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Az Ember 
Hetek nitdtnk el azóta, hogy Az 

Ember hasábjain utoljára szólhattam 
az olvasóhoz. Nekem őszinte és ko* 
moly szomorúság volt, hogy elmúlt 
egyik hét a másik után és ez a kis 
lap nem jelenhetett meg Budapest 
Utcáin, nem szólhatott a közönség* 
hez a maga közvetlen, igazságkereső 
és megalkuvást nem ismerő hang-
ján. Mindenki tudja, hogy Az Em-
ber nem a maga jószántából mon-
dott le a szólás jogáról, hogy ez a 
lap azért nem jutott közel két hó-

it napig az olvasó elé, mert nem en-
gedték oda. Most ismét megadták 
nekünk a szólás jogát és mi boldogan 
és szivdobogva megyünk ki ismét 
az utcára és a régi harcos kedvvel 
süttetjük magunkat az áldott má* 
jusi napfénytől és a mi szabad jian-
gunk is elvegyül a pesti utca be-
széd zsivajában és a mi f r is^szinünk 
is fölolvad Budapest diadalmas, vi-
rító pirossáigában. 

Akik idáig is szívesen hallgatták 
meg minden héten a mi szavunkat, 
azokkal meghitt, bensőséges, kö-
zös családi ünnepünk nekünk ez a 
nap, amelyen isméi kinyithatjuk a 
szánkat és kitárhatjuk a szivünket 
és ugy, ahogy régen szoktuk, el-
mondhatjuk azl, amit gondolunk, 
amit érzünk, amit szeretünk, amit 
nem szeretünk, amit kivártunk, 
amit akarunk és «miért verekedni 

-tudnánk. A mi régi híveinknek, ba-
rátainknak üzenjük meg ezen az 
ünnepi napon, hogy a némaság 
korszaka csak azt jelentette szá-
munkra, hogy nem beszélhe tünk, 
de egyebekben mi nem változtunk 
meg, mi a régiek vagyunk és 
Ugyanazokért az eszmékért leike 
tediinh, mint a múltban és ugyan- ság 'egyen nagyit 

azokat a jelenségeket tarl juk kár-
hozatosaknak ma is, mint tegnap. 
A régiek vagyunk ma is, azok, aki-
ket szereltek és gyűlöltek, akinek 
a szavát közöny, megértés, figye-
lem és semmibevevés fogadta, a 
szerint, hogy a világmegváltó szo-

cializmus vagy a sötét reakció nieg-
győződöttje volt az, akit a lapok ke-
zébe vetle. Szocialista meggyőző-
désünket a maga érintetlen szüzies-
ségében visszük ki ismét harcos 
kedvvel a porondra, a proletárura-
lom mindennél szentebb -céljait 
akarjuk szolgálni egész erőnkből, 
odaadó hűséggel és a lelkesedés 
áhítatos fanatizmusával. Igenis a 
dolgozók uralmát szolgálja min-
den szavunk, minden akaratunk, 
minden idegszálunk. Aki ellensége 
a munkásosztály gazdasági és po-
litikai hatalmának, aki ellenforra-
dalmár és fehér gárdista, azzal 
szemben mi nem ismerünk kímé-
letet, nem ismerünk irgalmat, an-
nak mi halálos ellensége vagyunk... 

Sziklaszilárdan megállunk amel-
lett a meggyőződésünk mellett, 
hogy az uralomra került jjroletá 
riatusnak igenis emberségesén kell 
élni a hatalmával és távol állunk 
azoktól, akik az-ok és cél nélkül 
való kegyetlenkedést hirdetik, akik 
a hala'mától megfosztott burzso-
ázián miniden szocialista gondol-
kozástól idegen módon, még-külön 
tobzódni -akarnak. Ezekhez a vér* 
szomjas elemekhez nekünk semmi 
közünk, mi Morgari elvtársnak 
csak a minapi munkástanács. ülé-
sén kifejtett véleményét hirdettük 
az első peri •lő! wfcv a és hirdetjük 
ma is: minden- eszközzel és minden 
áldozattal meg kelj [yédjehnezni a 
proletárok uralmát, de a miuikás-

h íven nem 
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és ne éljen vissza az ő -hatalmával. 
Aminthogy a magyar munkásság 
nem is él vissza, aminthogy a ma-
gyar proletáriátus valóban olyan 
nagylelkűen és nemesen gyakorol-
ja a, hatalmat, Alyan nobilis az ő 
uralmának eszközeiben, amilyen a 
burzsoázia sohasem volt és amilyen 
soha nem is tudna lenni. De hiszen 
azért szocialista meggyőződésű a 
szervezett munkásság azért val-
lom Ón is magamat szocialistának, 
mert a szocialisták minden tekin 
tetben különbek, emberségesebbek, 
humánusabbak és igazságosabbak 
a polgári osztályoknál. Nekünk 
szocialistáknak nem kell kegyetlen* 
séget és vérszomjat tanulnunk a 
burzsoáziától, nekünk egyáltalán 
nincsen semmi tan ülni valónk a 
jjolgárságtől, de tanuljon a burzso-
ázia tőlünk, szocialistáktól ember* 
séget, humanizmust, jóságot, tisz-
taságot. 

Hangosan akarom kihirdetni itt 
Az Ember újjászületett hasábjain, 
hogy irodalomban, művészetben 
változatlanul és fen tartás nélkül 
vallom mindazt, amit .idáig vallot-
tam. Vallom azt, hogy Íróknak és 
művészeiknek kataszterbe való osz-
tása ostobaság, vallom, hogy Ba-
lázs Béla ijesztően tehetségtelen 
iró, akinek semmi joga, semmi hi-
vatottsága színházi és irodalmi 
kérdésekben diktátori szerepet ját-
szani. Általában bűnnek, végzetes 
eltévelyedésnek tartom, hogy iro-
dalmi és művészeti kérdésekben 
bogaras és közepes képességű stré-
berek diktatúrát gyakoroljanak, 
valamint hogy semmiféle lángel-
mének nem ismerném el a diktátori 
jogosultságát éppen ezen a terüle-
ten. A proletárközvélemény egye-
dül illetékes arra, hogy irókat és 
művészeket elfogadjon vagy vissza-
utasítson és semmiféle Balázsok, 
Máczák és egyebek nem bitorol-
hatják a munkásságnak ezt az ité-
letmondási jogát. És mindenkivel 

szemben vállalom azt a meggyőző-
désemet, hogy az a vegyes társa-
ság, ametvik a „Ma" cinvü humo-
risztikus hetilap körül csoportosul, 
egyáltalán nem hivatott arra, hogy 
a proletáriátus irodalmi és művé-
szeti igényeit kielégítse, nemcsak 
irányító szerepre nem hivatottak 
ezek az érihetetlen, zagyva költé-
szek és firkászok, hanem egyetlen 
sorukat sem szabadna lenyomatni, 
mert hiszen a munkásság nagy tö-
megei idegenül, közönyösen, vagy 
legjobb esetben az enyhe derű ér-
zésével állanak ezekkel a. rejtel-
mes irodalmi réhuszokkal szem-
ben. Kötelességünknek fogjuk tar-
tani, hogy az ilyen káros irodalmi 
és művészeti tévelygésekkel szem-
Íven fölemeljük tiltakozó és vissza-
utasító szavunkat, mert ezt elvár- ^ 
hatja tőlünk a munkásság és meri r 1 

ezzel csak a proletárkultura érde-
keit szolgáljuk. 

Az Ember nem is t udna más-
milyen lenni, mint amilyen volt, 
elsenyvedne, ha 
gadnia önmagát, 

• r a , 

é s 

meg kellene ta-
ha meg k e l l e n 

alkudnia, ha koncessziókat kellem' 
tennie. 'Ezt ez a mi kis lapunk 
nem tudná megtenni és ha bárk' 
ezt kövelelte volna tőlünk, akkor 
ma nem jelentünk volna meg V 
utcán. Akkor inkább örökre elné-
multunk volna. Ám ezt mitőlünk 
nem igényeli senki sem, vissza-
adták nekünk a teljes szólás-

szabadságunkat , mert a magyar 
Tanácsköztársaság van ma már 
olyan szilárd és olyan erős, hogy 
könnyen elviseli azoknak az ellem 
őrző és kritizáló szavát, akik forr®' 
dalmi hiten vannak, akik hűség i 
és meggyőződéses szolgái a prolc 
tárok uralmának. Ezekkel az ér-
zésekkel, ezekkel a hangulatokká' 
lépünk ki ismét a napsütéses niá* 
jusi utcára és kivárniuk mindé'1 

dolgozó és uralkodó proletárnak 
szívből jövő, harcos jónapot. 
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Sajtó 
és antizsurnatizmus 

. . . az 'ideális hirlap egyelőre 
a jövő zenéje. Az ilyen hirlap 
csak örökre eltemetett nagy« 
tőkék sirhalmából virágozhat« 
nék "ki. (Ambrus Zoltán: Iro« 
dalom és újságírás. 1913.) 

1. 

A kapitalizmus, amely prostiuált min-
den prostituálhatót, legclsősorban és 
talán legnagyobb mértékben a sajtó 
erkölcseit kezdte ki és végezte ki. 
Ennek a jelenségnek magyarázata 
nemcsak abban rejlik, hogy a már 
szjíletésekor defloreált sajtó természe-
ténél fogva alkalmasnak tetszett erre, 
hanem elsősorban arra vezethető 
vissza, hogy a nagytöke szerteágazó 
érdekeinek és érdekeltségeinek szüksé-
9« volt a sajtó jóindulatára és támoga-
tására. .Minthogy a hírlapok „önzetlen 
támogatás"-l csak apróhirdetési rova-
taikban ismertek, nem mérték jóindu-
latukat ingyen: szabott áron bocsátot-
ták nyilvánosságukat valamely érdek 
vsoport szolgálatára; és — bármeny-
nyire különösen hangqzzék is ez — 
bizonyos relatív tisztességre tehettek 
Szert, h a jól adták el magukat. Az a" 
'ap, amelyik eltartás fejében csak 
*Uyetlen érdekeltségnek adta le magát 
,>s más irányban fenntartotta a szabad 
kritika jogát, úgyszólván tisztességes-
nek számítolt az üzletsajtó-dzsungiel-

-hen, mivel köztudomású volt, hogy az 
"jság rászorul a kitartásra, mert nem 
képes másképen megélni. Független 
'aP, érdekeltségekhez nem tartozó, nem 
'Aisztált és nálunk nem is exisztálha-
'"tt; kicsiny volt ahooz az olvasókö-
zönség, hogy fenntartsa. S lva mé ; 

'''vergődött egy újság, miután pályája 
kezdetén sikerült jól értékesítenie ma-

odáig, hogy pusztán pcldányszá-
lnáJ>ól is megélhetett, ez sem jelen lett 
f á m á r a függetlenséget (ami az ujság-
!1;,l a lisztességgel egyenértékű foga-
°'n) csak megezerszereződötl függö,-

S|'«et az olvasók tömegével: a lömé» 
h lé séwl szeml>en, molvet kénytelen 

volt minden rovatában és minden so-
rával szolgálni. Még mindig jobban 
járt téhál, ha a tömegjzlésnek minden 
irányban nivótlanná tévő kiszolgálása 
helyeit mélresszséget vállalt valamely 
érdekeltség mellett, me lynek egy 
irányban jelentkező igényeit kielégítve, 
anyagi biztosítottságának tudatában 
egyebekben szabadon Írhatott és tet-
szése szerint szállhatott szembe a tö-
megizléssel is. A legtöbb lap — amel-
lett hogy kacérkodni próbált a tömeg-
gel i s — a kitartót 1 súgnak ezt a fajtá-
ját választottá: igy került a sajtó a 
nagytőke befolyása alá. 

