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A szocialista 
pártgyiilés 

Csütörtökön megkezdődik a szo-
I cialista pártgyiilés, amely felé fe-

l ü l t érdeklődéssel néznek mind-
azok, akik tudták, hogy nagyon 
sok zavart és bajt elkerülhettünk 
vohia, ha az egyesült pártok eyy-
sé<Jes vezetését is biztosítani lehe-
tett volna a prolelárdiklatura alkal-
mazása után. A szervezett mun-
kásokra szakadó nagy feladatok 
azonban lehetetlenné telték az egy-
séges szervezet megteremtését. A 
Párt a szó legszorosabb értelmében 
vezetés nélkül maradt a lezajlott 
világtörténeti jelentőségű átalakulás 
alkalmával és a szocialista prole-
tárok befolyása csak a»munkás- és 
katonatanácsok utján érvényesült. 
I forradalmi kormányzótanács mű-
ködése eddig nem állt a megfelelő, 
elkerülhetetlenül szükséges ellen-
" rzés alatt. Hiányzott az a szerv, 
aHely állandó bírálatot gyakorol-
hat és — ami fontosabb — amely-
bek elegendő ereje is van arra, hogy 
^foglalt álláspontját érvényesithes-
S(>; amelynek nem kell félnie at-

hogy ellenforradalmi célzatok-
kal meggyanúsítják. 

A Tanácsköztársaság a legutóbbi 
hetekben rendkívüli módon meg-
evősödött. A szervezett munkások-
hói elővarázsolt proletárhadseregek 
óiadalniasan nyomulnak előre és a 
külföldi események is olyan ked-
vezőek, hogy a kritika szükséges 
'bnyüzését megengedhetjük ma-
c i i k n a k . A pártgyülés elölt egye-
b e i n parancsoló szükségesség, 
hogy egvnéinelv dologról enditést 
1(!gyünk, hogv a küldöttek figyel-
111 ét némely bajra fölhívjuk. 

A szociáldemokraták és kommu-
nislák egyesülése óta a pártegység 
kérdése állandóan napirenden van. 
Valljuk meg őszintén, hogy ez az 
egyesülés nem történt me» olyan 
benső módon, amint ez kívánatos 
és szükséges volna. A proletárdik-
1 tura alkalmazásának helyessége 
fölölt nincs vita, ezen a területen a 
párt egységes, de a z alkalmazás 
módszerei és eszközei dolgában 
olyan nagyfokú eltérések vannak, 
hogv azokat egyszerű leintéssel, 
vagy fenyegetésekkel elintézni nem 
lehet. 

Nem akarok visszatérni azokra a 
vitákra, amelyek a szakszervezetek 
szerepének megállapítása körül 
folytak. Talán ma már kialakult 
az az egységes vélemény, hogy 
ar r a illetéktelen magántudósok ve-
tették föl ezt a kérdést és meg-
gondolatlan kijelentéseikkel fölös-
'eges módon okoztak zavarokat. De 
beszélni kell sok egyéb dologról, 
olyan kérdésekről, amelyekről még 
kevés szó esett, bár vitatni, beszél-
ni kellett volna róluk. 

Elsősorban a birálat szabadságá-
rak kérdését kell fölvetni. Az arra 
illetékes tényezők, igen helyesen, 
azt hangoztatták, hogy a proletár-
diktatúra csak az eddigi uralkodó 
osztályokat fosztja meg a kritika 
jogának gyakorlásától, azonban a 
szervezett munkások ezentúl is kor-
látlanul gyakorolhatnak bírálatot. 
Ez igy nagyszériíeji hangzik. A 
valóság azonban az volt, hogy, il-
letéktelen tényezők ugv interpretál-
ták a birálat szabadságát, hogy 
mindent meg szabad dic*érni, kor-
látlanul szabad Jelkesedni, de aki 
kétolkedni mer az összes intézke-
dések nagyszerűségében, az. „inga-



tfozó," „szentimentális," „ellenfor-
radalmár," akit le kell lőni. 

