
totta meg, amint tányérokat mosogatott. 
Látta a vén asztalt, a vén kemencét és Márta hátát; s mindezek olyan 

meghatóan szomorú volt a számára, hogy szeme könnyel telt meg s 
szükségét érezte, hogy rágyujtson egy cigarettára. Cipője talpán halkan 
végighuzott egy szál gyufát, nagyot szivott s nézte kis hugát az öreg 
házban. Minden nagyon nyugodtnak, nagyon egyszerűnek és rettenete
sen szomorúnak tűnt. Remélte, hogy csak belép anyja is a konyhába, lát-
ni akarta mégegyszer. Kiváncsi volt, megváltozott-e hosszu távolléte 
alatt. Milyen lehet? Vajjon most is mindig haragos-e mint régen? Hara
gudott magára, hogy nem jó fiu, meg sem kisérli, hogy örömet szerezzen 
anyjának, de belül határozottan érezte, hogy ez lehetetlen. 

Paul öccse lépett most be a konyhába, hogy vizet igyék. S akkor egy 
pillanatra küzködött, nehogy szóljon a gyermekinek, ne kiáltsa nevét. 
Miniden jóság és minden szeretet, amire képes volt, öccse arca és lénye fe-
lé hajtotta; mégis: uralkodott magán, mélyről lélekzett és összeszoritot-
ta ajkait. Anélkül, hogy szemét pillanatra is levette volna a fiuról, csen
desen sirni kezdett: Jézus, ó Jézus, Jézus... mormogta. 

Már nem akarta látni anyját. Elkeseredése mindinkább urrá lett rajta 
a nemsokára talán már képtelen lesz megakadályozni magát, hogy valami 
ostobaságot kövessen el. 

Lassan keresztülment az udvaron, fellépett a keritésre s kiugrott a 
kis uccára. 

Távolodott. 
Mikor elég messze volt már, hogy ne hallhassák, nem tartotta tovább 

zokogását, hisz tele volt áradó, meleg szeretettel irántuk és gyűlölettel 
csunya, nyomorult, egyhangu életük iránt 

Rohant messze a háztól és övéitől, belesirt a tiszta, szürke éjszakába, 
mert semmit sem tehetett érettük, egyáltalán semmit. 

LECKE A FÜHREREKRŐL - NŐK SZÁMÁRA 

Irta: B E R N A R D S H A W 

Részlet Bernard Shaw: The Intelligent Woman's Guide 
to Socialism and Capitalism c. könyvének legujabban Sovié-
tisme et Fascisme cimen franciául is megjelent kiegészítő 
fejezeteiből. A könyv bővebb ismertetését „Szemle és birá
latok" rovatunkban adjuk, 

A Führerek és Führer-jelöltek azzal kezdik, hogy kipróbálják az ösz-
szes izgatási lehetőségeket, a munkásság szervezkedési formáját a a föld
alatti összeesküvéseket, amelyekből számukra általában egy-két börtönbün
tetés következik. Hála ennek a körülményinek, megtanulják, hogy a mun
kástársadalmak és vezetőik vagy szigorúan gyakorlatiak, mint a szak
szervezetek, vagy a valóságtól elrugaszkodott, kormányzási képesség és 
harci erő hijával szükölködő szekták, melyek veszekednek egymás között, 
mint az első keresztény teológusok, valami nagyobbá, jobbá való kifejlő
dés esélyének minden reménye nélküli kisebbségekként. Mit tehetett tehát 



egy Bonaparte, egy Mussolini, egy Hitler, egy Kemal Musztafa, egy Riza 
Pahlavi, mikor ezt felfedezte? 

A felelet nagyon könnyű. Egyszerűen hátat fordit a politikai pártok 
kisebbségének, liberálisoknak, köztársaságiaknak, szakszervezetieknek, 
kooperatistáknak, szociálistáknak, anarkistáknak, szindikalistáknak, sza-
szabadgondolkodóknak, stb., stb... S megszervezi ellenük a nagy többsé
get, mely sosem álmodja, hogy a fennálló rend ellen összeesküdjék s ugy 
véli, hogy ezeket a hitvány társaságokat rendőrséggel kellene elnyomni. 
Ez az a többség, mely minden vasárnap szépen kiöltözve templomba 
megy; divatos ruhában golfot vagy teniszt játszik; tömegestől ro
han, hogy a koronázást lássa, a királyi esküvőket vagy az őrség diszszem-
léjét; mely kilométer hosszú sorban várakozik, hogy egy egyeduralkodót 
ravatalon láthasson; mely azt hiszi, egy a hite és egy a törvénye, de 
amely a valóságban nem tesz mást, mint a többiek s megütközik azon, aki 
nem hozzá hasonlóan cselekszik; mely elméjét keresztrejtvények megfej
tésével, bridzs és whistpartikkal élesiti, testét pedig golffal, 
tenisszel, foxtrottal és rumbával; s amely nagyrészben még ezt 
sem teszi, csak éppen megkeresi megélhetését, fenntartja háztartását, fel
neveli otthon gyerekeit s éli megszokott egyhangu életét, amibe csak leg
ujabban hozott valami lelket a rádió. 

