
V I L Á G S Z E M L E 
TENGERI-AKNÁK, SAJTÓ-AKNÁK, DIPLOMÁCIAI-AKNÁK... 

De kezdjük mégis a sajtó-aknáknál. Mert, amit ezekben a hetekben a 
világsajtóban (és különösen a hadviselők jelentéseiben) összeolvasunk, az. 
mindinkább azt az érzést kelti bennünk, hogy Anglia bizonyára nincs ugy 
körülrakva tengeri aknákkal, mint a szegény olvasó a jól elhelyezett s ki
tünően megszerkesztett, az első ütésre robbanó sajtó-aknákkal... 

Azzal kezdtük, hogy a háború kitörése előtt, 1939-ben — megint hit
tünk a világsajtónak. A l i g kételkedtünk benne, hogy Németország, egyedül 
Németország provokálta a háborút, szegény Lengyelország igy meg igy, 
szegény jó öreg Chamberlain és az a becsületben őszülő Daladier, ugy m e g 
ugy és ime, alig két hónappal a háború kezdete után a „harmadik" fél mesz-
sziről elkiáltja, hogy Lengyelország, ha akarta volna, békéiben maradhatott 
volna, de nem akart, sőt Anglia és Franciaország buzditására nem akart. 
Ezen állitásra nem következett sehonnan semmilyen cáfolat... Ma már ott 
tartunk, hogy nem is szorulunk rá, hogy a békeoffenziva során derüljön ki, 
ki a felelős a háborúért, hiszen nyilt titok már, hogy amint Németország 
egész belső és külső helyzeténél fogva kénytelen volt a háborút is kockáz
tatni, ugyanigy Anglia és Franciaország, miután kormányzatuk a jobbol
dali pártokra támaszkodva elvetette a béke-front (angol-francia-szovjet-
egyezmény) elvét, elszánta magát a Németországgal való leszámolásra. Ma 
már azt is tudjuk, hogy bizonyos angol-francia diplomáciai körökben már 
tavasszal bevallották, hogy a „demokratikus" hatalmak „nem. birják tovább 
a fegyverkezési iramot háború nélkül", leszámolásra készültek és elég pon
tosan megjósolták a háborút 1939 őszére. 

Ezzel persze nem akarjuk azt mondani, hogy Anglia és Franciaország 
mindig akarták a háborút és hogy csak ők akarták; de azt mondhatjuk, hogy 
München után ők igenis akarták már és Lengyelország veresége óta szinte 
már csak ők akarták. Hogy a sajtójuk szerint "Anglia nem akar mást, csak 
mindnyájunk boldogságát — alig vigasztal meg. Attól eltekintve, hogy a 
felelős, vezető politikusok a mind sulyosabb ellenzéki nyomás dacára sem 
hajlandók megmondani, milyen célért folytatják a háborút és óvakodnak a, 
sajtó humanista szólamait egyszerüen magukévá tenni, még az, se sokat je
lentene, ha ezt megtennék. Hiszen Asquith 1914-ben, Bonar L a w 1916-ban, 
Lloyd George 1917-ben és 1918-ban kijelentette, hogy Anglia nem akar te
rületeket hóditani, de ugyanakkor Anglia és Franciaország visszautasitot-
ták a németek hóditás- és jóvátétel-mentes békére tett sorozatos ajánlatait 
és 1919-ben Anglia elvette Német-Délkeletafrikát, a török-arab Mossult, 
Arábia jó. részét, Egyiptomot, a franciák megkapták Sziriát, Marokkót, 
Elszász-Lotharingiát, stb., stb. 

Ezek után csoda-e, ha az igazán békevágyó tömegek szkeptikusakká 
válnak a hirlapi jelenségekkel szemben és például a tengeri aknák kér
désében nem tudja, mit higyjen: a „mágneses akná"-kat, almit az angol-
francia sajtó lanszirozott, vagy azt a német forrásból eredő állítást, mi
szerint az angolok maguk rakják tele a kereskedelmi tengeri utat ak
nákkal, hogy ezáltal Németország és a károsult semleges államok között 
elmérgesitse a viszonyt. Ha megfelelő időt és fáradságot rászánunk, b i 
zonyos semleges forrásból származó vagy közvetlenebb értesülések alap-



