz változatlanok. Ottó Strasse» folyóirata egyik szá
mában Lutz Rosenheim egész tömegét sorolja fel azoknak a zsidó nagy
tőkéseknek, kik a mai Németországban magas pénzügyi pozíciókat tölte
nek be. (Hans Fürstenberg, Emi l Kirdorf ) O. S. a bolsevizmus ellenesség 
őszinte voltában is kételkedik. Ugy véli, hogy ez csupán a fegyverkezési 
jogosultság indokolása. Szerinte az orosz támadás veszélye képtelenség. 
Ez egyrészt — közös határ hiányában i— stratégiailag lehetetlen, más
részt az orosz kormány békekészsége közismert. 

Strasser a mai Németország helyzetét az 1917. év végivel véli azo
nosnak és pedig: nyersanyag és élelmiszerhiány, hadigazdálkodás, au-
tarkiás erőfeszítések s az ezekből folyó elégedetlenség teljesen párhuza
mos. A „kitartani" jelszó, a szociális nehézségek, a külpolitikai izolált
ság, a politikai, pénzügyi, gazdasági és last not least erkölcsi sikon meg
mutatkozó tünetek is azonosak. A „mai rendszer minden, csak nem sta
b i l " — irja. „Erjesztő kád az ország, amelynek forrásban vannak legkü
lönbözőbb nedvei." „U j kapcsolatok születnek az uralkodó párton belül 
és sohasem hitt megoldásokat hozhat a jövő." Ez utóbbi idézettel O. S. a 
párton belül a föld alá kényszeritett frakciókra utal, mint amilyen a R. R. 
(Rächer Röhms), melyben a fekete front harcosai vezetőszerepet töltenek 
be. Ebben a sötét és kétségbeesett hangulatban Strasser szerint az euró
pai népek reménysége „a német nemzeti forradalom", amelyben a nagy 
francia forradalomhoz hasonlóan Nyugat nagy életereje éled majd ujjá. 
A mai német uralmi rendszert (reprezentáló párt hajdani vezére ma „a 
nemzeti szabadság"-ot a „szociális egyenlőség"et és az „európai népek 
békés együttműködés"-ét vallja, melyek megvalósításának egyedüli aka
dálya szerinte a mai német rendszer. (Lázár Vilmos) 

A P R Á G A I N E M Z E T K Ö Z I A V A N T G A R D - S Z I N H A Z I K O N F E R E N C I A . 
A híres prágai avantgárd-színház, az E. F. Burián vezetése alatt 

álló D. 57. Í — . mint mult számunkban megírtuk ,—. nemzetközi színhá
zi konferenciát hívott össze, mely a napokban ért véget, i— A konferen
cia minden hivatalos támogatás nélkül jött létre. ( A francia közoktatá
si miniszter ezzel szemben meleghangú üdvözlőtáviratot küldött.) A kon
ferencia bázisa egyedül E. F. Burián nemzetközi viszonylatban is jó-
csengésű neve, kollektívájának munkakészsége és Prága művészeti él
gárdájának támogatása volt. >—• A kilenc napig tartó tanácskozáson sok 
neves színházi teoretikussal találkoztunk, akik hazájuk színházi és kis -
turális viszonyairól referáltak és az alapvető színház-elméleti kérdések 
fölött vitatkoztak. Maga a tanácskozás sok pozitív eredménnyel zá
rult. Számos művészeti kérdés tisztázásán kívül szervezeti alapot sike
rült létesíteni a modern színházi szakemberek és azokkal kapcsolatban 
álló művészek számára. Ideiglenes prágai székhellyel nemzetközi szín
házi irodát létesítettek, melynek feladata évről-évre hasonló, de nr-
gyobbszabásű és teljesebb konferencia összehívása és megszervezték 
a szinházteoretikai folyóirat szerkesztőségét és kiadóhivatalát. — A kon-