Ennek tulajdonitható, hogy olyan 
kevesen inertek élni a kritika jo-
gával. Nagyon sokan megijedtek a 
fenyegetésektől és a rágalmaktól. 
Lenin ismert levelét, amely az in-
gadozókra a halált követeli, nagy 
kéjjel ismételgetik, holott ők ma-
guk ¿s tudják, hogy az idézett 
mondat csak azokra vonatkozik, 
akik a proletárdiktatúra alkalmazá-
sát nem tartják helyesnek és a ka-
pitalizmusra akarnak visszatérni. 
Avagy lehetséges, hogy vannak 
olyan ifjak és öregek, akik nem 
tudják, hogy Lenin a kritikát egye-
nesen megköveteli, hogy ő maga 
egyik legkérlelhatetlenebb bírálója 
az orosz szovjet hibás alkotásainak? 
Vegye tehát mindenki tudomásul, 
hogy még a legszélsőbb bírálat sem 
jelent ingadozást, vegyék tudomá-
sul, hogy a fenyegetések csak azo-
kat riasztják vissza a kritika gya-
korlásától, akik vagy gyenge ideg-
zetnek, avagy pedig örülnek annak, 
hogy a bajok szaporodnak, mert 
ettől remélik a viszonyok válto-
zását. 

Én a magam részéről még birom 
idegekkel és azért hatástalanok ma-
radnak azok a bájos fenyegető le-
velek, amelyekkel némely ifjak 
névtelenül megtiszteltek. Nem fé-
lek a fenyegetésektől, mert amint 
nem ijedtünk meg a Tiszáék ter-
rorjától, ugyanolyan módon vissza-
utasítjuk azt a terrort is, amelyet 
a kormányzótanács intencióival el-
lentétben agy kisded csoport akar 
a munkások nagy többségével 
szemiben alkalmazni. És nem hat-
nak rám azok a naiv gyanúsítá-
sokkal teljes kitanitások sem, ame-
lyeket olyan gyakran és olyan elő-
szeretettel alkalmaznak, hogv „ne 
legyünk szentimentálisak, mert a 
burzsoá kegyetlen és nem kiméli 

azokat sem, akik most a véreiig' 
zés ellen beszélnek." Köszönöm i 
kitanitást. A francia kommün tör-j 
ténetét lefordítottam és nemsokára 
ujabb idézetekkel jöhetnek azok, 
akik még nem ismerik a munká-
sokkal szemben elkövetett kegyet-
lenségeket. Én is azt vallom, hogy 
mindenki őrült, aki kíméletre szá 
mit. És mégis, mindezek ellenére, 
jogom van hirdetni — amit egye-
bekben Kun Béla elvtárs is hangoz 
tátott — hogy óvakodni kell az ok-
talan vérontésoktól, • hogy le kell 
törni az egyéni akciókat, hogy meg 
kell gátolni a fosztogatást. A1 

proletárdiktatúra erejét óriási mó-
don «öveit«, hogy a kormányzóta* 
náos ezeket az elveket vasszigorral1 

érvényesítette és nem hallgatott 
azokra a beteges hajlamú „elvtárs 
sainkra" akik vérben akartak gá 
rolni. 

Mert némelyek még azt is elfc' 
lejtik, hogy az a gyökeres átalaku 
lás, amely most végbement, ne»' 
egyszerű helycserét jelent. Néró 
arról van szó, hogy a „burzsu't" ki-
dobjuk a palotákból és a nagyszer« 
fényűzéssel berendezelt lakásokba 
a proletárokat telepítsük be . • • 
Igen, ha minden proletár részér« 
jutna ilyen lakás, akkor helyes vol-
na az ilyen kellemes megoldás. N 
adott helyzetben azonban csak *! 
proletároknak egy kis töredékét L 
hetn« ilyen módon elhelyezni. • 
burzsoá helyét elfoglalná a műnké*, 
arisztokrácia és a nagy tömege4 

ezentúl is sötét, rossz lakásokba'1 J 
tengődnének. Ezért a helyes 
igazságos megoldás az, hogy ró*' 
denki részére megfelélő lakást 
rezzünk. A meglévő lakások igaf 
ságos elosztása mellett minden e f í 

vei meg k'ell kezdeni a termeié*' 
hogy lakásokat építhessünk. Ne»1' 
csak azokat kell elhelyezni, ík i" 
közel furakodnak a tűzhöz és urós 
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nyugodtan melegednek, hanem 
azokról is gondoskodni kell, akik 
némán, hangtalanul szenvednek, 
akiknek nincs protekciójuk, hogy jó 
lakáshoz, nagyszerű bútorokhoz 
jussanak. 