ján kitapogathatjuk az igazságot, amely valahol a középen rejlik: bizo
nyos aknáikat valóban a németek eresztettek utjukra, hogy a semleges 
Hollandiát, Svédországot és Dániát ezzel kényszerítsék rá, hogy vajukat, 
szalonnájukat és papirfájukat (celuloze) ne Angliának adják, (aki bár
mily árat aranyban megfizet érte, mert ugyanis rászorul erre az ellátás-
ra ) , hanem adják inkább Németországnak, amely ugyan nem tud olyan 
árait és olyan pengő aranyban fizetni, mint Anglia, db ezzel szemben épp
oly nagyon rászorul és veszélyt kizárva, saját hajóin és vagonjaiban szál
litja haza az árut. De bizonyos más aknákat egész valószinűleg tényleg 
az angolok maguk raktak megfelelő helyekre, bizonyos: célokból, különösen 
ha a semlegesek mérgesitése céljából van szükség az ilyen „szabályozás
ra": hogy bizonyos napokon például több, más napokon pedig kevesebb 
semleges hajó süllyedjen el... 

De valójában nem is az a fontos már, kiék ezek a tengeri aknák és 
hogy a hadviselők közüli ki mond igazat, Fontosabb ennél, hogy a közvé
lemény, különösen a semleges államokban, nem kis mértékben éppen Ang
liában és Franciaországban, legfőbbképpen pedig az összes országok alsó 
néposztályaiban kezdenek megint nem hinni a hadviselő sajtónak. Elég 
volt három hónapi sajtó-háború, hogy az emberek már necsak az 1914-
1918-as háború hazugságaira visszaemlékezzenek, de Bismarck hires mon
dására is, amelyet egy semleges munkás lap idéz. Igen, Bismarck mondta 
még: „Sohse hazudnak annyit, mint háborúban és vadászat után." Nem 
véletlen, hogy például egy román lap is most emlékezett meg egy 1914-
beli francia-angol-olasz sajtóaknáról, amely a maga nemében annyira jel
legzetes, hogy szivesen idézzük mi is: A német Kölnische Zeitung-ban rö
vid hir jelent meg arról, hogy Antwerpen elfoglalása napján „minden ha
rang megszólalt" ( t . i. Németországban), mire a Matin a „Kölinische Zei
tung nyomán" az antwerpeni harangokról ir, amelyeket a belga papoknak 
meg kellett huzatniok a németek parancsára, a Times (a hires, komoly, 
nagy Times) „a francia sajtó kölni értesülése alapján" a nevezett papok 
ellentállásáról, az olasz Corriera dela Sera e papok üldöztetéséről, végül 
megint a Matin, amely a sajtó-aknát elbocsátotta, most már „angol és 
olasz lapok é-rtesülése szerint" nevezett papok kivégzéséről ad hirt... 
Ugyancsak most ébred emléke azon megcsonkított Cordbeck-Loux-i gyer
meknek is, akit Nortcliff egyik „tudósitója" küldött (saját későbbi beval-
lása szerint) valóságos megcsonkitottak hiányában, az angol-francia saj
téba és akit később, amikor több, mint 5090 uriasszony (ezek kőzött egy 
királynő is) kivánta a szegény szerencsétlen költött gyereket örökbefo
gadni, Nortcliff ur kénytelen volt himlőben elhaltnak nyilvánitani... 

De korántsem azért idézzük a régi emlékeket, hogy olvasóinkat, akik 
nyilván tisztában vannak a hadi-sajtó jellegével, ujból felvilágositsuk, ha
nem azért, mert a háborús propaganda, amely a mostani konfliktus előtt 
és annak első heteiben különösen Anglia, Franciaország és Amerika köz
véleményét elámitotta, kezdi hatását vesziteni... H a a mult világháború
iban két-három év eltelt, amig az antant-államokban a széfes közvélemény 
belátta, hogy nem Belgium semlegességének megsértéséért és nem a „po-
rossz szellem és wilhelminzmus" leküzdéséért, hanem imperialista érdekek
ért folyik a harc, ugy az most már a háború harmadik hónapjában bekövet
kezettnek tekinthető. Erre pedig nemcsak a fentemlitett visszaemlékezé
sek mutatnak igen világosan, hanem egész sor jelenség, egész sor ország-



ban, amely jelenségek együttvéve jóllátható fordulatot képeznek a hábo
rú egész belső (politikai) menetében. Ilyen jelenségek például: 

