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Iákkal, Pacifizmusuk a rosszul értelmezett freudizmust tartja a háború 
és béke alapkérdésének és szó sincs arról a krisztusi Pafnikovék közt, 
hagy a békének tárgyi feltételei is vannak, amelyek függvényei a min
denkori társadalmi berendezkedésnek s hogy az árutermelő társadalom
nak elválaszthatatlan velejárója a piacot és nyersanyagot kereső impe
rialista harc. 

Világos: Zilahy a társadalmat és pacifizmust helytelenül látja, re
génye zavart okoz és nem ébreszthet fel senkit. Egy fegyvergyáros i — 
nem a Zilahyé, hanem az igazi i — reálisabban látja a társadalmat moz
gató erőket, mint az író, aki különben — ez aztán a pacifizmus! <— fel
menti a fegyvergyárost, mondván: nem ők a felelősek, hanem az államok. 
Persze, szubjektive, a Mehrwertet élvező csoport sem felelős a Mehr-
wert nyomában járó nyomorért, munkanélküliségért, háborúért, mint-
ahogy szubjektive ártatlan a bacillus is, mely természeténél fogva ártal
mas. Viszont az orvos nem gyógyíthatna, ha i— tekintet nélkül a Tiacil-
lus ártatlanságára —< nem küzdene a bacillusok ellen. .—i Miután Zilahy 
szerint az állam az oka mindennek, ki is végezteti Baldert az állammal. 
Milyen megható! Az erőszakolt, valószínűtlen cselekménnyel az iró nem
csak felmenti Baldert, de egyben megszünteti az állam osztályjellegét, 
hiszen a nagytőkés szembekerül az állammal. (Utaljunk-e ezzel a való-
sághamisitó beállítással szemben arra, hogy az USA pl. éppen nagytőkés 
nyomásra avatkozott be a világháborúba?) 

A művésztől, aki társadalmi problémákat tárgyal könyvében épp 
ugy megkívánjuk a társadalmi valóság, mint az emberi lélek ismeretét. 
Ezért nem elég a tiszteletreméltó bátorság és szándék. Amint a békének 
objektív feltételei vannak —• amelyekre a regény nem világit rá — , épp 
ugy a pacifista regény megírásához múlhatatlanul szükséges szubjektív 
feltétel a kispolgári ideológia elvetése. Ennek a valósághamisitó giccses 
ideológiának elhajítása nélkül a regény nem lehet se művészi-, sem 
pacifista tett. (Ádám Elek) 

A „KORUNK SZAVA" NÉPKÖNYVTARA. A magyar katholicizmus 
harcos orgánuma, a Korunk Szava népkönyvtárat indított el a 

katholikus hivők hathatósabb felvilágosítására. Az első füzetet Lendvai 
István irta a horogkeresztesek ellen. Tárgya a németországi katholikus-
üldözés és az ez ellen való tiltakozás. Minden üldözés ellen tiltakozni il
lik, így a katholikusok üldözése ellen is. De mintahogy üldözni senkit 
sem szabad, ép' ugy tiltakozni kell bárkinak az üldözése ellen és a szűk
látókörű védelem néha az önvád bizonyos nemével egyenlő. Az t irja 
Lendvai a német katholikusokról, hogy bár voltak kisebb-nagyobb kifo
gásaik Hitler irányzata ellen, szalmaszálat sem tettek útjába mozgalmá
nak. Ez a baj. Hogy Hitler mozgalma bizonyos felekezetek és bizonyos 
politikai pártok ellen irányult, az már 1933-ban sem volt titok, csak az. 
nem volt még világos, hogy a német katholikusok ellen fog-e irányul
ni. Lassan kitűnt, hogy a totalitás telhetetlen bendője papot, templo
mot, vallást, mindent megemészt, hogy az a tisztító szellem, mely steri
lizálás utján akarja megmenteni az igaz német vérséget, nem riad visz-
sza történethamisitásoktól s egyéb bűncselekményektől sem, hogy a 
katholikus papságot azonosítja a szabadkőművesekkel és zsidykkal — 
szóval, mikor kitűnt, hogy az elrepült nehéz követ nem lehet megállita-
ni, akkor .— nagyon érthetően ;— saját borén érezve a bajt, észbe ka
pott a katholikus egyház is. A magyar katholikusok érzik, milyen kö
vetkezménye lehet a hitlerizmusnak a magyar viszonyokra és érthető, 
hogy előre védekeznek. Bizonyos, hogy a nemzeti szocializmus csak a 
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Saját internacionalizmusát akarná nemzetközi hatalommá tenni. De a 
magyar katholicizmus nagyon okosan tenné, ha harci erejét azon moz
galmak ellen vetné latba, melyek a magyar körökben már a hitlerizmus 
szellemét jelentik. Ezt olvassuk Lendvai füzetében: „Micsoda elintézése 
a zsidókérdésnek az, ha valahol nyomban utána keresztényüldözést kez
denek, a saját fajtájukat marcangolják s a Krisztustagadás most már 
a diadalmas horogkeresztfel jár és uralkodik?" Bizony ez nem elintézés, 
de mit gondol Lendvai István: lehet-e egy felekezetnek vagy világnézeti 
irányzatnak vagy pártnak a dolgát ugy „elintézni", hogy azt a nagy 
közösség meg ne érezze? Nálunk is hiába törik a fejtüket egy jó kis test
hez álló antiszemitizmuson, mert amit sikerült e részben megteremteni, 
az nemcsak arra volt jó, hogy kevesebb zsidó menjen a főiskolára, de 
arra is, hogy a magyar parasztok kevésbé kapjanak földet és annál na 1 