Mert most is dühöng a protekció. 
Mert irni kell végre arról, hogy 
már megszületett a & uj bürokrácia, 
amely bizonyos dolgokban túltesz a 
régiek gyalázatosságóm is. Tudom, 
hogy csodák nincsenek. A régi rend-
szer egész gépezetét át kell alakí-
tani. Ezt a nagy munkát nem le-
het néhány hét alatt befejezni. Az 
i rányzat helyes: intelligens, dolgoz-
ni akaró munkásokkal kell elvé-
geztetni a proletárálktm nagy fel-
adatait. De a kirvitel egyelőre na-
gyon gyatra. A régi rendszer te-
hetségtelen alakjai — aikiik alkal-
mazkodtak a viszonyokhoz, akik 
szá j a skodna lk és minden meggyőző-
dés nélkül a proletárdiktatúra lel-
kes híveinek vallják magukat, a 
legtöbb helyen vezetőszerephez ju-
tottak. Ezzel szemben a komoly, te-
hetséges embereket, akik nem tud-
nak handabandázni, kiüldözik vagy 
meddő munkára kárhoztatják. 

A fiataloké a jövő és botorság 
volna a tehetséges fiatalokat-koruk 
miatt bárhonnan kizárni. Azt hi-
szem azonban, hogy a proletárdik» 
tatura túlságosan figyelembe vette 
azt a krisztusi mondást: „Eresszé-
tek hozzám a kisdedeket". A hiva-
talokban és a termelés csaknem 
minden ágában a tehetségtelen fia» 
talok rengeteg bajokat okoznak. 
Igaz, hogy a kapitalizmus lehetet-
lenné tette a tömegek nevelését. De 
ez nem jelenti azt, hogy fontos po-
zíciókat analfabétákkal kell betölte-
nünk. A termelés és a hivatalos 
iroda nem előkészítő iskola. Akad 
elég irni és olvasni tudó munkás 
azok helyébe, akik saját hibájukon 
kivid ezt a mesterséget nem tanul-
ták meg. p-.. 

És a műveltség hiányával együtt 
jár az a tónus, amelyet számos he-
lyen meghonosítottak. A sok fölös-
leges irka-firka miatt egyre jobban 
megduzzad az ügyeik elintézésére 
várók tömege. Ez természetesen 
ideges összeütközésekre, goromba-
ságokra vezet. Rengeteg sokan 
megfeledkeznek arról, hogy a pro» 
letárdiktatura nem azért kergette 
el a régi rendszer embereit, hogy 
rosszabbakat tegyen a helyükbe, 
hanem az volt a célja, hogy a pro-
letárhivatalnokokka'i a gyors . ós 
igazságos elintézés, a megértés szel-
lemét vigye az osztályuralom volt 
hivatalaiba. A proletároknak nem 
valami nagy vívmányt jelent, ha a 
régiek helyett most az ujak, a „pro-
letártestvéreik" gorombáskodnak 
v e l ü k ét éppen ugy nem intézik el 
ügyeiket, mint a régiek. 

Sokat lehetne még irni hasonló 
dolgokról. A termelésről, amely 
azért olyan nehézkes, mert kevés 
megfelelő embert , alkalmaztak, 
mert oktalanul pocsékolnak, mert 
a hozzáértő technikailag képzett 
embereket elkeserítik. Az iskolák-
ról, amelyekben a bizalmi fiuk és 
leányok az oktatást lezüllesztik, a 
kataszterbe szedett irodalomról és 
más egyebekről. Sajnos, e lap 
sziilk tere nem engedi meg, hogy 
mindezekről bővebben megemlé-
kezzünk. A pártgyülés van hivatva 
arra, hogy bizonyos kérdésekben 
állást foglaljon és rendet teremtsen. 
Jogosan remélhetjük, hogy aa uj 
pártprogramm és a szervezeti sza-
bályzat. továbbá a megválasztott u j 
pártvezetőség megteremtik a prole-
tárok egységes pártját és kiradíroz-
zák azokat a hibákat, amelyek a 
szocializmus megvalósítását hát-
ráltatják. 

Waltner Jakul» 
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A polgári sajtó ellen szivósahban 

nem viselt seniki háborút, mint 
ahogyan én viseltem. Hosszú évek óta 
valósággal specialista voltam a korrupt 
polgári sajtó kíméletlen támadásában 
és valóban nem volt az országban lap-
vállalat, amelyről leleplező cikket ne 
irtaim volna. Sok száz újságcikkem ir-
totta éveken keresztül a sajlókorrup-
ciót és némi elégtétellel állapítom meg, 
hogy példáid a Rákosi Jenő lehanyat-
lásához, ahhoz, hogy a Budapesti Hír-
lap és Rákosi már- a proletárdiktatúrát 
megelőző években is megszűntek nagy-
hatalom lenni, ahhoz tán én is hozzá-
járultam valamelyest. Aki emlékszik 
még rá, hogy mit jelentett valaha Ma-
gyarországon Rákosi Jenő neve és mi-
csoda hatalom volt a Budapesti Hírlap, 
az beláthatja, hogy nem volt kis dolog, 
hogy tiz esztendeig szakadatlanul ré-
sen álltam és ami kompromittálót ki 
lehetett ásni Rákosiék ellen, azt ki-
ástam és megírtam a Népszava hasáb-
jain. És a Pesti Hírlap ellen, Légrádyék j 
ellen, az összes nagy lapvállalatok el-
len, valamennyi lapkiadó ellen és egész 
sereg korrupt újságíró ellen küzdöt-
tem, verekedtem esztendőkön át és 
sohasem alkudtam meg, sohasem kö-
töttem kompromisszumot. 