A—nagytőke beavatkozása és az ez-
zel járó üzleti verseny csak fokozta 
a kitartottság szükségességét, ugy 
hogy az abszolút tisztességes, függet-
len, tehát ideális újság létezését is 
csak a nagytőkével való bizonyos vo-
natkozásbán lehetett elképzelni. Ha 
valaki nagv összegekel lett volna haj-
landó önzetlenül beleverni egv lap-
vállalat alapításába, az igv elpocsé-
kolt „nagy tőkék sirhalmából" csak-
ugyan kivirágozhatott volna az ideális 
újság. Csakhogy a kapitalista társa-
dalomban nem tombolt éppen az ön-
zetlenség és akit optimizmusa nem 
vakított el, kénytelen volt belátni, 
hogy lapgründolás ezen az alapon so-
hasem fog létrejönni. Illetőleg volt 
egv eshetőség, amire — és ebben az 
esetben .egy önzetlen kitarfö akire — 
számítani lehetett: ha a közösség ke-
zébe kerül a lapok sorsa, ha a lapok 
eltartását a közösség veszi* kezébe, az 
állam. Még pedig az az állam, amelyik 
eltemeti a nagytőkéket, ugv hogy 
csakugyan a „nagv tőkék sirhalmá-
ból'" fog kivirágozni az uj, a szebb, az 
ideális sajtó . . . 

A sajtómetresszséggel szemben ez 
a módozat tisztességesebbnek és a 
legkívánatosabbnak tünt: törvényes há-
zasságnak. És itt kezdődött a csaló-
dás. A nagytőke sírásójának, a kom-
munista államnak megvallósitásával 
ugyanis a törvényes házasság elvesz-
tette ideális voltát és epedett varázsát; 
a házasság lényegét, — a kitartás el-
leplezését — csupán a kapitalista tár-
sadalmi rend szentesítette, s a kapita-
lizmus bukásával e szankció is elvesz-
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tette minden jelentőségét. A törvényes 
házasság: a bevallott kitartás ma sém-
in ivei sem kívánatosabb és tisztessége-
sebb a be nem vallott kitartásnál, mert 
ugyanaz. És ez az eset a sajtóval is, 
amely ebből a szempontból nem lett 
és nem lehet erkölcsösebb, inert kitar-
tottságától soha, tehát ma sem szaba-
dulhat. 'Más szempontokból a kommu 
nista közösségtől való .függés erkölcsi 
piedesztálra jutást jelent az eddig ban-
kokkal és polgári pártokkal közösült 
sajtiónak.) A sajtó airra van átkozva, 
hogy szerelemből soha sem szerethet... 

Ha az antizsurnalizmus, a sajitó-utá-
lat, amely most minden vonalon je-
lentkezik, erre a dicstelen múltra lenne 
vissza veezthető, azon nem is lehetne 
csodálkozni, hiszen minden tisztességes 
emberből már rég kiváltotta a megfe-
lelő adag undort a sajtó-prostitució. 
Azonban ennek ellene szól, hogy az 
antizsurnalizmus olyanok részéről je-
lentkezik legintenzívebben, akik tisztá-
ban kell, hogy legyenek és tisztában is 
vannak nemcsak a mull adottságaival, 
hanem a sajtónak a jövőben való el-
helyezkedési lehctőségeviel is, melyek 
—• mint rámutattunk — szintén csak 
egy uj kitartás keretélten képzelhe-
tők el. Éppen ezért más magyarázatot 
kell keresni erre a jelenségre: a mai 
antizsurnalizmus az eddigi túltengő 
zsumalizmus visszahatása. 

A zsurnalizmus túltengése nemcsak 
abban állt. hogy a kapitalista üzleti 
verseny következtében a tényleges 
szükségletet jóval meghaladó arányok-
ban fejlődött a sajtó és gomba mód 
jára bújtak eŰő a földből uj meg uj 
lapok, szennylapok és szaklapok, ha-
nem elsősorban altban, hogy a nyolca-
dik nagyhatalom nálunk úgyszólván 

— ! - j — n elsővé avanzsált és minden téren 
közviszonyok általános rohadtsága és 
a vezetők vajas fej üsége következté-
ben — elképzelhetetlen 'ltefolyásra lett 
szert. 

Az elharapódzott zsurnalizmust 
a zsiirnaliszták csinálták, értve ezalatt 
nem a hivatásos újságírókat nem ús 
nz alkalmi-disz-vezéreikkiró-notahilitá-

sokat, hanoin a vezelöpoziciókbar < 
nyüzsgő ál-bürokratákat és ál-szalkein ' 'e ( ' 

'bereket: minisztereket, akik zsurnaliszilu'k 
tikai felületességgel siklottak át azon ai 'neggv 
apróságon, hogy halvány fogalmuk 
som volt tárcájuk szak-kérdéseiről 
pénzügyi kapacitásokat, akik zsurni 
iisztikai lelkiismeretlenséggel játszót 
Iák ki magukat teljes tudatlanságul 
elleplezésével hozzáértőknek; polit'J 

kusokat, akik zsurnalisztikái ügyes\ség 
gel alkalmaztak néhány kortes-frá' 
zist szükség esetén és a legelemihl' 
politikai képzettséggel sem rendelkez 
tok. Ezek a közepes zsurnalisztika1 

kaliberű vezető elmék, ezek a ne 
hiríapiró pályán működő zsurnaliszta 
csinálták azt a zsurnalizmust, m e l y 
történelmi szükségszerűséggel el kell 
következni egy ant izsu rnaii zimusnak. 

Természetes, ahogy a zsurnalizmus 
a tágabb értelemben veit zsurnaliszta" 
csinálták, ugy most az antizsurnoli1 

must minden vonalon az antizsurnalis 
ták csinálják. Azonban mig az elöN 
értelemben deklasszifikáló zsumaliszü 
jelzői lekicsinylésül alkalmaztuk, a'? 
dig az antizsurnalisizta jelző nem K" 
lenli itt ennek az ellenkezőjét, ini' 
nem legyszerüen azok megjelöléséi1 

Szolgál, akik vagy nem értenek a saj 
tóhoz, vagy nem akarnak érteni hozz1 

de semmiesetre sem közömbösek' 
szemben, ellenkezőleg: határozott 
lenszenvvel viseltetnek iránta. A K 
lenlegi antizsurnaliszta tendenciát lob1'' 
tetlen félreismerni és lehetetlen m't 
nem látni, hogy akik részéről légi'1 

kábl) megnyilvánul, akik leginlrazige" 
sebben viselkednek a sajtóval vö' 1 

ben, azok mind álltak vele távoli J[ 
inkább közeli vonathozásban. " 
nem SkctM hozzá- zseniális pszikbológW 
nak lenni, hogy az ember különfélék 
pen megnyilvánuló viselkedésük mőff' 
mindig ugyanarra az egy rnolivurrí' 
bukkanjon: a kielégUetlen aipbiciór'( 
Az antizsurnrfliszláknak egyszerűen 
fáj, hogy annakidején zsiirnaiis/hk' 
•működésük nem talált kellő mélt<í,]'\ 
lásra. Minthogy a hibát senki sl> 

Minthogy .. 
akarja imagában keresni és minlb"^ 
ebl>cn az esetben csakugyan kön"), 
a hibát a sajtóban megtalálni, pert' 
tot kitiltanak rá . . . 

ni kel 
t.atutá 
olyan 
koetás 
"gitác 
a legl 
i'íívai 
tés, n 
idősz, 
2. akli 
3: alk 
inas 
vezér 

mi 
jönni 
tűcn 

- d l 
ken 
ni,, st 
'úr la 
íis-zc 
teni 
hi.bn 
Kaau 
hiiii 

keg' 
«até 

•Jou 
dics 

. «év 
he.t 
»nes 
beik 

í0l; 
»ze 
én, 
fél. 



1- ' 3. 
izlcdókjbiu*1 

M-szalkem Pedig az ujságirást nem szabad en-
rsurnalisz-i ,u'k az anlózsunírj iszta (hangulatnak 
át azon az 'HeggyMkölni. Amilven gondosan ügyel* 
fogalmuk kell arra, liogv a zsnrnalizmus dik-
-rdéseirőí Uitufája vissza ne térhessen, éppen 
i zsurnJ- olyan helytelen lenne az el lőj való óva-

játszol' kodásban fel nem használni a sajtó 
itlanságuk agitációs erejét. ÉS ezen a ponton van 
; po l iü a legtöbb tisztázni való kérdés, itt van 
ügyesiség• i'gyanis a legtöbb tévedés és félreér-

tortes-frá' tós, mert 1. a rotáf lős papírra nvomott 
egelemibfc időszaki sajtótermék még nem újság; 
rendelikez; 2, akikor sem, ha tele van rendeletekkel; 
nialisztikaj 3 akkor sem. ha rosszul megirt, unni* 

a nefl' 11Uls , n i a r \ i mondatokkal telesp ékeit 
írnalászlák 
¡1, melyrt 

el kellet 
nusnak. 
•nal izmus' 
rnaliszták 
izsurnaliz- ; 
rsurnalisz 
iz előht 
urnaliszt 
ítuk, aü 

nem if 

őjét, 
gjelölésér' 
tek a saJ 
eni hozzá 
lösek' ve* 
ozott e 
a. A je 
K'iát lek 
lien irrt' 
öl légi" 
ntrazige®' 
val 

À 

Kritika 

i> 
távoli 

iban. 
ikhoIógU 
ilönfélek1' 
iik mflff l 
nolivuni 
anihiciért 
zerüen ' 
natisztik. 

méltáM 
enki st> 

minibe? 
kőn®? 

ni. pere» 

vezércikkekkel van fűszerezve. 
Mindezzel könnven tisztába lehet 

'jönni. Egyszerűen, de nem struccsze* 
riien. Nem homokba dugott fejjel . . . 