Önök, művelt nők, kiket politikai és társadalmi kérdések érdekeltek 
annyira, hogy az „Intelligens nő vezérkönyvet a kapitalizmus és szo
cializmus korában" elolvassák, elég szomorú véleménnyel vannak ezek
ről az emberekről. Hisz ezek valójában! gyanusoknak tartják, egyáltalán 
nem szeretik, sőt kissé megbélyegzetteknek tekintik önöket, hacsak, az 
önök szerencséjére nem oly nagy bennük a tisztelet bárki iránt, aki ko
moly könyveket olvas, hogy valami magasabb intelligenciát tulajdonita
nak önöknek és büszkék, hogy ismerik önöket, anélkül, hogy tudnák mi
ért. * 

Ezek az emiberek hazafiak. Értvén ezalatt, hogy Isten magasabbren-
dűeknek teremtette őket minden más ország szülötteinél. Hogy ezt a ked-
vező véleményt táplálhassák, szomjaznak a dicsőségre (Napoleon talál
mánya), ami azt jelenti, hogy szükségük van derék fiaik és testvéreik ál
tal megnyert csatákról szóló hirekre. Nem ismerik a történelmet s amit 
ismernek az harcok és háborúk sorozata, melyekben mindig az ő oldalu
kon volt a győzelem. De nem szükséges, hogy további részletezésbe bo
csátkozzam. Önök ismerik ezeket az embereket. 

Természetes, hogyha a közönséges embereknek ez a sokasága politi
kailag megszervezhető, szavazhat olyan értelemben, hogy kiűzzék a föld 
szinéről a politikailag öntudatos kis csoportokat és halálra csigázzák, ha 
szükséges. A diktátorjelöltnek tehát nem kell egyebet tennie, minthogy 
esztelenségüket követve együtt cselekedjen ezekkel a tömegekkel, minden 
nekik tetsző ostobasággal lekösse őket, míg ő maga erélyesen hozzálát re
formjainak megvalósitásához s megfékezi a fennálló rendszer legszembe
tűnőbb visszaéléseit. Első ténykedése lesz megszüntetni a helyi kereske
dők közösen megválasztott kis tanácsait, hogy emelje az adókat és kor
mányozhassa a vidéki városokat és tartományokat. Ezeket alkalmas, fia
tal, bátor kerületi főnökökkel helyettesiti, akiknek teljhatalmat ad a v i 
dék tisztogatására. S ezzel nemcsak azt éri el, hogy a helyi kormányzat 



gyorsan javul, hanem hogy ez a javulás teljesen megfelel a közóhajnak, 
mely meg akar szabadulni a közönséges szatócsok tömegétől és a dolgok 
vezetésére valamely felsőbb személyt kiván. 

A fiatal emberek, kik teljesen a diktátor szolgálatában állnak s egy
ségesen a bűnözésre való csábitás fészkeinek s a vezér ellenségének te
kintik a legártatlanabb szövetkezeteket s a tiszteletreméltó öreg szak
szervezeteket, egyszerűen és ártatlanul behatolnak ezek helységeibe, 
megverik az ott foglalatoskodókat, összetörik a butorzatot, kiüritik a 
pénztárt s megszerzik a taglistát, hogy üldözhessék és rosszul bánhassa
nak mindenikivei, akire gyanakszanak, hogy ezekhez az egyesületekhez 
tartozik. A rendőrség, mely rendszerint a rombolók pártján van, nem lép 
közbe, hacsak nem azért, hogy a támadókat a megtorlásoktól védje. 

Miután ez gondosan elvégeztetett, a vezérnek helyre kell állitani a 
rendet. A diktátor elkobozza ezeknek az egyesületeknek vagyonát s meg
teremti az uj állam szerveit a kormányzat teljes ellenőrzése alatt. Ami a 
tisztán politikai egyesüléseket illeti, melyeknek sem anyagi alapjuk s az 
általában lázitó politikai propagandán kivül egyéb tevékenységük nincs, 
azokat erővel elsöpri s ujjáélesztésükre irányuló minden kisérletet tör
vénytelennek minősit. 

A fasiszta vezér ütőkártyája, hogy megmenteni jött a társadalmat a 
bolsevizmustól, mely alatt minden, a munkásság irányából jövő mozgal
mat ért. S a fasiszta vezérnek hasznára is válik ez a zürzavar, mert fasiz
musnak nevez valamely köztevékenységet, ha óhajtja azt s bolsevizmusnak, 
ha ellene van. Nem szabad azonban szociális irányban tul messzire men
nie, mert ha ezt teszi, a plutokrácia nyomban kritikussá lesz. 