Hanem én aikkor verekedtem a pol-
gári sajtó ellen, amikor még volt pol-
gári sajtó, amikor ez a hadviselés még 
járt némi rizikóval, mert hiszen a ha-
talmas polgári lapvállalatok, lapki-
adók és újságírók vissza tudtak tá-
madni, vissza tudtak ütni. De ma? Ma 
nincs többé polgári újságírás, nincse-
nek polgári lapvállalatok, vagy meg-
szűntek, vagy szünetelnek és ami szü-
netel, az is az uj rend szolgálatában 
ál!, afelett sem rendelkeznek töl)bé a 
tőkések és a forradalmi kormányzó-

tanács intencióit követi és szolgálja 
minden magyar lap. Ala tehát nem 
igazságos dolog háborút viselni a pol-
gári sajtó ellen, amely megszűnt lé-
tezni és meglehetősen veszélytelen is a 
dolog, mert hiszen a megtámadott fél 
nem tud védekezni, nem tud visszatá-
madni. Ma tehát se nem illik, se nem 
érdemes háborúskodni a polgári sajtó 
ellen és mégis jelentkezik bizonyos 
áramlat, amelyik 'állandóan ki akarja 
pécézui a polgári újságírókat. Akármi-
lyen népszerűtlen dolog is, de mégis 
szembe kell szállani ezzel az1 igazság-
talan áramlattal- Az alapigazságtalan-
ság ott van, hogy a régi-kapital ista 
rend exponensei és munkásai közül 
nem szabad kiragadni egyetlen foglal-
kozási ágat és arra különös vehemen-
ciával rátámadni. A polgári sajtónak 
rengeteg bűne van, amelyeket ismét-
lem, ém eleget ostoroztam, de nemcsak 
a sajtónak van bűne. hanem bűne van 
a nagyvállalatoknak, bankoknak és . 
egyéb kizsákmányoló szerveknek, bűne 
van mindenkinek, aki a régi kapita-
lista rendet szolgálta és igy egyenlő 
mértékkel kell mérni és nem-szabad 
egyes foglalkozási ágakat külön is fe-
leiősségre vonni. 

Azonkívül különbséget kéli tenni a 
sajtó munkásad között és az uj>ágvál-
lalkozók, a nagy ujságvál'lalatok kő-
zött. Az ujságiró-kuli nem volt voha-
sem azonos sem a kiadójával, sem az-
zal a tapváltalattal, amelynél megke-
reste a kenyerét, amelynél egésze® 
a legutóbbi időkig éhbérért dolgozott-
Az újságíró 'a legelnyomottnbb, 8 

legkjizsáklmányoltabb és a legröghőz-
kötöttébb pária volt, igazi robotol® 
proletár, aki nem engedhette meg m 8 ' 
gúnak azt a luxust, hogy a saját vé-
leményét mondja el, hogy a mogO 
meggyőződését irhássá meg Boldog 
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volt, ha Idegőrlő, lázas éjszaikai és 
nappali munika árán eltarthatta vala-
hogyan nyomorgó családját és ahhoz, 
amit irt, semmi köze nem volt, azzal 
ő nem sokat törődött. Nem valami 
túlságosan erkölcsös álla[)ot volt ez, 
de hiszen a kapitalista társadalom 
munkásai valamennyien ki voltak 
szolgáltatva a munkaadónak, hiszen a 
szedők is kénytelenek völtaik kiszedni 
azokat az ocsmányságokat, amiket a 
hírlapíróknak meg kellett irná és tes-
sék elhinni, nagyon sokaknak ezek 
közül épp oly kevés köziiik volt ah-
hoz, amit megírtak, mint amilyen ke-
vés meggyőződéssel csinálta, gyár-
totta a jobb sorsra méltó lőszergyári 
munkás az imperialista háború szá-
mára a robbanó golyókat. Szocialista 
felfogás szerint nem volt éppen erköl-
csös és gusztusos dolog polgári újság-
írónak lenni, de kenyérkereset volt és 
Magyarországon olyan nagyon nehéz 
volt minden időben megkeresnie a 
szegény embereknek a mindennapi 
kenyeret. És' aztujságiróknak 95 szá-
zaléka egytől egyig földhöz ragadt 
szegény ember volt mindig, akik több-
nyire kórházakban haltak meg és 
nyomorban hagytok itit a családjukat. 
Ezek ellen a küzködő, sokat éhezett , 

szellemi rabszolgák ellen kár most kü-
lönös szigorúsággal hadat viselni. 