gyobb özönléssel siessenek a koplalók szektáiba. Ez az a más kérdés, 
melyről hallgat Lendvai kis füzete. 

Tartunk tőle, hogy a népet Grieger Miklós: Népkirály ság vagy dik
tátum? cimű füzete sem fogja jobban meggyőzni, mint az első fűzet. 
Idestova 20 éve élünk interregnumfoan és még senkinek eszébe nem ju
tott megkérdezni a népet: a népkiMlyság jobb-e vagy a diktatúra? A 
földkérdés és a megélhetés problémája biztosan nagyon érdekelné a né
pet, de erre nézve senki sem kíváncsi a véleményére. Griegernek aligha
nem magánvéleménye az, hogy ez a mai Magyarország legégetőbb kér
dése, hogy népünk türelmetlenül várja a pillanatot, mikor a magyar élet 
újból megkapja koronás fényét, védelmét és dicsőségét a koronás király
ban. Abban is alighanem téved, hogy a Dunavölgye kérdését csak a ki
rálykérdéssel együtt lehet megnyugtatóan megcidani, ;—. holott a régi 
statusquo fenntartását éppen a Monarchia mentalitása és ismert poli
tikája tette lehetetlenné. Jellemzőek G. érvelései: az eddigi trónfosztások 
után is újra a Habsburgok uralkodtak s hogy a Deák Ferenc-féle kiegye
zés nemcsak a 48-as törvények jogfolytonosságát, de a Habsburg ura
lom jogfolytonosságát is jelentette. N o és hogy a királyok általában 
nem' bántják a vallást, nem bántják a parlamentet, biztosítják a nemzet 
függetlenségét, .— ami nálunk minden panasz ellenére még a Habsbur
gok alatt is biztosítva volt — és végül mintegy utópiát vetíti fel azt a 
népkirályságot, mely •—. természetesen a Habsburgok alatt —. minden 
sebünket begyógyítja s még gazdasági kérdéseinket is rendezi, holott a 
diktatúra nem csodabalzsam s bántja a vallást, a szabadságot, stb. Hát 
a diktatúra nem csodabalzsam, az tény, de viszont azok a hatalmas 
faktorok, kik ma a legitimista mozgalmat irányítják .— s akik közt tud
valevően százezer holdasok is szép számmal foglalnak helyet i— miért 
nem rendezik a szociális kérdéseket, miért nem csinálják meg a földre
formot s miért nem teremtenek olyan gazdasági állapotot, „amelyben 
a keresztény igazság érvényesül mindenki javára?" A mesebeli demok
ratikus királyra várnak, hogy az kényszerítse őket szociális kötelessé
geikre? (Kónya Géza) 

| k | I N O S F f í R i F T . Mándi Teréz könyve* csak első odanézésre novellák 
" gyűjteménye, mert alaposabban szemüaryrevéve minden vonatkozásá
ban, így műfajilag is, jellegzetesen válság-könyv. A plakát-cím tehát ne 
tévesszen meg senkit s a kötet első irása sem, mert a könyv címe a töb
bi irás címével s hozzátartozó tartalmakkal együtt csupán irodalmi lerea-

* Mándi Teréz: Nincs férfi, SeteeMo Könyvikiadóvállalat kiadása, Budaoest, 
flö37. 