Képzeljék el pl. ha a vezér, Napoleon Lajos szép példáját követve, 
fővárosa megszépitésére egy Haussmann-féle terv magvalósitásába fog. 
A z egész világ tapsolna a látható és nagyszerű tervnek, amint az valójá
ban az is volna. De ennek eredménye csak a fővárosi telekárak mérhetetlen 
növekedése lenne. A z uj utak mentén a házbérek fantasztikusan megnöve
kednének. S mindez a fővárosi telektulajdonosok zsebébe menne s hagyná 
a többieket olyan szegényen és munkával terhelten, mint azelőtt. S bizo
nyos, ha Napoleon Lajos a párizsi uccarendezések mellett megkisérelte 
volna közigazgatási uton szabályozni a házbéreket és épitkezéseket, az 
uralmának végét jelentő sedani ütközet előtt tiz évvel kiűzték volna Fran
ciaországból. 

Azonban van néhány különös kivétel a szabály alól, mely a fasizmus
nak megengedi, hogy kedve szerint fossza ki a szegényeket, de ne tehesse 
ugyanezt a gazdagokkal. Megtörténik, hogy valamely csoport olyan gaz
daggá lesz, hogy ha elégséges előitélet kelthető fel ellene, vallási, poli
tikai sőt esetleg morális (eugenikai) ürügyek segitségével, a kifosztásuk
ra irányuló kisértés tul nagy lesz ahhoz, hogy a többiek ellenállhassanak. 
VI I I . Henrik kifosztotta a katholikus egyházat és büntettnek nyilvánitot-
ta azt, ha valaki katholikus pap; nyomban abba a helyzetbe került azon
ban, hogy zsákmányát szét kellett osztania prefektusai és azok családjai 
között. Pontosan ilyen módon fosztották ki a mai németek a zsidókat és 
nyilvánitották bűnnek; ha valaki zsidó Németországban. De ők is kény
telenek voltak a zsidóktól elvett javakat és üzleteiket német főnököknek 
szétosztani, akik a német munkásság kiaknázásában ugyanolyan kapzsiak, 



mint bármelyik zsidó. Vezérük azután még kipuhatolta, hogy az anyagias
ság, pogányság és militarizmus elég mély nyomot hagytak-e a német nép
ben arra, hogy teljes biztonságban kifoszthassa a lutheránus és katholi-
kus egyházakat. Az eredmény eddig nem kedvező. Miután a zsidókból és 
barátaikból ellenségeket csinált, megingatta az egyházak biztonságát, 
melyet a központositott kormányzattal szemben jelentettek, most egy 
európai keresztesháborút tervez Oroszország (Napoleon nagyságának sir
ja ) ellen s ezzel olyan kockázatot vállal, mely veszte lehet. S minden bi
zonnyal veszélyesebb a versaillesi szerződés s a locarnói paktum széttépé-
sénél. Mert, amint azt minden tisztafejű európai diplomata tudta, tudta ő 
is, hogy a szövetségesek nem kezdik ujra az 1914-1918-as háborút azért, 
hogy megvédjék ezeket a nevetséges, gyűlöletes és végrehajthatatlan ok
mányokat. 

R U T É N F Ö L D I V E R S E K 
Forditotta: A N T O N I N STRAKA 

JULIJ BORSOS-KUMJATSKYJ: ELÁTKOZOTT FÖLD1 

Elátkozott föld, 
halál árnyéka, 
keserves vad gyász, 
feldult sirhantok, 
hol az éhség ősidőktől 
egytestvére az embernek 
s rója a hegyeket 
szabadon... 

Ez az a föld, 
ahol a nép földig bókol, 
nagyságosnak kezet csókol 
s nem képes kivívni 
s vágyni az igazát. 

Ez az a föld, 
fegyver nélkül, 
sereg nélkül, hősök nélkül, 
ahol az embernek 
féljoga van csak az élethez... 

Ez az a föld, 
hol a jószándékok 
célvesztetten hullnak. 
Emberek eladták 
a hegyet, a népet, 
pénzért, 
segítve keresztrefeszítni 
tulajdon testvért. 

Ez az a föld, 
hol számlálatlanok 
a rossz sors évei. 

Ez az a föld, 
hol hiába csengnek 
átkok századin át, 
csak hullnak, ömlenek 
az ártatlan könnyek. 

Ez az a föld, 
mely nem szülte még meg 
Mózesét, 
aki megérintse 
fáraók kőszivét. 

Ez az a föld, 
hol véres századok 
irtak történelmet 
s szoktatták a gyámoltalant 
balsorsot tűrni szótlanul. 

E föld hona 
szolgasornak, bajnak, 
gazdagságnak, jajnak, 
vakságnak, viszálynak, 
gondnak és dalnak 
és 
drága emberi hantoknak... 