Azonkívül egész sereg olvan hirlap-
í 'ó van. aki még polgári újságírói pá-
lyáján sem vétett a szocializmus el len 
és meggyőződése ellenére nem "irt le 
eRVetlen sort sem. És egészen bizo-
nyos. hogy a túlnyomó többség őszinte 
lelkesedéssel és minden munJkára és 
szolgálatra készen üdvözölte az ui 
fendet, amelv számukra is csak igaz-
ságosabb, csak jobb lehet. Tessék csak 
visszaemlékezni rá, bogv az e lső forra-
dalom előkészítésében és inegcsinálá-

sában milyen része volt az újságírók-
nak az újságoknak is, tessék csak 
visszatekinteni és alaposan szemügyre 
venni, hogy az újságírók szabadszer-
vezete miiven szocialista lelekesedéssel 
és rajongással járt elől a forradalmi 
akciókban és nem volt a munkásság-
nak olyan megmozdulása, amelyet az 
ujságirók szabadszervezete egész oda-
adással ne támogatott volna. Akkor 
ínég a háborús rémuralom dühön-
gött Magvarországon, akkor még koc-
kázattal járt minden mozdulat .és az 
ujságirók szabadszervezete vállalta 
ezeket a nagy kockázatokat és részt-
vett a forradalom előkészítésében, oda-
állt a forr^ialom mellé nviltan és 
végigcsinálta a munkássággal az első 
forradalmat és a szakszervezetté ala-
kult u jságirótársadalom becsülettel 
végig akarja csinálni a második forra-
dalmat is. Igenis do'gozni a kapnak az 
ujságirók. részt kérnek a munkából és 
aki megbízhatatlan közöttük, azt kise-
lejtezi és megbélyegezi maga az yisáa-
irók szakszervezete. Tessék csak 
megnézni, egymásután, liogv lövöldöz-
zük le azokat az ellenforradalmár 
csirkefogókat, akik Bécsben gyalázzák 
a lapok hasábjain a Tanácsköztársa-
ságot. 

Jellemző egyébként az újságíróknak 
szokatlanul nehéz és hálátlan szelepére 
és helyzetére, hogy amíg idehaza bizo-
nyos körökben mesterségesen csinál-
ják a hangulatot ellenük, amig a mun-
kásság részéről sok tekintetben jogos 
bizalmatlanság fordul feléjük, addig a 
bécsi lapok piszkolódó cikkeikben 
egyenesen azt írják, hogy az ujságirók 
szakszervezete, előbb szabadszervezete, 
csinálta mindkét forradalmat, az uj-
súgiriF'szakszervezet végrehajtó-bizott-
sága a felelős azért, hogy Magyarorszá-
gon úrrá lett a bolsevizmus. Amilyen 
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ostoba és tájékozatlan túlzás ez, ami-
lyen túlbecsülése az újságírók forra-
dalmi szerepének, éppen olyan igazta-
lan az a törekvés, amely most meg 
akar feledkezni az újságírók egy részé-
nek tagadhatatlanul fontos és jelentős 
forradalmi munkájáról és mindenáron 
fokozni akarja az irántuk való bizal-
matlanságot és ellenforradalmárnak,, 
huligánnak akar bélyegezni minden ujj 
ságirót. Az ellenforradalmárjainkfeal, 
huligánjainkkal — mert hiszen kétséj 
telen, hogy ilyenek is vannak — majt 
csak elbánunk mi magunk, de viszoni 
a leghatározottabban szembe kell száll-
nunk azzal az igyekezetül, amelyik 
minden újságírót ki akar pellengé-
rezni is nagyon sok jól felhasználható 
tehetséget is munkátlanságra és tétlen-
ségre akar kárhoztatni. 