Dlószeghy Tibor. 

- DICSÉRJE AT. ÖREGAPJAT! Bécs-
ben egész sereg magyar hírlapíró teíjesit 
h) stanában igein gyanú« természetű 
Lirlapirói munkát, amelyben a magyar1 

viszonyokat aíkariák koromifflketiére fes-
teni a külföld közvéleménye előtt. Egiyik 
Lb buzgó t ag ja ennek a k ö ömszakadtig 
hazudozó társ .¿ágnak ázaibó Istiván 
birlapiró lur. akiről az Újságírók Szak-
V'«rve«iete' csak. a minap közölt kiss/ 
gyöngédtelen határozatot. Szabó István 
kegyetlen boszut állott ezért a határo* 
*até t a szakszervezet elnökén, e sorok 
^foiény iróján, akit a Neues Wiener 
Journal egyik legutóbbi számában lelkes 
dicséretéivel tüntetett ki. Ennél nagyobb 
s<n ós Szabó ux részéről epgemi nem ér-
Letetit Molna és bosszankodva üzenem 

neki Wionbe, hogy1 engem hagyjon 
Lekéiben, engem me dicsérjen. Dicsérje 

öregapját! . . . 

Az olőállitliUi költség növekedése 
tel y tán a« Ember előfizetésé dijait kóny-
"zeritve vagyunk felemelni. Ezentúl az 
{'•'liber előfizetési dija egy évre 96 korona, 
'®wvre 48 korona, negyedévre 24 korona. 

A forradalomnak szüksége van a 
kritikára. A forradalom önmagát kri 
tizálja, visszatér önmagába, kijavítja, 
helyesbíti önmagát. A forradalmai kri-
tika számára semmisem lehet tabu, 
semmiserii szent. A személyek ¡legke-
vésbé. Proletárforradalmaknak csak 
egyetlen hőse van: a tömeg. Akiket vé-
letlenek, esetlegességeik, a pillanat sze-
szélye, a helyzet alakulása a mozga-
l o m élére dobott, a személyek, az egye-
sek, csak végrehajtói a töimeglharooknak. 
Tévedhetnek, (hibázhatnak, elszámít-
hatják magukat. A proletárdiktatúra 
nem ismeri a csalhatatlanság dogmá-
ját. A diktatúra nem ismeri a sért-
hetetlenség és felelőtlenség dogmáját. 
A proletáriátus diktatúrája nem lehet 
egyénék vagy ejsoportok diktatúrája, 
hanem minden dolgozók, az egész osz-
tály többségének .diktatúrája. 

A kritika szükséges. Amikor egy régi 
világ dől össze, ezv régi állam rombo* 
jódik szét é s egy uj állam, uj termelési 
rend épül, elkerülhetetlenek a hibák. 
A forradalom vihara fenékig felka-
varta a riégi társadalom mocsarát. 
Csoda*e, ha iszap, sár is kerül a fel* 
színre? Nem csoda, természetes, ért* 
Kető dolog, hogv a roppant népmozga-
lom folytán üvöltözök, huligánok, stré-
berek, karriércsinálók, érdeinetlenek, 
zöldek is felszínre vetődnek. A proleta-
riátus most keresi az utakat, a szerve-
zőket, a dolgozókat é.s végzetes bi'ba-
lenne, ha mindén bajon, tévedésen két* 
ségibeesnénk. De éppen olvan hiba len* 
ne, ha nem gyújtanák meg a kritika 
mécsesét ,-nem világítanák meg a hibá-
kat. botlásokat, kisiklásokat. Hanyagság, 
lustaság, korrupció, pénziherdálás, pro* 
tekció, nepotizmus, önzés tobzódhatott 
a kapitalista társadalomban. Tobzódott 
is. Orgiákat ült. Fáklyáikat kell gyúj-
tani a diktatúra utján, nehogv ezeket 
a 'bünülket becsempésszék a ikalózok az 
ui rendire. A sajtónak, a kritikának 
nemcsak ni a feladata, hogv a forra-

; dalműt dicsőítse és az átmenet bajai, 
válságai, nyomorúságai közben az épülő 
uj világ dicsőséges körvonalait imuto« 
gnssa. hanem az is. hogv a hiányokra 
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ép ugy rámutasson, mint a haladásra. 
A hanyagságot, rendetlenséget, rombo-
lást el kell ítélni. Az ostobaságokat, a 
régi rendből átvett hibákat pellengérre 
kell állítani. A banális, dicsőítés helyett 
rá kell mutatni a konkrét ténvekre. Ez 
a proletárál'amban a sajtó, a kritika 
feladata. Ezt nem ép találtam ki, ha* 
nem már a mul l év szeptemberében 
megirta a Prawdáhan Lenin és ha iigaz 
is. hogy a bocherleninizmus, — a sza* 
vak, szólamok gondolkodás nélkül vaiő 
ismétlése — ép oly bibás, mint a bo-
cherniarxizmus vagy bármiféle dogma* 
lika; ezt a tanítását elfogadhatjuk, mert 
alkalmazható a mi viszonyainkra. 

A forradalom taktikájában ninos 
dogmatiznius. Ami Oroszországban 
helyes, szükséges vagy legalább is el-
kerülhetetlen volt, az nem bizonyos, 
hogy helyes, szükséges vagy elkerülhe-
tetlen nálunk. Magyarország nem 
Oroszország és Budapest pem Moszkva 
vagy Pétervár. Például: az orosz inlel-
igencia szabotált, tehát fel kellett 

lépni ellene. A magyarországi intelli-
gencia túlnyomó többsége — orvosok, 
mérnökök, technikusok, hivatalnokok, 
szakemberek, újságírók, irók, művé-
szek — nem szabotáltnak, szívesen dol-
goznak a proletárállamnak. Habozás 
nélkül el kell fogadni, meg kell fizetni 
közr»működésüket. Más pétdák. Orosz 
elvtársaink roppant erőfeszítések, kí-
sérletek után ötszáztizenhárom nagy-
üzemei tartottak meg szocializált üzem-
nek. A többi, munkásellenőrzés ala't 
ugyan, de ingyenesen bérbeadalott a 
régi tulajdonosnak. Pénzügyi • téren 
négy hónappal a proletariátus győ-
zelme után a legpontosabb számadást, 
a legszigorúbb ellenőrzési rende'lék 
el. Az orosz tanulságokat értékesíteni 
kell a szocializálás terén és pénzügyi 
dólgokban. az anyaggazdálkodás teTén 
nem kell várnunk négy hónapig a leg-
pontosabb számadás, a legszigorúbb 
dllenőrzés bevezetésével. 

A ikritika keli. A párt és a kor-
mány két különböző dolog és a párt-
nafk nénicsak joga. de egyenesen köte-
lessége a kritika a kormáuynyaJ szem-
ben. Erre annál inkább szükség van, 
mert a Tanicsök országos kongresz-
s/usa még nem ült s nem ülhetett 

össze, meni választhatott központi vég-
réliajtóbizottágot, amely intézménye 
sen bírálná- s ellenőrizné a 'kormányt 
és véglegesen megválasztaná a népbiz 
tosok tanácsát. A pártkongresszus sem 
hallatta még szavát és amig a prole 
tariátus egyeteme és a proletariátus 
elitecsapata nem nyilvánította akara-
tát, amig az ellenőrzés, bírálat szer-
veit ki nem építette intézményesen, 
amig a proletártorradalom ki nemi 
alakította a maga személyi kalaszle 
rét, addig ezerszeresen kell a kritika-
Egyéni érzékenység, hiúság nem lehet 

•gátja a kritikának már csaik azért 
sem, mert az igazi forradalmár nem 
hiu és nem érzékeny. 

A világtörténelem minden kormány 
zása — bevallottan vagy be nem 
vallva — a diktatúra alapján történi. 
Forradalomban ezerszeresen szükséges 
e diktatúra. A proletariátus diktatú-
rája csaik átmeneti, átmenet a teljes, 
őszinte, becsületes demokráciához. Hogy 
az átmenet ideje meddig tart, ^ arról 
meddő dolog vitázni. A proletariátus-
nak n incs több kívánsága, hogy :l 

•szocializmus minél előbb biztosítva M" 
gyen és aztán minél hamarább rátér-
hessen a teljes, őszinte demokráciára-
Addig is: a kritikát, a bírálatot, taná-
csot, útmutatást a diktatúra kezelés? 
tekintetében, a termelés szervezése. « 
külpolitika irányítása, az élelmezés 
javítása 1 -kint-etében szívesen kell f ° ' 
gadni a párion belül. 

Akinek a kritika nem kell. az nem 
igazi forradalmár. 

Magyar Lajos 

FRÖHLICH KAROLY a neve a* 
illetőnek, aki egyszerű álhizlapiróként 
tengette életét és igazán csak elvétve 
ragadtatta magát apró és nagyobb 
csalásokra, sikkasztásokra, okmány!'^' 
misitásokra és alig néhány e s z t e n d ő 

szerepel az előéletében mint olyan, ami* 
szigorúan zárt társaságban, magyarul-
fegyházban töltött. Fröhlich Károly 4 

legnotóriusahh szélhámos álhirlapirój* 
és .zsarolója volt esztendőkig Budapest 
nck és a vidék nagvobb városainak 
mindez nem volna fontos, mindezt nci® 
volna érdemes különösképen hangoztat' 
ni, ha Fröhlich ur időközben ugvncvjF 
zett diszes pozícióba nem emclkcdis-
De emelkedett az istenadta. Jól info1* 
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máit soproni újságokban olvassuk, hogy 
Fröhlich Károly az aradi ellenkormány» 
nak legújabb tagja, a Károlyi—Barabás« 
\'arjassy*kormúny német minisztere. 
Szóval, ez a fegyházviselt, zsaroló ál« 
hirlapiró szintén azok közé az apostolok 
közé tartozik, akik a magyar nemzet 
megváltását tűzték ki cé'lul kibontott 
zászlajukra. A soproni sajtó ebből az 
alkalomból nem nagy elismeréssel ir 
' röhlich német miniszterről, mert- bű 
zonv, a derék férfiú Sopronban is sokat 
szélhámoskodotí. Mi azonban határo» 
z<>itan örülünk Frühlch károly kar« 
úerjének és az a nézetünk, hogy a 
Earabás«Varjassy»Károlyi«kabinetbe né» 
met miniszternek Fröhlichnél . méltóbb 
férfiú valóban nem is kerülhetett volna. 
Elvégre jól meg kell választani azokat 
"z apostolokat, akik egy szegény el« 
vérzett nép és tönkretett ország meg« 
váltására alkalmasak. Hát Fröhlichék 
alkalmasak. Tauglich! . . . 