Angliában mindenekelőtt a szakszervezeti munkásság és ugyszólván 
az egész bányamunkásság nyilt állásfoglalása a békéért, amely a Labour 
Party több szervezetét megmozdulásra késztette, ennek glasgowi képvise
lőjét a vezetőséggel való szembeszállásra inditotta és általában állandó 
nyomást gyakorol a politikai pártokra, különösen a munkáspártra azzal a 
követeléssel, hogy a háborút nyilvánitsák imperialista jellegünek s ugyan 
akkor szüntessék be a háborús kormány támogatását. 

Ugyancsak Angliában indult meg Lloyd George vezetésével egy polgári 
irányzatu béke-mozgalom, amelynek ugyani semmi kifogása nincs és nem 
lehet a Chamberlain és Churchill háborujának „jellege" ellen — mert hi
szen maga Lloyd George is imperialista háborús politikus — de ezt a há
borút, amelyben a hadviselők egy lépéssel se jutnak előre, a semlegesek 
előretörnek és a tömegek már a harmadik hónapban forronganak — 
szerencsétlennek tartja. Hasonló a magatartása — bár inkább kispolgári
pacifista szempontokból kiindulva — Lansburynak, a munkáspárti kép
viselőnek és e párt volt leaderének, aki „a lakossághoz" felhívást intézett, 
hogy mindazok, akik a béketárgyalások azonnali megkezdését javasolják, 
közöljék vele levelezőlapon; néhány nap alatt 12 ezer levelezőlapot kapott, 
dacára annak, hogy felhivását csak néhány kisebb lap közölte; a válasz-
irók többsége a nagy kormánylapok olvasói és pártonkivüli emberek. 

A z ugyancsak munkáspárti ellenzékhez tartozó (e pártból nemrég ki
zárt) Strafford Gripps, a Tribun hasábjain igy jellemzi a hangulatot: 

„Mindinkább terjed az a meggyőződés, hogy a mostani háború a 
nagytőke háborúja, amelyet ez saját érdiekében folytait. Ha a mult hábo
rúban azért harcoltunk, hogy — mint nekünk mondották — Vilmos csá
szárt megbuktassuk, ugy ebben a háborúban úgy látszik azért kell har
colnunk, hogy Vilmos császár utódait segitsük uralomra Németországban. 
A z angol kormány vonakodik nyilvánosságra hozni a háború céljait, nyil
ván azért, mert ezek a célok nem olyanok, hogy azokat ki lehessen tenni 
a nagyközönség és a semleges államok népei birálatának. Mennél nyilván
valóbbá lesz az, hogy az angol kormánynak más célja nincs, mint a hábo
rú, hogy ezen a z uton biztositsa Angliának, mint nagy imperialista állam
nak uralmát, annál kevésbé hajlandó az angol nép folytatni ezt az irtó-
hadjáratot." 

Ugyanez a lap vezércikkben foglalkozik Molotov legujabb beszédével és 
kijelenti, hogy az „Angliának és Franciaországnak szemükbe mondta a 
keserü igazságot. A legkevesebb, amit elmondhatunk, az oroszoknak a 
mostani világhelyzetben elfoglalt álláspontjáról az, hogy reálista. Ha 
az angol kormány meg akarja cáfolni Molotov állitásait, akkor tiszta és 
nyilt kijelentést kell tennie a háború céljairól." A lap hivatkozik Duff 
Coopernek Amerikában tett nyilatkozatára, amelyben a volt miniszter és 
az angol konzervativ párt befolyásos tágja kijelentette, hogy Angliának 
nem az a célja, hogy a német nép által választott kormányzatot, hanem 
egy Angliáinak alávetett monarchiát juttasson uralomra Németországban. 
Aztán Molotov beszédének azt a részét idézi a lap, amelyben az a versaillesi mintára készülő uj világfelosztás kisérletéről beszél. „ A beszédnek ez 
a része — irja a lap — emlékeztet Sztálin március l0.-i azon figyelmez
tetésére, miszerint az a nagy és veszedelmes politikai játék, amelyet Ang~. 