Amilyen kíméletlenek voltunk a pol-
gári sajtó erkölcseinek üldözésében, 
amennyire nem ismertünk tréfát, ami-
kor a sajtókbrrupciót irtani kellett, 
éppen olyan határozottan fordulunk 
most szembe azokkal, akik a polgári 
sajtó megszűntével az újságírókat ve-
szik üldözőbe és igazságtalanul általá-
nosítva az egész foglalkozási ágon 
egyéniieg akarják megtorolni mindazt 
a sok biint, amit a polgári sajtó a nagy 
laptállalatokon keresztül, hosszú éve-
ken át tagadhatatlanul elkövetett. 

Göndör Ferenc 

FŐRENDIHÁZ. A múltkor ott jár. 
tunk az Országház folyosóin és benéz« 
tiink a Főrendiház üléstermébe. Az el« 
nöki emelvényt piros drapériákkal von» 
ták be, látni lehetett, hogy készülődnek 
valamire'. Egy kicsit behunytuk n sze» 
műnket és visszagondoltunk arra, hogy 
kikért és miért volt itt ez a diszes te« 
rem. Eszünkbe jutott, hogy itt még csak 
nem is régen választójogi vitát rendez« 
tek rácsoló tfs hátgerincsorvadásos vének 
és ifjak. Berzeviczy ur őnagyméltósága 
és PálffyDnun ur ómagassága és a többi 

főmóltóságu és magasságú sorvadtc&zü 
főrend itt fejezte ki aggályait a választó« 
jog kiterjesztésével szemben. Milyen si< 
vár, szegény „vita" volt ez itt ebben az 
előkelő családi sírboltban. Most pedig itt 
fogja tartani nagyjelentőségű üléseit a 
szocialista«párt. Az élet, a tudás, az erő, 
az okosság költözik ide. Végre emberek 
hallatják majd itt hangjukat. Hogyan 
fognak majd csodálkozni ezek az arany« 

Nincs entente! 
Versaillesból sürgöny érkezett. 

Clemenceau, a békekonferencia el-
nöke értesít bennünket, hogy a 
szövetségesek Magyarországot meg 
akarták hívni Versaillesba, szün-
tessük tehát be a csehek veréséi, 
ment különben a szövetségesek a 
legszélsőbb rendszabályokhoz fo-
lyamodnak és iifjy szereznek ér-
vényt parancsaiknak. 

A sürgöny többi része nem,ne-
künk szól, hanem a világnak és a 
lázongó francia • munkásságnak. 
Megállapít két valótlanságot. Azt, 
hogy a békekonferencia parancsa 
visszarendelte a cseheket, románo-
kat és szerbeket a „semleges zó-
nára" és a demarkációs vonalra és 
a francia csapatoka! megállította 
támadásukban. 

Az ertentenak ezt a nagylelkű-
ségét mi azzal a lelkeilenséggel 
fizettük vissza, hogy megtámadtuk 
a szegény cseheket . . . És elkerget-
tük a cseheket Budapest alól, egy 
pesti nyaralóhelyről, Szobról . . . 

. . . Az entenlenak velünk való 
politikáját *a fegyverletétel óta az , 
jellemzi, hogy elvekbe és szép sza-' 
vakba burkolja teljes tehetetlensé-
gét a románok, szerbek és csehek 
rablószándékaival szemben. Elve-
ke! és szavakat is azonban csak ak-
kor keres, mikoT valami nagyon 
rikitó nyilvánosság azt megköveteli, 
egyébként azonban legkisebb gond-
ja is nagyobb annál, mi lesz Ma-
gyarországon: kiszolgáltatott ben-

MHt 
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tománvezető, csehvezeiő, szerb-
Vezető, integritásos, nemzetiszinüi 
kokárdás fehér gárdistákkal? 

G. F. 

Mert a paraszt 
nem olvassa az 

Internationale"*t... 
A szakszervezetek elnökeinek és 

titkárainak pénteki értekezletén *é:es 
támadások hangzottak el a szoba-
tudósok is i f j ú teorétikusoknak a 
Gyakorlati életben meg nem valósit-
ható bölcselkedései ellen és szigorú 
bírálatban részesítették azokat, akik a 
termelés terén minden hozzáértés nélkül 
tntézlk az ügyeket. Ezek voltak az 
«lsö kritikai hangok, melyek a szo-
ciális termelés intézői ellen nyíltan és 
Nyilvánosan elhangzottak, s ha csak-
ugyan „nem akarunk a polgári poli-
tikusok színvonalára sülyedni és 
becsapni a tömegeket", akkor csak 
helyeselni lehet, hogy a termelés te-
•éii mutatkozó hibákra (— me vek-

beismerése mégis csak has/no-
®al)b, mint elkövetése —) valaki 
'•égre rámulatott. 