A PESTI RENDŐRTŐL A VÖRÖS 
j o r i g . A sisakos, sujtásos rendőr revol» 
üresen és félelmetesen állott a sarkon, 
mint egv vezér a hét közül Feszty Ar« 
Pád körképében. Mint egy kimaszkiro« 
z°tt kórista. ugv állott az utcaszögleten 
s körülötte csalt, lopott, bicskázott ez 
a város. Az utcai lány remegett tőle, de 
mkete forintjaival megfizette, a korcs« 
máros leitatta, a tolvaj megvásárolta a 

társadalmi rend eme kiváló és ,,de« 
tek" őrét, mert megvolt neki az a jó 
|Z°kása, hogv dandárnvi kötelesséemu« 
l á t á s a mellett egyet nagyszerűen tel« 
«sitett: a munkásokat kardlapozta, tip« 

atta és denunciálta. A munkást bevitte 
{: őrszobába és ott kinozta s szomorú, 
msöségés utcai harcok idején drága 

Ppnkásvérben gázolt a rendőrállat. S 
amikor a rendőr helvébe kiállott 

j. sarokra a pesti munkás, hogy generá» 
sa legyen a rendnek, s szürke civilka« 
"fiában, kopott harctéri sapkájában 
rködjön az emberek viselkedése felett, 

^'utha megváltozott volna ennek a vá» 
v'snak a lelkiismerete. Senki sem fél a 
"rös őrtől, de mindenki respektálja, 

a
 l n t a szovjettörvénvek, a munkásság 

[.mancsainak legfőbb őrét. Egy kézin» 
^ séro elcsendesül a lárma; részekre 
]e

 m»ik a tumultus és hunyász sétáló 
tf)

S/-_ aki verekedni akart. Égy intésére 
l'9álJ a villamos, egv mozdulatára 

(..'Sáli robogó autó, s a népbiztos elv» 
s z ahálvszerüen igazolja előtte a i 
utat. S mert mindenki felé egyfor« 

,iri és tisztességesen osztja az iggzsá« 

got, azért tekintélye van, nagyobb, mint 
a régi főkapitánynak, mindenki tudja 
róla, hogy szilárd, megközelíthetetlen 
talpköve a szocialista társadalomnak, 
mint a szikla. 

AZ EMBER ELŐFIZETŐIHEZ. 
Lapunk mai számához előfizetési 
gyüjtőivet mellékelünk rendes elő-
fizetőink számára. Kérjük bará-
tainkat, hogy Az Ember számára 
u j előfizetőket gyűjteni és az elő-
fizetési dijakat (kiadóhivatalunkba 
(Szalay-utca 2. sz.) küldeni szíves-
kedjenek. 

Barabás Béla 
aradi ,,miniszter" fölajánlotta 
a Tanácskormánynak 
szolgálatait 

Aradon összeállott néhány poli-
tikai sviihák és ellenkormányt ala-
kított. Ezek az apró kalandorok 
egész komolyan álmodoznak ¡jrról, 
hogy Magyarországon vissza lehet 
állítani a királyságot és vissza le-
hel állítani a grófok, dzsentrik, 
ezerholdasok, bankárok és huszár-
tisztek rémuralmát. Természetes, 
hogy az ellenkormány tagjai min-
denképpen méltók azokhoz a gyalá-
zatos célokhoz, amiket ez a vegyes 
kompánia maga elé kitűzött. Az 
aradi opereltkormánv legfőbb dí-
sze és ékessége Barabás Béla egy-
kori kuruc képviselő, egykori la-
banc főispán és mindenkori üzlet-
felhajtó, talpfaügynök. Barabás 
tudvalevően sohasem volt éppen a 
meggyőződés bajnoka és mindenki 
föltételezheti erről a vén panamis-
ta ről , hogy nem <"> rajta, hanem a 
Tanácsköztársaságon mult, hogv 

MHt 
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ebben a pillanatban nincsen vala- nuknak ez a galambősz szélhámo-
milyen zsíros stallumban Szovjet- sa ma nem ellenminiszter Arad vá-
magyarországon. Valóban Barabás rosában. 
Béla fölkinálkozott, szolgálattételre Alább leközöljük Barabás Bélá-
jelentkezett néhány héttel ezelőtt a toaik Landler J e n ő belügyi*" népbiz-
Tanáeskormánynál és ha akkor el- tos elvtárshoz intézett, sajátkezű, 
fogadják Barabás ur fölajánlott felkínálkozó levelét, . e r ede t i kl isé 
szolgálatait, akkor az aradi vérta- pon: 
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Ez a történelmi okmány minden-
Dél éhesebben bizonyítja,, hogy nri-
csoda elv hü férfiak bontották ki 
Aradon a nemzetmegváltás és hon-
mentés nemzetiszínű knlózlobogő-
j á t. Barabás Béla nyugdijai és állást 
kért a Tanácskormánytól és mert se 
nyugdijat, se állást nem kapott, föl-
csapott ,,miniszternek", egyszerre 
rossz véleménye lett-a Tanácsköz-
társaságról, a kormányzótanácsról: 

amely átkos—intézményekről ama 
bizonyos aradi manifesztumban 
olyan szörnyűséges vádoló szava-
kat olvashattunk. Kérdés most már , 
hogyha Barabás nyugdijára tá-
maszkodva, vagy a Tanácsköztársa-
ság valamelyik pozíciójában ülve 
szemlélhetné a magyarországi dol-
gok folyását, akkor is ilyen lesújtó 
véleménnyel volna -Szovjetmagyar-
országról? Mi kötve hisszük, kötve 
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sem hisszük, söl felkötve som liisz-
szük, Hát ezek a notórius kalando-
rok, ezek a korrupt politikai csir-
kefogók alkarnak föltámadni és ú j ra 
uralkodni Magyarország1 proletariá-
tusa felett? Ezek a Barabások? 
Ezek? . . . 

Zsaroló álhirlapiróka 
proletárdiktatúrában 
Jt Békefy—László—-¿lebenyei 
triász Pestvármegye élén 

Boldog örömmel és mélységes meg-
győződéssel tudjuk, érezzük és hirdet-
jük. a tanácskormány pedig a túszok 
szabadonbocsátásáról szóló kommüniké-
jében. maga is illegájllapátolta: az ifjú 
magyar tanácsköztársaság szilárd és 
erős. Nincs többé okunk .minden bo-
kor reblrenéséitől félteni a proletár-dik-
tatúrái; az uj világ munkás-harcosai-
nak lelkes öntudatán biztosan állt a 
proletárállam épitménye. Olyan erősok 
vagyunk immár, hogy nyugodtan meg-
láthatjuk. a ni/unika hevében hol keve-
redőit csúnya gaz a nagyszerű épület 
tiszta anyagába. Megláthatjuk és eltün-
tethetjük az imitt-amott mutatkozó 
szépség foltokat, amelyek elrulitlhatják 
a proletárállam nyilt, tiszta, dicsősége-
sen szép homlokzatát. Ennek a hom-
lokzatnak ragyognia kell a proletárlel-
kek verőfényes tükrében és el kell .hes-
segetnünk minden árnyékot, amely ezt 
elhomályosíthatja. 

Nem kellemes feladat ez ma, de kö-
telesség a tanácsköztársaság iránt. 
Irtani kell a gazt. tökéletesebbé tenni 
a nagy müvet kiirtásával annak, ami 
az első időszak alapvető, sulyos mun-
kája és gondterhes izgalmai közölt ter-
mészetesen felüthette a fejét. Ilyen el-
vitathatatlan nagy érdeke a tanácsköz-
társaságnak, hogy a polgári világ leg. 
notoriusabb zsaroló álhirlapiróinak 
kolosszális feltörésére rámutassunk, 
hogy ezeket a megdöbbentő alakokat 
kisöpörhessék a pro'eláriálus komoly 
fórumairól, ahová most — közülük tőh-
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ben vezető állásokba is — oly illeték-
telenül betolakodtak. 

A polgári újságírók egy részéről ne-
künk is megvan a magunk soha nem tit-
kolt véleménye, meg kelil azonban ál-
lapitanunk, hogy a prolctár-diiktalura 
eljövetelekor nem ők voltak azok, akik 
legmohóbban siettek beférkőzni a pro-
letár-hatalom kegyeibe, illetve az állá-
sokba. A beszüntetett, ¡Illetve szünetelő 
lapok munkanélküli munkatársain 
bizonyos tartózkodást figyelhettünk 
meg. Akik elsőnek helyeződtek el ki-
tűnő állásokba, elsőnek siettek feltá-
madni erkölcsi halottaikból és a kon-
junktúrát a legvakmerőbben ragadták 
üstökön, azok a mi jó régi polgári <U-
hirlapiróink voltak és isajnos a mun-
kásságnak személlyi kérdésekben tájé-
kozatlan, jóhiszemű vezetői kötélnek 
álltak. A polgári vi'lág erkölcsi nap-
fényét sem megbíró sajtóférgek mene-
kültek elsőnek a kommunizmus ragyo-
gó napja alá, s ez az éppen nem kí-
vánatos gazdagodás még hagyján, ha 
a helyzettel visszaélve —- az őket any-
nyira jellemző ri|)őkséggeil — nem ök-
kupállak volna súlyos pozieiókal ma-
guknak. De nekik, az ő emberi tönkre-
züllötlségiik számára a proletárdikta-
túra csak egy sohasem remélt kedélyes 
főnyeremény volt. amely felelt ők cso-
dátkozlak leginkább, hogy megütötték 
és vihogva nevetnek markukba a be-
csületes. komoly proletár-forradalmár 
háta mögött . . . 

