
A VÖRÖS EMIGRÁCIÓ. 

NYILVÁNVALÓ , hogy azok az emberek, akik ily makacs követke-
zetességgel következetlenek, akik meggyőződésük és véleményük 
gyakori változtatása közben egyben, t . i. a forradalom sikerébe 

vetet t reménykedésükben megingathatat lanok, azok elvesztek a ma-
gyar társadalom és az európai kul túra számára. Nemcsak azért, mert 
soha többé nem tudna kvisszatérni az alkotó munkához és képtelenek 
beleilleszkedni a polgári életbe, hanem mert egoizmusuk érvényesülési 
vágya is csak forradalomban élheti ki újra magát . Bennük a forra-
dalom sikere már megtörhetetlen hi t té lett, vagy t án helyesebben 
fixa-ideává. Hivatásos forradalmárok ők, akiknek csak a rombolás 
hozhat kielégülést, s akik a pusztí tást kötelességszerűen végzik. 

De az is bizonyos, hogy nemcsak Magyarországgal szemben 
fognak mindenkor kibékíthetetlen ellenfélként ál lani ; nem várhat 
tőlük mást a nyugati kultúra sem. Ezeknek az elszánt, forradalmár 
szellemtől á tha to t t embereknek a szövetsége veszedelmes fertőző csomó-
kat jelent a társadalom szervezetében. A rombolásra kész forradalmár 
ugyanis nem válogat, hogy a társadalmi rendet hol és miként kezdje szét-
roncsolni, hanem hozzálát ahhoz, amint csak a legkisebb alkalma nyílik. 

Ma már szerte az egész világon magyar emigránsok nevei merül-
nek fel a forradalmi mozgalmakkal kapcsolatosan. Kun Béla, a közép-
német kommunista felkelés szervezője és az emigráns Rákosi, a moszkvai 
Kominternnek az olasz forradalom kirobbantására elküldött megbi-
zot t ja . Az emigráns Varga Jenő figyeli a világ földmívelő lakosságának, 
a kommunista propaganda e legújabb áldozatának lélegzetvételét, hogy 
alkalmas pillanatban kéznél legyenek a ma még konzervatív népréteget 
forradalmosító eszközök. Magyar emigránsokkal vannak ellepve az 
európai orosz követségek hivatalai, főleg a berlini és a bécsi s magyar 
emigránsok viszik a főszerepet a különféle kereskedelmi misszióknál is, 
amelyek az említett követségekkel nyilvánvalóan kapcsolatban van-
nak, bárha hivatalosan tagadják is azt. Magyar emigránsok szervezik 
álnév alat t Amerikában a kommunista pártokat , kihasználva az U.S.A. 
vendégszeretetét. 

De nemcsak ilyen exponált, fontos állásokban vannak emigránsok. 
Sok más helyen is meghúzódnak, ahol nem is sejti az ember ; résen 
állva és te t t re készen. Csak egy kis zavarnak kell lennie s azonnal elő-
kerülnek. Mit várhat tőlük a világ, arra tanulságos példát nyu j t Wal-
lisch Kálmán szereplése. 
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A forradalom előtt kőműves volt, Kun Béla uralma alat t pedig Szeged 
diktátora. A régi főispánok módjára négylovas hintón já r t és hatalmi 
mámorában nem ismert korlátokat . Kun Béla bukása u tán hirtelen ő is 
el tűnt, senki sem tud ta , hova. Az emigrációs sajtó megsiratta, mint a 
«fehér terror» áldozatát, érzelmes leírásokban adva elő utolsó perceit. 
A valóságban Wallisch felkoncoltatása ellenére, jó egészségnek örven-
det t és az egyik osztrák városkában, Bruck a. d. M.-ban szociáldemokrata 
pár t t i tkár , sőt steier ta r tományi képviselő is lett . Az osztrák szocialisták 
valóban megható vendégszeretettel fogadták őt körükbe és segítették 
a legelőkelőbb közéleti pozíciókba ! 