Elméletileg ugyanis teljesen helye-
i n történt' meg az átmeneti időre a 
termelés kizáró :>gos feladatának fel-
teinerése: az alsórendű (priniaer) 
életszükségletek mindenki számára 
"utó biztosítása. Addig, mig ezek a 
^ükségletek, élelem, lakás, ruházat, 

mindenki számára egyfor-
mán kielégítő módon biztosítva 
'"ncsenek, semmiféle nyersanyagot 
•"ás célra nem szabad felhasználni. 

termelés! anarchia kiküszöbölésére 
'"«gtörtént az üzemek kommunizá-
"W, a csak másodsorban fontos 

"^üksigleteket gyártó üzemeket be-
hintették. így egész sereg ember 

Jált munkanélkülivé, ami elméletileg 
haj, mert ezek a primaer-cikke-
gyártó dolgozók fizetésével 

Jfy-ealő munkanélküli segélyt ¡kap-
ami elméletileg szinten nem baj, 

, ,ert ez a dolgozók érdeke is: ami 
j!n!'ag és energia a másodsorban 
°nios üzemek munkájának szünete-

lésével megtakaritódik, az mindenld 
— tehát a dolgozók — életlehetősé-
geinek megjavítására is szolgál. 

Ez az igen szép elméleti okoskodás 
a gyakorlatban azonban egy ponton 
megbukik: a legprimaeTebb élelmezési 
cikkekhez szükséges nyersanyagokat 
termelő paraszt ugylátszik nem olvasta 
el az „Internationale" cimü folyóirat 
február elsejei számát, melyben Hevesi 
Gyula népbiztos elvtárs ezt ragvogóan 
és meggyőzően kifejti, ennélfogva fü-
tyül az egészre. Az ö szempontjából a 
helyzet a következő: ő dolgozik, ter-
mel, munkáját a „városiak" meg-
veszik papírpénzzel; ezzel a pénzzel ő 
elmegy a városba, ahol ma nem dol-
goznak, tehát a pénzéért nem tud ma-
gának munkát vásáTÓlni. Ezt az okos-
kodást megérti, anélkül, hogy sokat 
kellene neki magyarázni, mert adva 
van a kézzelfogható végeredmény, 
amelyet egyszerűen így fejez ki: ,.a 
pénz semmit sem ér". A paraszt nem 
tud mit vásárolni a hozzákerült pénz-

Izel. Elsőrendű életszirkséglleti cikke-
ket sem: petróleum, gvufa, ruha, 
csizma mind nincs, de még másod« 
rendű fontosságú cikkeket s e m . m e « 
lyekkel pedig — ha nem szüntették 
volna be az ezeket gyártó üzemeket — 
be lehetne tömni a száját. A mai hely-
zetben azonban értéktelennek látva a 
munkájáért kapott ellenszolgáltatást: 
a pénzt. 6 is minimumra redukálja te» 
vékenységét, ami aztán nemcsak gva« 
korlati, hanem elméleti szempontból 
is a legnagyobb katasztrófa. 

Kár, hogy Hevesi elvtárs említett 
cikkében erre a kérdésre „részletesen 
nem térhet ki" és csak azt a „feltétlen 

J;övelelményt szegezi le", hogy „a föld-
kérdést ugy kell megoldani, hogij az 
a földművelő népet azonnal munkára 
birja". Ez valóban igy van. Ugy lát-
szik, éppen csak az a baj, hogy a 
földkérdés kompromisszumos megol-
dása nem alkalmas erre. különösen 
akkor nem, amikor. Hevesi elvtárs a 
szociális termelés kérdését minden 
kompromisszum nélkül akarja megöl: 

dani. És bár a föhimivesekikel kötött 
kompromisszum nagyon nagy baj 
(— bármit mondanak egyesek, de le-

13 
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zongorázhatatlan differenciákkal na-
gyobb, mint például az újságírókkal 

! köthető kompromisszum —) mégis 
[ pillanatnyilag sokkal károsabb a ter-
melésre az, hogy az üzemek szociali-
zálását minden kompromisszum nélkül 
hajtották végre és hogy a kisgrejzlerek 
üzletei szocializálva ugyan, de be van-
nak zárva. 