A Békefy—László—Szebenyei álh'r-
Japirö-triászröl kell mindenekelőtt he 
szólni, erről a három zsaroló szélhá-
mosról, akik ma az ország első.és leg-
nagyobb megyéjét vezérlik s a pesti 
vármegyeházán Köpeniket játszanak 
velünk a becsület és igazság világának 
sorsterhes, nagy é.pitő korszakában. " 

* 

A fősáros szivében, harminc lépés-
nyire a Kossuth Iji'jos-utcától, mely-
ben legcleveneblHMi lüktől Budapest 
élete, áll a régi vármegyeháza, ahol 
ma a Békefy—László—Szebengei triász 
az uf és képviseli a proletárdiktatúrát 
mintha vtlágor nappal sem ismerné 
meg őket senki eblien a fővárosban, 
mintha senkisem tudná, kicsodák 

\ 
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-senkisem tudná sötét priusz-ukat, ame-
lyen a proletár-erkölcs az egykori pol-
gárinál is sokkalta súlyosabban kdlil, 
hogy megütközzék. 

Békefy Sándor neve emlékezetes és 
rettegett a bankdirektorok és egyé > 
üzletes burzsoák előtt. Valamikor Gá-
rai Manóval szemben ő tartotta a zsa-
rolási rikordot fővárosunkban, — ma 
csaknem teljhatalmú direktóriumi ügy-
vezető a megyeházán s első szavára 
harminchat vármegyei főtisztviselő rö-
pült ki az állásából. Pest vármegye ösz-
szes hivatalaiból ki kellolt dobálni a 
meg nem felelő tisztviselőket, de ez a 
feladat talán mégsem illethette i n g a 
kitűnő Békefyt, akit erre legfeljebb az 
predesztináll, hogy ahol ő .zsarolni 
akart és kidobták az ajtón, ott vissza-
jött az ablakon. Nincs az, a pesti bank, 

•amelyet Békefy alaposan meg ne 
vágotl volna. Zsarolási bravúrját odái 
fejlesztette, hogy utóbb riválisa, a 
nagy Zsarai Manó is meghajolt tehet-
sége elölt és felajánlotta, hogy zsarol-
janak együtt. Ekkor lett Békefy a 
„Korbács"-nak, Garai hírhedt, lapjának 
társszerkesztője, a szerencse azonban 
a társas helyzetben már nem szegődött 
oly hűségesen mel lé je : egy bank-
direktort negyvenezer korona erejéi 
óhajtottak egy cikk elhallgatása fejé-
ben megzsarolni, de a rendőrség mind-
két te jöket fülöncsipte. 

Békefynek ez nem volt e'ieg. Egyi<lőre 
vidékre raexrt és Békéscsabán Áchim 
András egykori parasztkép viselő tragi-
kus halála ügvénék tárgyalásán ját» 
szőtt igen hamis szerepet, ara jd isinél 
Budapesten tünt fel és elölről kezdi" a 
zsarolást. A Baross/téri József főherceg-
kávéházban egy kis társaság ütötte fcv 
'ánváfál. Ez. a társaság a Futár (ter« 
'nésZetesen nem Pesti Futár) cíniü nem 
létező, de annál inkáié) zsaroló lap 
••szérkesztösége" volt. A főszerkesztői 
állást Békefy töltötte be. ami alatt az 
Volt érien 'ö. hogv Békefv a la'efonbsz 
•jvesit é s a „Futár" szerkesztősége nevé-. 

felhivotl egves em'lierekct, hogv 
küldjenek bizonyos összeget a ká/vé-
''á?)ba. kuíőnlben ttsrvüket kiirja a , .Fu- . 
'©r'«Cári. A zsarolási atarivolk azt hit* 
',:Á, hogy a „Pesti Fulár"-nVl van szó 

és ijedlen minden pénzt megígértek. A 
kövér Békefv ilyenkor ragyogó képpef-
és ragyogó szemekkel tért vissza a ka« 
vébázi aszta 'hoz, aihoi nyugtalanul vár-
ták a társai. Ugyanazok, akik a vár« 
megye élén ma is mellette állnak: 
László András és Szebenyei Eniíi, 1111« 
ként azt az egykorú lapok a leleplez« 
tetésük és eJfogatásuk alkalmával ki-_ 
merilöen megörökítették . . . 

Békefv továbbra sem adihatolt mástr 

csak mi lényege. Mind mélyebbre zül-
l ö t t a kis zsidó álhirlapiró. Hitsorsosa« 
val, László Andrással együtt felcsapott 
antiszemitának s a klerikális néppárti 
Ivánka Imre választási főkortese lett. 
Ivánka kezdetben jól pénzelte Békefyt 
és Lászlók d e annyi pénze nekiesem 
voéf, amennyivel a két szélhámos be-
érte volna. Amikor a hon szépszakállu. 
marha«!tató atyja végre megunta a szi-
polyozást. Békefy és László újra ele« 
milkbe Jutottak s azzal fenyegették meg 
Ivánkát, hogv ha bizonyos összeget le 
nem fizet, „hirlaipilag szelíőztelik" egyik 
kényes szerelmi ügyét. Ivánka a Mar-
gitszigeten adott találkozót a két zsa-
rolónak. akiket már vártak és lefogtrk 
a detektívek. Békefyt ekkor zsarolás 
miatt jogerősen hat havi börtönre 
ítélték. 

Röviddel ezután Újpesten tünt fel 
Békefy „szerkesztő ur". Egyik helilap 
hirdetési ügynöke' volt s az újpesti 
mil l iomos burzsoá-gyárosok, Wolfncr 
és a többiek Békefy meggyőző érve-
lése nyomán sürgősen szükségesnek 
látták, hogy kapitalista-kiválóst'tgukról 
és fenkölt szivükről dicshimnuszokat 
írassanak az újpesti világorgánumba, 
soronként fizetve. így élt Békefy Sán-
dor a bankok és más csalási médiumok 
kegyéből, igy kereste meg zsaro-
lással a maga mindennapi verejtékes 
proletárkenyerét, mígnem László An-
drás — melléknevén: a „nagy paraszt-
főző" — társul nem vette maga mellé 
a megyei földiim-osek szervezéséhez. 

László Andrásnak nem volt mindig 
ilyen kemény magyar hangzása veze-
ték- és keresztneve. Eredetileg Löwfn-
ger Arnold név alatt van csoportosítva 
a biinlájslroma a büniigvi nvilvánt;o 
tóban. Békefynek legtöbb zsarolási 
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•ügyében hűséges segítőtársa volt. az 
Ivánka-ügyben ö is kapott hat hónapot 
és részben le is ülte. Utóbb a paraszt-
fonást választotta szakmájául s 
hogyan-hogy niem, a földmunkás srVi-' 
vétség titkára lett. Ezen az állapon 
sikerült marját beválasztatnia pest-
vármegye központi munkás- és kato-
na-tanácsának elnökségébe, a megvet 
kormányzó ötös direktóriumba. Bé 
kefyt is szerelté volna bevinni magá-
val a direktóriumba, de Béikefy •— ta-
hin mert egy- kicsit mégis -ismerték — 
megbukott. Erre László a direktórium 
ügyvezető-titkárjává neveztette ki Bé-
kefyt. ' 

Szebenyei Ernő. — el lentét ben 
1.ászlóval — magyarosított neve he-
lyébe a régit vette fel újra. A vármegye-
ház tájékán csak Szekulesz Ernő 
néven ismerik, azokról az álhirlapirói 
mnnipu'ációkról azonban, amelyeket 
számos évieken át Szebenyei Ernő 
néven elkövetett, hosszú feljegyzések 
találhatók a budapesti, sőt a berlini 
rendőrség iratai között is. A Futár-
zsarolásokban fontos szerepe volt. ö 
irta a zsarolás a'apjául szolgáló kéz-
iratot, mert e téren valamikor a Füg-
getlen Magyarország cimii lapnál nagy 
rutinra tett szert. Most Békefy mellett 
ö vezeti az elnöki ügyosztályt. 

A nagy triász, amely annyi jóban-
rosszban. zsarolásban és letartóztatás-
ban hiven kitartott, most ismét együtt 
van. Az undorunknál csak a fájdal-
munk inagyobb, amikor látjuk, mint 
tartják hármasban birtokukban a 
pesti Vármegyeházát, a diktatúrának e 
fontos pontját. De bármily riasztó is 
ez. teljessé k e l tennün^ a képet: a 
triász kültagja, a magyar zsaroló ál-
hii lapirói kar vezére és doyenje, Garai 
Manó szintén nagy flu. Mint a Vörös 
ijrség kopója és 1 ve.sugója sürgölődik a 
központi ügyelet folyosóin és a prole-
! árú Unni autóján jár „nyomozni" . . . 

• 

A Világszabadság-ban, amelynek kö-
zönsége legközelebb áll Pestmegye di-
rektóriumához, olvastuk a vasárnapi 
vezércikkben: „nagyon ügyeljünk arra, 
hogy a vezetés mindenütt a szo-
cializmus eszméjétől áthatott földmive-
sck kezében legyen. Pontosabb he-
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lyekre, ahol a rendelei&ct kell végre-
hajtani, olyan embereket válasszunk.*' 
akik sorainkból kerüllek ki, «kikről 
tudjuk, hogy ügyünket rl nem árulják." 
Van-e ezek után helye a bárom jóma-
dárnak ott, ahol 41 pestmegyei földmi-
vescik összeségének ügyeit intézik?! 

Ezek az óJ-hirliapiróik é s ál-parasz-
tok nem a kapitalista termeflésj és 
társadalmi rentidet való összeütközés 
miatt lettek romolt nvultuak, ők egész 
életükben élősdijei, szélhámos haszon-
élvezői voltak a kapitalista rendnek: 
a mi etikánk szerint is hitvány és becs- • 
telen bűnösök, akik ha őszintén meg-
térnének .is, a proletáráthimhan vezé-
tőhelyre igényt nem tarthatnak. 

A tanácsköztársaság egyéb hivatalai-
ban is Elhelyezkedett egy Csomó sötét-
OTultu álhirlapiró. De talán elég ennyi. 
Mi mindent, ami módunkban állott 
elkövettünk, hogy ezt se kelljen meg-
írni. A megszilárdult diktatúra szolgá-
laiában utóbb is meg kellelt Írnunk. 