lia Középeurópában folytat, összeomláshoz fog vezetni. E szavakat Anglia 
kormánykörei nem vették figyelembe és a bekövetkezett összeomlás ma
jával sodorta Angliát és Franciaországot. Reméljük, hogy Molotov mos
tani figyelmeztetéseit nem fogják ugyanigy fogadni. A veszély nem abban 
rejlik, hogy az angol intrikák ezután több sikerrel fognák járni: Angliára, 
mint eddig, hanem abban, hogy ezek az intrikák véglegesen lerombolhat
ják egy angol-szovjet politikai megegyezésnek minden jövőbeli lehetősé
gét és mindjobban meggyőzik a szovjetvezetőket arról, hogy Anglia és 
Franciaország agressziv államok és az orosz érdekek ellen irányitják min
den támadásukat." 

A folyamatot, amely a háborús hangulatot egyszerre több ponton és 
a hadviselők legszélesebb köreiben aláássa, kétségtelenül a szovjetek in
ditották el már a háború kezdetén azzal, hogy az angol-francia diplomácia 
„intrikáit" leleplezték, ugyanők buzditják azzal, hogy Angliát és Francia
országot teszik felelőssé a háború folytatásáért és azzal a kijelentéssel, 
hogy a „támadó szerepe gazdát cserélt". Ma már ott tartunk, hogy igen 
széles népkörök, amelyek a háború kitörése előtt, nevezetesen az angol-
francia-orosz tárgyalások idején a polgári demokrácia táborában állva 
vagy ezzel szövetkezve, minden erőnek a hitleri terjeszkedés ellen való 
tömörülését kivánták, mert bizton remélték, hogy a nyugati hatalmak 
szövetkezése a szovjetekkel megakadályozza a háborút, most nem akarnak 
tovább különbséget tenni hitleri expanzió és angol-francia uralmi rend
szer között, mindkettőt a nagytőkések ügyének, a háborút pedig mindkét 
részről egyformán imperiálista háborúnak tekintik, amelynek minél előbb 
véget kell vetni. Bármilyen éltesnek és változatlannak lássék is e fordulat, 
az egész népi tábor magatartása lényegében ugyanaz: a békét akarja biz
tositami. Ezt a békét pedig — és ez mind világosabbá válik — ma kétség
telenül a hadviselő felek közül inkább akarja Németország, amely hatal
mas ellenségeivel szemben egyedül maradt és ha védekezésében számíthat 
is a Szovjetunió hathatós támogatására, aligha számithat arra, hogy a 
Szovjetunió segiteni fogja Anglia és Franciaország legyőzéséig és egy 
uj imperialista világbirodalom megteremtéséig... Igen, ma inkább akarja 
ez a Németország a békét, mint Chamberlain és Daladier, akik meg mindig nem hisznek a német-szovjet együttmüködés erejében és Roosevelt re
pülőgépjeiben és tengeri hatalmuk tudatában biztosak benne, hogy hama
rosan (Roosevelt szavai szerint legkésőbb tavaszig, az angol-francia dip
lomáciai hirvivők bemondásai szerint két-három hónapon belül) Hitler 
ereje belülről összeomlik. Hogy ez a számitás reális-e, arról még külön 
beszélhetünk; itt most, mai helyzetünk taglálásánál főleg az a két tény ér
dekel, hogy 1. a háborút, az imperialista győzelmet, az eltenfél. teljes letöré
sét ma már csak az egyik fél hirdeti és 2., hogy az eddig a háttérben sta
tisztált nagy mozgósitott és civil hadviselő és semleges népi sokaság 
kezdi éppugy belátni ezt, mint a háború imperialista jellegét. Amit fen
nebb Anglia és népi közönségének megnyilatkozásairól írtunk, még na
gyobb arányban áll Franciaországról, ahol például csak Párizsban, a kor
mány-támogató Leon Blum Populaire bevallása szerint 85 szakszervezet 
tanusitott fenti értelmü magatartást, aztán, ugyancsak kormány-források 
szerint a hadiüzemekben ilyen irányu mozgolódás szintén napirenden van, 
naponta tizek és százak kerülnek szigorú jogi elbirálás alá. 