Wallisch azonban nem feledkezett meg kommunista multjáról 
és a legelső alkalommal elvetette álarcát. Amikor 1927 júl. 15-én a bécsi 
munkásság fe lgyuj to t ta az osztrák legfelsőbb törvényszék épületét és 
már utcai harcok, sőt a polgárháború kitörése fenyegetett , azonnal 
akcióba lépett . Megtévesztve a túlzó hírektől és abban a hiszemben, 
hogy Bécs munkássága kezébe vet te a kormányrudat , kikiáltotta Bruck-
ban a proletárdiktaturát . Ez könnyen ment. Reggel egyszerűen meg-
jelent a kerület közigazgatási főnökének hivatalában és bejelentette, 
hogy a szocialista véderővel á tve t te a város felett a h a t a l m a t ; ugyan-
ekkor ennek szimbólumául a városházra ki tűzette a vörös lobogót. 
Majd összehivatta a polgárság képviselőit és közölte velük, hogy a mun-
kások bizalmiférfiainak felhatalmazásából követeli, hogy a vendéglők 
csak 12 és 14 óra, valamint 18 és 20 óra között, a kávéházak 7 és 9 óra 
között , az élelmiszerüzletek 7 és 10 óra között legyenek nyitva, minden 
más üzlet pedig zárassék be, még a t raf ikok és borbélyműhelyek is ; 
követeli továbbá az alkoholtilalom kihirdetését és minden autóforgalom 
beszüntetését. Azt is közölte, hogy tárgyalásokról szó sem lehet, köve-
teléseinek azonnali el nem fogadása esetén pedig felkeléssel, sőt túszok 
szedésével fenyegetőzött . Miután kijelentette, hogy a város rendjét és 
nyugalmát csak akkor biztosí thatja, ha parancsait teljesíti a lakosság, 
ennek vezetői kénytelenek voltak engedni az erőszaknak és így Wallisch 
a munkásság nevében megkezdhette a dikta tura gyakorlását. 

Szemlét t a r t o t t a szocialista védőrség felett a főtéren, gyuj tó beszé-
det intézet t hozzá és kiadta a parancsot az általános sztrájkra. Utasítá-
sát azonnal foganatosí tot ták, úgyhogy a város egyszerre kihalt. Csak 
az ötszáz főnyi védőrség tagjai járkál tak, bárdokkal övükben, az utcá-
kon s ugyanők felkeresték a vendéglőket és a hivatalokat, hogy fegy-
veresen ellenőrizzék a diktátor parancsainak végrehajtását . Feltartóz-
t a t t á k az autókat , fegyverek u t án k u t a t t a k és megakadályozták, hogy 
a polgárok egységes akciót kezdhessenek. Nem állhatott nekik ellent 
sem a csekélyszámú csendőrség, sem az alig ötven főnyi polgári véd-
őrség. A város tökéletesen el volt zárva, hír nem ju tha to t t sem be, sem 
ki. Huszonnégy óra leforgása u tán mégis kiderült, hogy Bécsben nincs 
proletárdiktatura s hogy Wallisch elsiette dolgát. Most már ő igyekezett 
megegyezni a polgársággal, írásban is szavát adván, hogy pár t ja bizto-
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sítani fogja a munka megkezdését. Újabb népgyűlésen kihirdették, 
hogy a d ik ta tura és az általános szt rá jk véget ért, a védőrség eltűnt az 
utcáról és ezzel befejeződött a d ik ta tura . De el tűnt egyelőre a diktátor 
is, éppen úgy, mint egykor Magyarországról. 

Ez a példa, amelyhez még számtalant fűzhetnénk hozzá, bizo-
nyára eléggé meggyőzően muta t j a , hogy az elszánt forradalmárok állan-
dóan ugrásra készen állanak, hogy rávessék magukat a polgári társa-
dalomra . A magyar emigráció történetének részletei is azt igazolták, 
hogy minden alkalmat megragadtak, legyen az a cseh kormány elné-
zése, a pécsi jugoszláv megszállás, vagy akár frankhamisítási botrány, 
csakhogy felforgató terveiket valóra váltsák. 

Addig, míg ez az időpont elérkezik, szintén nem pihennek. Ez alatt 
az idő a l a t t végzik el bomlasztó agitatorikus munká juka t és készítik 
elő a t a l a j t a t e t t ek számára a kul túra ősellensége, az Untermensch 
tömegeinek megszervezésével. Az emigráció munkája i t t némi eltérést 
m u t a t a t tó l a fejlődéstől, amely a forradalmak történetében általában 
megfigyelhető. Ez t a munká juka t ugyanis a forradalmárok két, egymás-
u tán következő periódusban szokták elvégezni. Előbb a fennálló rendet 
inga t ják meg és ássák alá erkölcsileg romboló kri t ikájukkal, azután 
pedig az így előkészített atmoszférában felforgató tanaik hirdetését és 
az izgatást kezdik meg. Az emigráció működésében ez a két tevékenység 
időben nem választható szét. Ez érthető is, mert hiszen ténykedése 
szorosan kapcsolódik a forradalmak idején otthon, Magyarországon 
már megkezdett szerepléséhez. Minthogy az álarcot otthon már eldob-
t á k s így nem is lehet pár ta t lan krit ikusoknak adniok ki magukat , a 
kr i t ikával egyszerre kell a «kivezető utat», a célt, a forradalmat is meg-
muta tn iok, azt, hogy a változás csak teljes felfordulás árán lehetséges. 