Róbert Oszkár 

N A D A S SÁNDOR. Meg kell itt Írni 
nchánv sorban, hogy a Bécsben tartóz* 

, kodó hirlapirók között van valaki, aki* 
nek semmi köze nincsen azokhoz az 
alattomos ellenforradalmi manőverek* 
hez, amiket Pestről kikopott magyar 
skriblerek ott véghezvisznek. Nádas 
Sándor barátunk, a legsúlyosabb csa* 
ládi okok miatt tartózkodik Bécsben, 
beteg feleségét és gyermekét gyógyke* 
zelreti és fájó szivvel irja a leveleket 
Pestre arról, hogy neki most szomorú 
okokból nem lehet hazajönni. Nádas, 
aki a legtisztább és legharcosabb pol» 
gári ujságirók gárdájából való, tudó' 
mást sem vesz azokról a sajtódigurák» 
ról, akik most Bécsben hemzsegnek, ö 
csak a saját magánügyeivel foglalkozik 
ott. A szolidaritás és a feltétlen biza» 
lom melegével állapítjuk itt ezt meg 
Nádas Sándorról most, amikor a papic 
hiánv megölte az ő tisztességes heti' 
lapját, a Pesti Futár-t is, amely valami' 
kor olyan keményen és bátran harcolt 
a panami.sták ellen és verekedett mi®' 
denért, amit igazságnak tartott. 



Nagyvárad -
Romániában 

Hiába kellett egy -éjszakát átutazni, 
hogy odaérjünk, Budapesthez a leg-
közelebbi város -mégis csak Nagyvárad 
volt. Apró tornyok,' földek, földek és 
szármát á-s egyhangúságok ntán értünk 
oda s Fegyvernek. Letenye és egyéb 
pogányesengésü helyeken tul talált az 
utas Váradra, amely kulturált, izgató 
és- nagyvilági volt. Azonkívül drága, 
aranyozott emlékekkel itatott; mind-
nyájunk édes ifjúságával, szent, doll-
gos nyomorával s az álmokkal, ame-
lyeket mindenki ott álmodott meg 
mégis, aki Magyarországon valamit 
csinált. 

Ott a Kőrösparton, ahova kelet 
felöl ütemes és olyan pezsditö szél 
lendül, hogy az ember forradalmi ver-
set vagy novellát ir, esetleg, ha nyug-
talanabb, lepattantott kilincsekről fan-
táziál, vagy -hatalmas kétkarú emelőről 
.álmodik, amivel ki lehet billenteni ezt 
a lassan motyogó országot a sarkaiból. 
Olt csak ott lphetett mindezt elgon-
dolni s a Royal-kávéliázban, ahol 
hangos törzsasztalnál Tiszáékat és 
Beölihyéket szolgálta ki Schwarlz, ahol 
zsidók passageok és erdőbérletek ter-
veit módolhík, ahonnét rövid néhány 
hónapra kimaradt egy-egy kirakatren-
dező, hogy rövidesein mint milliomos 
térjen vissza: ahol busz négyzetméter-
nyi területen egy ország úszott a szem 
előtt, minden alkotó atomjával, min-
denfajta envherévél, szennyével, fonák-
ságával é.s melegségével. 

Ott, csak Váradon feszülhetett a 
mell és öblösödött az ököl. ahol sürü 
sodort az élet s n levegő a korrupciótól 
olyan volt mint a vastag szósz: ahol 
azonban esténkin! megindult a miihely 
és gyár az Otthon felé, kifáradt lábak 
siettek a gyűlésre, néma rajok halad-
tak a széfes uton és apró táborok ta-
nullak a petróleumlámpa melleit, ami-
kor ¿i/. előadó fialni lelkének egv-cgy 
világos sugarát sziporkáztatta a dugott 
szobában. Sztrájkok zuglak. összeiilkö 
zések és nehéz börtönök csapódtak ko-
holt vádakra, kitoloncolások esli'k és 
főleg álmok, tervelgetések hegyeződ-

lek, amelyek már fúrták, akoázták 
aani régi és rossz. 

S az emberek, akik ez események 
mögött állanak, ugy hallatszik, mint 
a regény — kipattantak Váradról a 
világtörténelembe, vagy a világiroda-
lomba, a kultura csúcsára, vagy or-
szágok élére, intézmények centruma-
im, az irányításba, cselekvésbe', a his-
tóriába. És ott hagyták a fiatalságu-
kat. az első tüzüket, amitől szilaj 
és erőfeli, izgató és- forradalmas lett' 
a drága város, Pestnek ez a sugaras, 
álomittas öccse . . . 

És most románok vannak ott. A 
kőrösparti délelőttökön puderos tisz-
tek sétálnak, akik elfoglalták a kávé-
házi asztalt, leütötték a lányokat a 
tartalékos tisztek kezéről, éjszaka vé-
gigmuzsikáltatják magukat a Bémer-
tércn és Bura Károllyal havasi nótá-
kat huzatnak. Várad arcáról letöröl-
ték a hamvat, de a pirosságot, amit 
elment fiainak fiatalsága festett oda,, 
azt nem tudták átmázölni: a munkás-
mozgalommal nem birt a román im-
perializmus. 

Most már ezeket hitelesen meg lehet 
állapítani. Váradról emberek jöttek 
é.s újságok, akik elmondják, hogy a 
románok betörése után azonnal 
sztrájkba állott a munkássá;/. A bur-
zsoázia. a bihariak, negyvennyolea-
sok és zsidók fehér gárdát alakítottak 
és ugy vezették a szeretett haza föld-
jére a románokat. A bevonulás nagy 
ünnepségek közölt történt. Rimler 
KárolvBpalgárijjester a görög katholi-
kus román székesegyházba hálandó 
istentiszteletre rendelte he a város 
polgárságát. A templom zsúfolásig 
megtelt s Tul hu re esperes ott hi-rd tte 
ki. hogy Ferdinánd király Nagyvárad 
és Biharmegye diktátorává Lázár 

•Aurélt. Várad prefektusává pedig 
Papp Coriolánt nevezte ki. Istcntis/ 
telet után nagy bankét volt, amelven 
p burzsoák, románok és zsentrik kö-
zösen ünnepelték egymást és szidták 
a szocialistákat. A bankettezők azon-
ban túlsókat öntöttek fel a garatra, 
mert este a román tisztek és a fehér 
gárda tisztjei a nemzetiszínű kokárda 
miatt összevesztek. A románok nem 
liirték a piros-fehér-zöldet és les/ g-
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gatták, amire egy fehér tiszt megütött 
egy románt. S/ásna/) a fehér gárda 
összes tartalékos és aktiv tisztjeit ösz-
szeszedték és kétszázukat minden szó 
nélkül Moldvába internálták. Fizetés-
nek egyelőre ez is elég az ellenforra-
dalmi szívességekért. 

Április 29 én Nagyváradra érkezeit 
Maniu Gyula nagyszebeni miniszter-
elnök. akit Rinder Károly polgármes-
ter fogadott s arra kérte Maniul, hogy 
„vezesse ki a sokai szenvedőit várost 
a nélkülözésekkel teljes állapotokból 
és teremtse meg azokat az előfeltétele-
ket. amelyekkel megkezdődhet a rég 
•óhajtott produktiv munka". Maniu azt 
válaszolta, hagy Nagyváradra nagy 
súlyt helyez Románia és ..gondom lesz 
rá, hogy a munkakedv és szorgalom 
következtében 
meginduljon." 

De a munka 
pedig annál az 

a produktiv munka 

nem indult meg. Még 
r . _ . 0 oknál fogva, mert a 
munkásság 8 nap óla sztrájkolt. A 
burzsoá nem bánta a románokat, nem 
bánta a fehéir tisztek internálását, a 
rontán hivatalos nyelvet, csak örült, 
hogy a házat, a boltot, a szolgabirósá-
got visszakapja. A munkásság azon-
ban érezte történelmi feladatát: már 
nyoilc napja vannak bent a románok 
és még nem zug a motor. nem. pörög 
egy orsó. nem formál egy pöröly, nem 
indul egy gép. A munkáscsaládok már 
éheznek, de a vezér nélküli váradi 
proletárok nem tágítanak. Hiába min-
den éheztetés,, fenyegetés, letartózta-
tás. mikor megérkezik N^ji^zebenből 
FLureás munkaügyi miniszter aki ösz-
szohivja az öreg Szakszervezeti vezető 
embereket és tárgyal velük. A munká-
sok kijelentik, hogy csak családjaikra 
való tekintettel tárgyadnak. de követe-
lik a május elseje és a szakszervezetek 
elismerését és kikötik, hogy közmun-
kán csak szervezett munkás dolgozhat. 

Május elsejét meg is ünnepelte a 
proletárság. A burzsoá pedig május 
tizedikét ünnepelt, mert a május 9-iki 
,.Szabadság"-ban a' következő Rende-
let jelent meg: 

Május 10-ike a román királyság 
megalakításának 'nilékéül vau szen-
telve. Elrendelem ezen napnak ugv 

a városban, mint a megyében a 
legnagyobb méltósággal és dissize! 
leendő megünneplését. 

Meghivom az összes egyházi és 
polgári hatóságok méltóságait és 
vezetőit, kulturális és gazdasági 
egyesületek képviselőit az ünnepi 
Te Qcumhoz, amely a görög-kel ¿ti 
székesegyház, templomában délelőtt 
10 órakbr fog megtartatni, továbbá 
n Szent László-téren és a városi 
főispáni hivatalban tartandó ün-
nepségekre, a városi színháziban 
este 8 órakor tartandó hangver-
senyre és az előadás utáni fáklyás 
diszinenetre. 

Öltsön diszt a város, fellobogózva 
a házakat. 

Orndea-Mare, 1919 május 8. 
Dr. Lázár Aurél, 

a nagyszebeni kormány-
zótanács delegáltja. 

Vnnepi programúi május 10-én: 

10 órakor: Te Deum a gör. keleti 
templlomban. 

11 óraikor: Díszszemle a csapatok 
felett. 

11-től—l-ig: Az iskolák, küldött-
ségek és csapatok felvonulása. 

1 órakor: A kormány, valamint a 
hadsereg képviselői fogadják a ha-

tóságok küldöttségeit a prefakturán, 
ahal ezen deputációk a király és a 
kormány iránti jókívánságaikat fej-
tik ki. 

2-től—8-ig: Térzene a Szent-László 
téren. 

8-tól—10-ig: Nemzeti ünnepség a 
színházban. 

10 órakor: Fáklvás díszmenet. 
Hóiban 

tábornok. 
Mihailescu 
alezredes. 

És a burzsoá ülte n május tizediki 
nemzeti ünnepet, elment a székesegy-
házba, deputúciózott, hallgatta a tér-
zenét és vitte a fáklyát, mint egy 
szervezetlen cipészipari ifjumuiikás-
A polgári sajtó pedig szines riportokid 
irt az ünnepélyekről, vezércikkezett, 
harsonázott, rágalmazta a munkáso-
kat. mint maga a burzsoázia, amely-
ből kiszármazott. > 

Székely János 
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Schmidt Henrik, 
nyurga, de kellemetlen fiatalember 
jelent meg néhány héttel ezelőtt • Buda« 
pesten Franyó Zoltán .hetilapszerkesztő 
társaságában. A fiatalembert, aki hosz« 
szu svájci cigarettákat szivott, Franyó 
szerkesztő ur igy mutatta be mindenki« 
nek, nekem is: 

— Schmidt Henrik, a sógorom, 
sváici hírlapíró. 