Az angol birodalom messzibb területein még nagyobb hullámokban nyi-



latkozik meg a nagyközönség ellenkezése. Délafrikában Herzog tábornok 
németbarát ( = angolellenes) ellenzéke, azon az uton van, hogy minden 
háborúellenes törekvésnek gyüjtőpártjává legyen. Ennél is sulyosabb a 
helyzet Indiában, ahol! az angol központi kormány és annak háborúja ki
zárólag néhány népszerütlen benszülött-fejedelem és mohamedán egyházi 
férfiu „támogatását" élvezi, mig a nagy népmilliókat képviselő indiai 
„nemzeti kongresszus" ennek mindkét vezetőjével, Neruval és Gandhival 
az élén, egyhangulag megtagadta a birodalom háborújának támogatását, 
visszavonta tagjait a tartományi fejedelmek kormányaiból és mind ve
szedelmesebben követeli — a háború támogatása fejében, de attól függet
lenül is - India teljes függetlenségét és szabadságát. A z a nyilatkozat, 
amelyben az angol-indiai alkirály felelt a kongresszus függetlenségi kö
vetelésére ( „ a háború végén brit-indiai kormánybizottság fog majd tár
gyalni afelől, hogy milyen intézkedések váltak szükségessé") éppugy nem 
elégitette ki az indiai nemzeti érzéseket, mint ahogy a kongresszus vezé
reinek, főleg Gandhinak erre adott szokatlanul éles válasza egyáltalán nem. 
nyugtathatja meg a londoni köröket. 

Bizonyos, hogy Németországbn sem rózsás a helyzet ebből a szem
pontból; de amióta Hitler biztositotta Németország részére a szovjetek 
erkölcsi támogatását és élelmiszerét, a német lakosság önbizalma megnö
vekedett és ha anyagi-földrajzi szempontból tovább is sokkal kisebb re
ményekkel viseli vezetői háborúját, mint az ellenségen oldalon, erkölcsi-
politikai szempontból kétségtelenül jobban áll amazoknál. 

A frontokról és tengeri csatákról nemsok uj mondanivalónk 
van. „Nyugaton a helyzet" még mindig „változatlan". A szárazföldi fel
deritő akciókat felváltották a légi felderitő vállalkozások, a buvárhajók 
müködését a zseb-páncélosok és aknák pusztitása. Ezen a téren nagyobb 
aktivitást persze megint csak a németek fejtenek ki, és ők is látják hasz
nát a blokád-harc szörnyű kiélesedésének, amely müködésük gyümölcse
ként jelentkezik. A z angoloknak az az ellenintézkedése, hogy az amugy is 
megcsappant német tengerentuli kivitelt megakadályozzák, távolról sem 
árt annyit, mint amennyit használhat az, hogy a holland, dán és svéd sajt, 
vaj, szalonna, papir, fa és vasérc utja Anglia felé el Van vágva, ezeket az 
árukat tulajdonosaik kénytelenek lesznek elég olcsón a németek rendel
kezésére bocsátani és mi több: katonai biztonságuk, (és i g y : politikai füg
getlenségük) tekintetében is fejet hajtani... Nem kis jelentősége van még 
ezenkívül annak is, hogy a dán és holland élelmiszerek és svéd papirfa és 
celuloze elmaradása nagy, hónapokig igen nehezen pótolható hiányt idéz 
elő Anglia ellátásában. 

Ennyit mondhatunk a hadihelyzetről. Ennél sokkal tevékenyebb harc 
folyik a diplomáciai fronton: a kulisszák megett. A világ különböző pont
jain (Délkelet-Európában, Balkánon, Olaszországban, stb.) lázasan folyik 
a diplomáciai aknák lerakása, — nehéz kitudni, hol, kinek aknája mirekire vár és a helyzet alakulásától, (nagymértékben egyszerüen a vak vé
letlentől) függ, hogy hol, mikor melyik akna ki ellen és milyen erővel rob
ban. Szó lehet elsősorban azokról az aknákról, amelyeket angol-francia. 
sugalmazásra Olaszország helyezget el Délkeleten, ahol Csáky beszéde 
(nem tudni még, milyen sugalmazásra) felkavarta a vizeket és egyelőre 
utjába állottak a balkáni és dunai blokk megalakitásának. Talán nem té
vedünk, ha a dunai balkáni blokk tervének levegőbe-repülésében az angol-