Egymásba olvadó kettős működésük folyamán gúnyolódva, 
metsző élesen, sötét pesszimizmussal bírálják a társadalom és az állani 
életét. Kr i t iká juk célja nem a javítás, hanem a rombolás. Ez pedig oly 
különbség az építő és romboló kritika közt, amilyen az orvosság és a 
méreg között van. Az emigránsok nem elégednek meg az intézmények, 
a vallás és az állam bírálatával. Nemcsak Magyarországot nevezik 
szemétdombnak, genyes kelevénynek, hanem napról-napra a legdurvább 
szavakkal gyalázzák személy szerint is a magyar állam fejét, a kormány 
tag ja i t , a közigazgatás és a bíróság vezetőit, mindenkit, akinek csak 
valami része van abban, hogy nem térhetnek győzelmesen haza. «Rabló, 
bandita» a legenyhébb kifejezés, amellyel a kormány tagjai t illetik s a 
reprodukálhata t lan szavakig hosszú skálája van «kritikájuknak». Annak 
tuda t ában , hogy a külföldön nem kell tar taniok felelősségrevonástól, 
büntet lenül í r ják a legnagyobb rágalmakat és taposnak be védtelen 
nők becsületébe. 

De túllőnek a célon fékezetlen kri t ikájukkal s ezzel önmaguk műkö-
dését ha tá ly ta laní t ják . Legyen bár olvasójuk a legelfogultabb ember 
és Magyarország esküdt ellensége, a sok rágalom mégsem fogja meg-
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győzni. Éppen mert túlontúl sok volt abból, több az elégnél. Minthogy 
gyűlöletüket és szenvedélyességüket a józan ész és belátás nem korlá-
tozta, szavaik sem ta lá lhat tak elég hitelre. 

Éppen így nem érték el az óha j to t t ha tás t azokkal a cikkeikkel sem, 
amelyeket különböző úton-módon sikerült a nyugati sa j tóban elhelyez-
niük. A sikertelenség nem téríti őket eszükhöz. Magukbaszállás helyett 
az európai demokratikus közvéleményt is leszólják, amelyre pedig oly 
szívesen appelláltak mindenkor. Kijelentik, hogy az egész mai politikai 
emberanyaggal mit sem lehet kezdeni s becsmérlik az európai államok 
külpol i t ikájának irányítóit, elnevezvén azokat «a világ legbornirtabb 
államférfiúinak» (Jászi szavai, Bécsi Magyar Ujság 1921 szept. 10. és 
dec. 18.), csak azért, mert nem ad tak hitelt rágalmaiknak. 

Az izgatás, a forradalmi te t t re serkentés, a buj togatás , mely együt t 
j á r a kritikával, nem talál t ehá t jó ta la j ra . A sikertelenség lá t tá ra az 
emigránsok nem is törődnek többé a propaganda, a meggyőzés eszközei-
vel. Tanulságosan m u t a t j á k ezt a bécsi kommunista emigránsoknak 
azok az újságjai, amelyek a tanula t lan munkássághoz szólottak. Elvont , 
nehezen érthető, homályos stílusú tanulmányok olvashatók ezekben, 
nem megkapó és könnyen meggyőző, szemkápráztató cikkek. Ilyenek 
írására nem vesztegetik erejüket az emigránsok, mert időfecsérlésnek 
lá t ják azt. 

Ehelyet t más eszközökkel próbálnak híveket szerezni. Egyrészt 
pénzzel, vesztegetéssel; ígéretekkel szervezik meg az emigrációban és 
bent az országban a kommunista pártsej teket , másrészt pedig szánt-
szándékkal súlyosbítják a proletariátus terheit, csakhogy kétségbe-
esettvállalkozásokba hajszolhassák be. A budapesti tűzvészeket ők maguk 
kommunista munkások gyuj togatásainak mondják, hogy a kormányt 
így «beugrassák» olyan erélyes rendszabályok megtételére, amelyek 
viszont a munkásság ellenállását és elégedetlenségét robban tha t j ák ki. 
Bakunin anarchista taní tásá t követ ték tehát , aki elutasította a javítás, 
a reform minden gondolatát s ehelyett azt tanácsolta, hogy ellenkező-
leg, a ba j t és szenvedést kell növelni, hogy végül is elfogyjon a nép 
türelme és lázadásban tör jön ki. 