Valóban Schmidt mester hónapokon 
keresztül Svájcból tudósításokat küldött 
a „Déli Hirlap"«nak és amikor Franyó 
Zoltán a proletárdiktatúra első napj,ai» 
han. mint benső atyafiát, bevezette őt a 

• pesti sajtóba, már ¡nem volt itt egészen 
ismeretlen neve ennek az ifjúnak. Mint» 

hogv pedig a Déli Hirlap. időközben 
megszűnt, Schmidt. szerkesztő ur Franyó 
társaságában fölajánlotta az ő szolgá» 
latait a Tanácsköztársaságnak, mond« 
ván, hogy mint a Magyar Távirati 
Iroda svájci tudósítója értékes és érde« 
kcs sajtótudósitói munkát kiván vé« 
gezni Szovjetmagyarországnak. Schmidt 
mester annak rendje és módja szerint 

, meg is egyezett évi 24.000 korona tisz« 
teletdijban és költségei fodezésében. 
Előlegképpen ¡nagy móbon mindjárt 
20.000 koronát akart Schmidt szerkesztő 
ur magával cipelni, de utolsó pillanat» 
ban sikerült az összeget mégis redu« 
kálni annvira, hogy Franyó Zoltán só* 
gora mindössze nyolcezer, azaz 8000 
korona előleggel terhelten lépte át a 
magyar határt. Nem tudom most már„ 
hogy Schmidt mester miért haragudott 
meg a Tanácsköztársaságra, azért«e, 
mert nem 20 000, hanem csak 8000 ko« 
rona erejéig hagvtuk magunkat mellbe« 
vágni, vagv pedig valamilyen elvi oka 
volt Schmidt atyának a neheztelésre, 
de tény az", hogy valaimiért meghara» 
Sudott, mert alaposan megfizetett ne* 
kii ik a tőlünk kicsalt 8000 koronáért 
A Távirati Irodának egyetlen sor tudó» 
vitást sem küldött, ellenben svájci,' 
Osztrák és német lapokban a legarcát* 
'anabb hazudozásokkal telitett, rágal* 
viazó cikkeket irta a magyar Tanács« 
köztársaságról és mindenkiről, aki itt él 
e s lélegzik Szóval, a pénzünkért alapo» 
| a , t bemaszatolt minket ez a nvurga 
V'hmidt, akit ugy látszik a külföld bő« 
[mzübben finanszíroz, mint Szovjet» 
Magvarország. Amikor Franyó Zoltánt 
Megkérdeztem, hogv micsoda piszok 
fráter az ő sógora, akit itt fölvezetett 
l's bemutatott mindenkinek. Franyó azt 
mondta, hogv neki tulajdonképpen nem 
, s sógora, hanem csak unokasógora ez 

a Schmidt. Álmélkodya néztem rá, aki 
néhány héttel ezelőtt a sógoraként mu« 
tatta he, a többek között nekem is 
Schmidt mestert. Az igazság kedvéért 
azonban meg kell állapitanom, fjogv 
Franyó szerkesztő ur most utólag ki« 
fejezte előttem azt a véleményét, hogy 
Schmidt Henrik a morál inszanitinek 
egyik tökéletes ésete. Ha Franyó mond» 
ja. akkor valóban el lehet hinni, bogy 
Schmidt morál ipszanitiben szenved. 
Frányának elhihetjük, ő tudja, fí ért 
hozzá, ő a legilletékesebb szakember 
ebben a kérdésben. 

Az irái kataszter 
negtizsében 

Az irói kataszter, Szegény, olyan, 
mint a teteg csecsemő, fo lyton orvosra 
van szüksége, folyton foglalkozni kell 
vele, a vége mégis .csak az, hogy,csen-
desen elszenderül. Amikor megjelent 
a felhívás, hogy jelentkezni lehet ¡ró-
nak délután 3-tól 5-ig, annyi volt a 
jdlenlkező, hogy lovasrendőrölknek kel-
lett a rendet fentartani és a mentők 
négy kocsival vonultak ki. Szerencsére 
csak egy könnyebb sérülés történt: 
egy analfabétának kificamodott a jobó 
kezie. Ezentúl sem fog irni tudni. Öt-
százötven jelentkezőt ¡mégis felvettek 
mert a kataszter olyan ledér asszony-
ság, hogy nem tud nemet mondani. 
Mikor mór igy együtt volt a kataszter-
zászlóalj, akkor jöttek csak rá. bog'-
hát ez mégse mehet igy, hogy az ál-
lam mindenkit eltartson, mint irót, 
aki irónak mondja magát és megindult 
a rostálás. Az, irói direktóriumnak ju-
tott a nenves feladat, hogv az ötszáz-
ötven nem i fó közül kiválogassa a „hi-
vatásos irókat." akiknek működését 
nem politikai, hanem irodalmi szem-
pontból hajlandó az útiam anyagilag 

is támogatni. Már ennél a pontnál meg 
lehet állapítani, hogy szegény katasz-
ter csúfosan megbukott. Mert miért 
veitek fel ötszázötven „irót," ha pár 
napra rá négyszázat megint kiröpíte-
nek onnan? Minek izgatták fel őket 
hiába? 

Mikor a direktórium a selejtező 
munkával — ugy a h o g y . — elkészült 
elhatározták, hogy most már a tneg-
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maradt kataszteri irókat három osz-
tályba fogják csoportosítani, tehetség, 
irodalmi mult és irodalmi jövő szem-
pontjából. Az első osetály havi három-
ezer korona javadalmazást kapott vol-
na. Ide tartoztak volna az elit-írók, az 
arrivék és azok. akik kegyeltjei az nj* 
iránynak. A második osztálynak havi 
kétezer koronát akartak juttatni. Ezek 
lettek volna az „elég tehetségesek," a 
% írók, a fél&züzek. akiknek nincs 
multjuk, de jövőjük esetleg lehet. A 
harmadik osztály a „fiatalok" osztálya 
akiket serkenteni, biztatni kell. ezek 
serkentés címén ezer koronát kaptak 
volna havonta. Mondani sem kell, hogy 
ez az „osztályozás" sürgősen megbu-
kott. A listákon a direktórium tagjai 
jól összeevsztek, ami eléggé érthető, 
niert Kassáknak és Komjáthnak iga-
zan más a. jó iró, mint teszem azt a 
semmiféle kataszterizálással el nem ho-
mályosítható tehetségű Révész Bélá 
nak. fíiró Lajosnak, Szini Gyulának, 
vagy Móricz Zsigmondnak. Éjjel-nap-
pal szerkesztetlek a listákat, folyton 
javítottak rajtuk, töröltek neveket, uja 
kat irtak hozzá: nem t ld tak zöld 
ágra vergődni. Rájöttek, hogy az iró-
kat mégsem lehet ugy osztályozni 
mint régente a versenylovakat, viszont 
az som lehetséges, hogy minden iró 
egyformán részesüljön állami honorá-
riumban, mert mondjuk, Komjáthnak 
mégsem lehet ugyanannyit adni. mint 
például Révész Bélának, vagy Ambrus 
Zoltánnak. 

Minthogy azonban papirlviány van 
és az állam néiu adhat ki minden 
könyvet, — ellenkeznék a katasz-
ter lényegével •— mégis ki kellett va-
lamit találni. Lehetőleg olyasvalamit, 
hogy senki se sértődjék meg. hogy a 
káposzta is megmaradjon és a Kassák 
is jóllakjon. Ily kínok közt ültek ösz-
sze a mult hét egyik éjszakáján az 
irói direktorok Ili ró Lajos lakásán. Itt 
a derék Osváth Ernőnek mentő ötleté 
lámadt. Kössön az állam minden iró 
val szerződést és munkájára adjon ha-
vonta annyi előleget, amennyiből meg 
tud élni. Ezzel egy csapásra kiküsző 
bölik az irói értékelésnek mindenféle 
hátrányát. Az iró égvéni sulvn és a 

tőle várható munka arányában min-
den szerződést egyénileg bírálnak el. 
Lesz olyan szerződés, melynek alapja 
az irói mult, vagy a már beigazolt, de 
aztán ellankadt tehetség, vagy olyan, 
amely inkább buzdításul szolgál. Kas-
sá kék nak nem tetszeti a terv és már 
másnap újra visszatérlek az osztályo-
záshoz. A direktórium legszorgalmasabb 
tagjai ismét összeállították a névsoro-
kat, az első, második és harmadik osz-
tályt. a vége azonban -az, letI, hogy 
senki sem vállalta ezért a felelősséget. 
Szini Gyula le is mondott direktóriumi 
tagságáról, ezt azonban a népbiztos 
nem fogadta el, mondván, hogy dik-
tatúrában mindenki köteles azon a he-
lyen maradni, ahová kijelölték. A le-
mondásnak azonban mégis volt vala-
mi eredménye, mert a népbiztos kije-
lentette, hogy ő nem akarja a kate-
gorizálást erőszakolni, aminek követ-
keztében újra Osváth Ernő tervére tér-
tek át. Ma az a helyzet, h o g y ismét 
ezen rágódnak. Nehéz munkájuk varv 
mert a Kassák—Komjáth—Bar ta-féle 
futurista-aktivista és opportunista cso-
port nagyon megnehezíti Révész Béla, 
Osváth. Szini. Biró Lajos, Babits és 
Móricz Zsigmond törekvéseit. 

Kassákoknak még mindig nem iró 
az, aki nem az olasz Marínét ti tőt ta-
nulta az irást és az olvasást. A Tri-
polisza himnusz jeles szerzője ugyanis 
azt mondja, hogy az irodalom feladata 
belevágni az élet busába, 'belenyúlni 
az állani gépeibe. Nem a muzeumok® 
az irodalom, hanem a gyáraké. Ez a 
furcsa, excentrikus, olasz milliomos-
aki egyszerűen elIőrölte a jelzőiket et 
föneveklKÍl állítja össze írásait, nagy«»® 
érdekes egyéniség lehet, de hogy e®* 
nek az irányát rá lehessen oktrojál®1 

az égés i magyar irodalomra: ez még | S 

kissé merész kívánság. A ,,Ma" gár* 
diíjának. mégis be kell látnia, hogy ® 
nagy aktivisták eddig kissé késnek 9 

sötétség - homályában. Egyelőre i® 
mindig azoké -a jövő. akik Dosztoj<'v* 
szkit. Tolsztojt, Flaubert-t h Balzac ®f 

adták az emberiségnek. 