olasz együttmüködés első balsikerét és a köztük és a németszovjet érdek-
közösség között fennálló ellentét első (de nem utolsó) kirobbanásának le
tekintjük. Mint mondottuk: nehéz e rejtett kérdésekben tisztán látni és 
nyilatkozni. Hasonló diplomáciai aknák uszkálnak Finnország körül: made 
in... nem tudni biztosan, hol. A szovjet források szerint angol-francia 
gyártmányok ezek is. Annyi biztos, hogy a szovjetkormány nagyon óvato
san kerülgeti ezeket az aknákat, mert semmi kedve sincs ahhoz, hogy az 
angol-francia-amerikai és semlegestőkés sajtónak módot adjon arra. hogy 
„Finnország függetlenségének" cégére alatt védjék saját támadó terveiket: 
különösen nem most, amikor más események hiányában a viliágsajtó egész 
óriási szervezete márcsak tiszta példányszám- és reklám-érdekből is ezzel 
a „szüztiprással" Jajgatná tele a világot. Inkább vár még Moszkva, vár 
más időpontra, amikor ennél fontosabb és igazibb ügyek foglalják le a fi
gyelmet. Addig talán a finn közvélemény nyomása is érvényesül, amely 
közvélemény — az irányitott sajtó minden állítása ellenére is — mind
inkább hajlik az idegen érdekeket szolgáló finn. kormányemberek eltávoli-
tására és a szovjetekkel való békés megegyezésre. Ezt mutatja ma már 
számtalan, külföldön elhallgatott sajtóhang éppen Helsinkiben... 

Másutt: Ázsiában, Amerikában, a Csendes-óceán körül — továbbra 
is érőben vannak a dolgok. Érőben — de még nem éretten áll előttünk a 
japán-kinai uj helyzet, az amerikai repülőgép-export ügye, a japán-szov-
jet viszony alakulása, az angolok s franciák magatartása Távolkeleten, 
stb. stb.... (K.) 

B É K E K Ö Z E L - K E L E T E N 
Mióta a nyugati hadszintéren megkezdődtek a csatározások, Közel-

keleten elhalkult, sőt ugyszólván teljesen megszűnt a fegyverropogás. A z 
arab terrorakciók felszámolása meggondolkoztatóan egybeesik a brit bi
rodalom ezirányu érdekeivel s ezt aligha lehetne az arab terroristák ma
gas politikai „öntudatával" magyarázni. A brit hadüzenet óta elvétve sem 
akad Palesztinában, rendbontás, a fegyverletétel minden átmenet nélkül 
a válság legelső órájában megtörtént. Ez az örvendetes tény bármilyen 
derülátó következtetésekre inditja is a zsidó közvéleményt, nehéz gyanak
vással nem gondolni a „csend" kiszámitottságára és Anglia kiemelkedő 
szerepére az elmult esztendők zavargásaiban. A másik számottevő palesz
tinai változás, amely szervesen kiegészíti a terror megszűnésével beállott 
politikai békét: az arab-zsidó viszony megenyhülése. A z arab-zsidó kap
csolatok még röviddel ezelőtt sem engedték sejteni a váratlan „kedvező" 
fordulatot, noha a jelenlegi baráti közeledés sem céljában, sem inditékai
ban nem hagyja rejtve a mozgató erőket. Végül a palesztinai zsidóság bel
ső egységfrontjának gyors összekovácsolása, éppen a külső veszély eltű
nésének idején, mikor legkevésbé sincsenek veszélyeztetve a zsidó pozi
ciók, a harmadik alapvető tünet, amely a palesztinai politikai és társadal
mi erők teljes átszervezésének benyomását keltik. 

* 
A palesztinai arab zsidóellenes tevékenység megszűnését, a nyugati 

háború közvetlen okán kivül, ezt megelőző más jelenségek is időszerűvé 
tették. A terror csökkenése már korábban is észlelhető volt és egybeesett 
az óriási arányokat öltő és kiszámithatatlan lehetőségekkel fenyegető zsi-