Ez a kényelmes és a forradalmárokra veszélytelen eljárás azt is 
megérteti, hogy lehettek ugyan kezdeti sikereik, mint Pécsett vagy elő-
zőleg a proletárdiktatura megalapításával Budapesten is, ha ta lmukat 
azonban mégsem t u d t á k megtar tani és kiépíteni. De megmagyarázza 
azt is, hogy miért fordultak el az emigránsoktól még azok a rétegek is, 
amelyekhez pedig más körülmények között, a forradalmak tanuságai 
nélkül, sikerrel intézhették volna szavaikat. 

Ez t a romboló és pusztító munkáikat maguk az emigránsok is 
annyira könyörtelennek érzik, hogy eljárásukhoz valami igazolást keres-
nek. Az igazolásra korántsem egymással szemben van szükségük. Foly-
tonos pártharcaik, személyi torzsalkodásaik között, amelyek különben 
mind természetes következményei egoista életfelfogásuknak, a leg-
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kíméletlenebbül leszidják és pőrére vetkőztetik egymást. Jól ismerik 
t ehá t kölcsönösen gondolataikat és t isztában vannak egymás törek-
véseivel, igazolásra, mentegetőzésre így igazán nincs is szükségük. 

A társadalommal szemben azonban mégis jobban alá akar ják 
támasztani felforgató tana ika t és meg akar ják okolni, miért kell elpusz-
tulnia az egész ősrégi kul túrának. Ez t az igazolást történeti vissza-
emlékezéseikben végzik el. Végigszáguldanak a magyar nemzet ezer-
éves tör ténetén és a szó szoros értelmében letarolják azt. Ket ten is 
elvégezték, egész szisztematikusan, ezt a m u n k á t ; Diener-Dénes «La 
Hongrie» és Ormos Ede «Mi okozta Magyarország szétrombolását?» 
című könyvében (Párizs, 1926. és Bécs, 1921.). A magyar nemzet nagy 
vezéreit, kik közül nem egyet szentté ava to t t a középkori egyház, töb-
bet világhírűvé t e t t a török elleni harcokban tanusí to t t hősies elszánt-
ságuk, vagy akiket a magyar nép valósággal bálványozott és szívébe 
zárt , mindezeket kivétel nélkül becsmérlő szavakkal illetik. Kalandorok-
nak, önző, haszonleső embereknek rajzolják őket, a magyar társadalom 
felső rétegeit pedig népnyúzóknak és műveletleneknek. Nem ismerik el, 
hogy a magyar nemzet ezer éven át csak egyetlen kulturális t e t t e t is 
h a j t o t t volna végre és kíméletlenül hirdetik : Magyarország alapjában 
véve megérdemli sorsát, feldarabolását. 

Nem a «Pinguinek szigeté»-nek szatírája ez, hanem a lenini 
parancs vak végrehaj tása : «El kell pusztítani a történelmet!» A «legen-
dák széttépésének» jelszavával a magyar emigránsok sivár romhalmazzá 
vá l toz ta t t ák a magyar tö r t éne lmet ; mindent lerángattak a sárba, ahol 
maguk is voltak. 

(Vége következik.) Mályusz Elemér; 

SZÉP VOLTÁL... 

Mit tudod te azt, mikor fürkészve, kutatva veted rám szemed, 
mint egy élettelen, holt tárgyra, mely szobád díszíti, 
te, aki élő és meleg szerelmem osztályosa voltál és 
lázas szent éjszakáink puha gyermekszíveket dobbantottak életre, 
. . . mit tudod te azt, milyen fájó és megalázó így asszonyod 
arcába vágni: szép voltál! azután látni, hogy 
az elhallgatott szavak, hogy írják homlokodra 
szerelmed emlékét, amely így lesz lassan a multé. 
Hiába a jóság és munka alázata, hiába a tudás és 
érett asszonyi lélek, az a pár csillogó szál 
barna hajában annak, akit szerettél, útjelző neked 
csak arra, hogy fiatal éveid asszonyát újra keresd ott, 
ahol az arcok hamvát még nem tépte le a gond és idő. 
Mondd, Uram, te, akinek keze torz és csúnya virágot 
nem formált soha és hervadásába is bájt kölcsönöztél, 
Uram, te miért tagadtad meg embervirágodtól, az asszonytól, 
az öregség áldott, beteljesedett szépségét? K. Nagy Méda. 
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