Nincs az az irói direktórium, a®1 

lvik ezen változtatni tudna. 

Barabás Loránd 

k 
1, 
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Ez kell a proletárnak? 
~~ Mutatvány a ,,Ma" cimü 
Aktivista folyóiratból — 

l A legkomolyabb ábrázattal hirdetik. 
Mostanában azt, hogv a proletárkub 
tura irányítására és vezetésére az az 
irós ós myvészáárda hivatott, amely a 
••Ma" cimü folyóirat körül csoportosul. 
Valóban a .Maoistákra fölvirradt a 
proletárdiktatúrában, mert ezt a lapot 
a legkitűnőbb esküvői meghivópapirosra 
nyomtatják, sq,t a Kossuth Lajos«utcán 
riasztó képekkel, rajzokkal és Írásokkal 
teleaggatott gvönvörü kirakatos helvi--
•ége is vah. Bizonyára, az olvasók ér« 
deklödéséhől és támogatásából telik 
fiindez a ,.Má"«nak és mert mi is ter> 
Jtazteni és népszerűsíteni akarjuk a 
divatba jött (bolondgombákat, ezentúl 
minden héten közlünk mutatóba egv»két 
verset a „Má"«ból. Alább mindjárt talál 
®üv ilven notórius,versezetet az olvasó 
1>S ebből megállapithatja. hogv valóban 
e z a költészetbe az. ez a müvészet»e az, 
amií a proletár kivan, ami nélkül • a 
munkás nem clhct és amely nélkül nem 
^ szilárdulhat meg a munkások uralmai 
| át itt van a munkásság szellemi táp« 
alására szánt szépséges költemény: 

má 
SZOMORÚ 

•morfalt életet nyikorngnak hamis 
v fogak 

v^ed ü 1 a megsavanyodott nevetés : 

'sszihang 0 mult 
: ezépass-ony ! 

°soosbimbók kilevoleztek az utcakóvön 
(reszelős szemfogak) 

j. : házasság 
Urtok re szabd alt fejben szöcske 

: szerető ! I 
Kopó sóba falazni! . 1 
. . . . Kiért?? 

lemondás válaszútján : 
Ktsrago&ra döglött fejjel 
valami dertSkberugott 
felsirt múltért gyereket lx>gy««s-

.. kod ni) 
"l'kléreeznek 

: ¡bárgyúra taglózott suJianc 
•^szn.veszeinek nyalakodnak 

l; : cruimiúlalbdáis arc 
{ mkkapt 

aosaakodik 
húsát életre csalin !! 

maiink lehullt a gyáezikordima. 
Küdlák Lajos. 

Még Szegeden se 
mutogatták 
a cirkuszkormányt 

Barabás Béláék és Károlyi Gyuláék 
nyeregbe ültek. A nyereg alaü a lóvá 
tett burzsujok ülnek. Tudvalevőleg 
Aradon alakult meg a magyar császári 
és királyi köztársasági kormány, de 
elérkezettnek látták az időt. hogy 
Szegedre, a ..nemzeti szabad főváros-
ba" tegyék át székhelyüket. 

Szeged ugyanis az ellenforradalma; 
rok főfészike. Szegeden talán nemzeti-
színű, gatyában fognak Barabás ék fe-
sziteni rövidesen, ha igy megy a dol-
guk. Francia diktatúra siegélyével az 
aktiv tisztek, a továbbszolgáló altisz-
tek. a csendörök és rendőrök egy ré-
sze. a derék dzsentrik é's hadim» 'Ho-
rnos fattyak megszervezték ' a fehér 
gárdát, elfogták a városban bentina-
radt vörös katonákat', bezárták őket 
a .Csillagbörtönbe, ma is ott sínylőd-
nek. A fehér gárdának ina «állítólag 
kilencszáz embere van. ez azonban 
túlzás, bár ők ugy állítják be. hogv 
ha a franciák majd kivonulnák Sze-
gedrőt. az ott hagyott gépfegyvereket, 
ágyukat, muníciót kézre kerítik és nem 
engedik he Szegedre a vöröseket. 

A franciák esetleges kivonulásával 
ugyanis a burzsu jok már ¡kezdenek szá-
molni. Főleg amikor megtudták, hogy 
a régi honvédkaszá/nva teli van fogoly 
francia katonákkal. Ezek ugyanis bol-
sevikick. akik követelték, vigyék őket 
vissza a hazájukba: általán fenyegető-
leg viselkedtek, a demarkációs vonalon 
a közelükbe tévedt szerb katonákat 
megvertek, a magyar prolikat parancs 
ellenére átengedték a vonalon, vörös 
szalagot viseltek, kommunista röpira-
tainkat olvasták, — szóval meg van-
nak ..mételyezve." Azóta a franciaor-
szági katonákat sietve hordják haza az 
egész délvidékről, arab és néger gyar-
matiakat igyekeznek a helyiikre hozni, 
akik vakon engedelmeskednek a tisz-
teknek és bizony, nem igen tudnak röp-
iratot olvasni. A francia haderőről 
állitédagos támadásukról elterjedt ló-
di'ások mind humbug örülnek, hogv 
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élnek és reszketve várják .a vörös had-
sereg esetleges megmozdulását. 

A fohér gárdisták és a burzsujok 
azonban vakok: vnkmeröek és pro-
vokálóan szemtelenek. Főleg amióta a 
cirkusz kormány megjelent a városban. 
A szegedi kouiité. Kelemen Bélával és 
Kúszó Pistával, volt országgyűlési kép-
viselő Urakkal az élén, szivrepesve vár-
ták Barabás függetlenségi harcosékat 
liack Bernát, akinek a vagyona 60 
millió korona .s aki még nemrég a 
zsidó hitközségnek a tevékeny tagja 
vala. a kalholikus mozgalom élére állt, 
Zadravecz páter tolla. Wimmer Fiilöp 
kötélgyártó húzta s a szegedi prolik 
olyan keserves napokra ébredtek, ami-' 
lyenekhen 4 világháború során se volt 
részük. A cirkiiszkormánv tiszteletére 
megkezdte a működését a^vésztörvény-
szék s minden kommunista fejére ha-
lált vugy életfogytig tartó kényszermun-
kát ordítanak, a félvér gárdisták egyik 
leghilangabb csoportja pedig m eges kii 
dött a feszület előtt, hogyha a francia 
fogságban levő elvtársakhoz hozzá fér-
hetnek. megölik őket. .4 fehér gárda 
toborzását különben most terjesztik ki 
Délmagyarországra, Szeged székhcllsn l. 
az instrukciót Barabás—Károlyi-bán 
dája adla meg. akiknek nagv öss-e-
kölfelesük van Nagyváradtól. Aradtól 
le Temesvárig, ö k legalább igy mond-
ják és igy cselekszenek. 

A cirkuszkormányt azonban ezideig 
nem láthatták a sízegediek, nyilvánosan 
nem mutatkoztak. Csak Raok Bernát 
és Kelemen Béla -lakásán, valamint a 
Tisza-szállóban tárgyaltak, ott fogad-
ták" audiencián a bedőlt szögedi ben-
szülölleket és előkelő hottentottákat. 
Félnek a prolik esetleges kitörésétől, 
akik — érthető — rendkívüli mérték-
ben nekikeseredtek. De mi! se tehet-
nek nvi mér. A Káfolvi-esal lósok•az-
után a nuilt héten otthagyták Szege-
det is, hogy Aradon és Nagyváradon 
bemutatkozzanak Az igazi ok ózonba 1 

egészen m á s volt. Az. hogy a vörös 
hadsereg támadását várták Szegeden 
és e hirrc rögtön odébb lógtak. 

\ rotnáno! Káirolyiékrt a szegedi 
megérkezés előtt fogták le egy kicsit. A 
.területi integritás" miatt féltékeny 

k e d t ^ szegényeikre. De mert közben a • 

oláhokat megverték egy kicsit a ji»1 

vöröseink, hirtelen szélnek eresztettél 
a cirkuszkormányt. Ma már jólvan vaflH 
nak, megférnek egymástól. 

Mindenféle rablótársasággal leszámol 
a magyar proletariátus, ez a IvangiM 
lat tör utat a Délvidéken is. A szerb/ 
sváb és magyar proletariátus egyj 
másrauszitása nem sikerült, a les /áj 
molás óráját nem szabad ha logatnunk 

S. J, 

KOMMUNIZÁLJUK F. A ZSÓFlTíj 
Kropotkip. a nagv orosz forradalmi1 

egv hclvütt azt irja, hogv a szociális 
mus tudományát könyvekből lehet rael 
tanulni de a szellemét és eleven ereié 
nek hullámverését azokból a kis fiiz.e» 
tckből és röpiratokból, amelyek a kég 
déseket 'a gyakorlat szempontjából vfl 
lágitják meg s amelyekhez a munká* 
néhánv fillérért hozzájuthat A közök' 
tatás ügyi népbiztosság igazán széb's 

alapokon vitte ezt az igazságot a rneí' 
valósitásba, mert az a röpiratdrodalot®« 
amely a diktatúra alatt fellendült. mi"! 
denképen méltó a magvar munkássá*; 
történelmi "érőkifejtéséhez. E röpiratok 
közt is kiválik különös eredetiségén^ 
fogva Farkas Antal elvtársunknak 
„Kommunizáljuk*e Zsófit:?" eimü ki« 
füzete. amely annak a butaság* 
nak az eloszlatásával foglalko' 
zik,. hogv a szocialista küztárs®' 
ságban kommunizáln t fogják a nőket-
Farkas az ő izes magvar beszédmódul 
rával teljesen hozzáférkőzik a parasz'1 
hoz és adomás envelgése, buggvanó h®* 
mora, amelyek mögött az erős meggyj] 
ződés tudatos tervszerűsége liiktet, tcM 
icsen meggyőzik a föld embereit ;1 

kommunizmus igazásgáról. Nem tud l1' 
senki ugv szólni a paraszthoz, m'n® 
Farkas Antal. A barátja a hcszélgriy 

.társa a parasztnak s e/ért érdekes tót* 
irata nemgsak a diktatúra történél"1' 
céljának hasznos, hanem a népies, irod®' 
lom szempontjából is dokumentum-
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