Csak ki kell jönni a szovjet-házból 
és kissé szétnézni, hogy az ember 
mindezt rögtön észrvegye és belássa, 
hogy ezen a ponton egy lépést kell j 
visszafelé tenni. A rövidlátók számára, 
akik nem látják, ami az orruk előtt 
történik és valami sznob-rajongással 
állandóan Oroszországot gukkerezik, 
megnyugtatásul kijelenthetjük, hogy 
Lenin hazájában is ez és igy történt. 
Éppen maga Lenin mohdja: „A szov-
jethatalom legközelebbi feladatai" 
cimii müvében, hogy „ha a tőke to-
vábbi kisajátítását az előbbi tempó-
ban akarnók folytatni, biztos veresé-
get szenvednénk". És a folytatásban 
Lenin nemcsak azt a mulasztást szö-
gezi le, melyet magyar másolói is 

, pontosan elkövettek azzal, hogy mun-
kájuk ,,a proletárellenőrzést és szám-
adásokat illetőleg minden gondolkodó 
ember előtt világosan és nyilvávalóan 
elmaradt a kisajátítók közvetlen kisa-
játításának munkája mögött", de azt 
is megállapítja, hogy e látszólagos 
hátrálás nem. a töke elleni offenzíva 
beszüntetése, hanem csak a politikai 
és gazdasági munka súlypontjának 
megváltoztatása azzal, hogy a feles'e-
gesen gyors tempójú kisajátítás he-
lyett a szervezés munkája kerül elő-
térbe. 

Egészen bizonvos. hogv a földmi 
ves-kompromisszum mai párhuzamosan 
szükség van a szocializálás terén is 
kompromisszumokra s nem szabad az-
zal törődni, hogv ez esetleg jelentékte-
len visszatérést jelent, mert adott pil-
lanatban az pffenzdvát tel'es erővel 
lolytalni lehy. Azok számára, akik 
Lenint agv váladék-pótlékul használ-
ják: . ,Nyíl tan megmagyarázni, hogy 
miért és hogyan tettünk egy tértéit 1 

visszafelé és ezután nyilvánosan kifej-
teni. hogy milyen eszközök állanak 
rendelkezésünkre a mulasztás helyre-

hozására. ez a tömegek nevelését je-
lenti és azt. hogy velük együtt tapasz-
talatból tanuljuk meg a szocializmus 
felépítését". 

Diószcghy Tibor 

A k a m s / t e r i 
s z ö nyszülött 

Az irói kataszter, amely szegény 
már olv régóta terhes mindenkinek, a 
múlt. napokban — mint részvéttel ér-
tesülünk — hosszú vajúdás után vi-
lágra hozta csecsemőjét. Ugv az anya. 
mint az újszülött — köszönöm kérdé-
sét — rosszul érzik magúikat. Az anya, 
szük medencéjű, gyenge és vézna, nem 
nagvon birta a nehéz szülést. Hőmér-
séklete: 40. érverése: 150. A nagybeteg 
állapota változatlanul aggasztó. Az 
újszülöttnek — bár nem is szobor, sőt 
soha életéhen nem is fog szobrot 
kapni — fáj minden tHgja. Jobban 
mondva, minden tagjának fáj valami-
Hiába füröszti tejben-vajban derék és 
lelkes bábája, az angyali Osváth Ernő. 
a kis torzsizülölt aiki a keresztségben a 

Ka'aszferben láttalak meg először" 
nevet veTle fel, ugv látszik, nem sokáig 
fog'a élvezni az élet örömeit. Ha ugyan 
örömnek, vagv egyáltalán é'etnek le-
hel neve/ni azt, amikor • nagvkoru. 
felnőtt, sőt tisztességben megőszült 
írókat ugv osztályozzák, mint a ki* 
taknyos nebulókat az iskolában. 

Már a múltkor megírtuk, hogy a 
Milvos gondokban gürnvedő direkló» 
rhiim (törvényes papái a az ifjú cse-
metének) éjt is nappal á téve rágódik 
azon. mit csinál jon azzal a százkilenc-
venkilenc Íróval- akit az ötszázötven 
kataszteri jelentkező közű] ténvlege* 
szolgálati viszonyban levő írónak cl' 
ismert. Először is kategorizálni akarták 
őket. három, két és egvezer koroná* 
havi tiszteletdí j, zsold, 'vae.v nem t®' 
dom micsoda járandósággal. Aztán 8 

listákon összeveszték. Az egvik n M<k 
czát akarta a Kahána ulán tenni, a n'̂ * 
sik azt mondta, hogv a Mácza 
ban tud. mint a Kahána, sőt jobba® 
tud, mint a Kudlák. Pedig a KinKák. 
az tud. Tud az a Kudlák? A Kudlák? 

1 i 



Az tud. ö irta, hogy „csecsbimbók ki» 
leveleznek az utcakövön" és hogy ,,he« 
gedül a megsavanyodott nevetés". 
Szóval! mindezen összevesztek az irói 
direktorok és ekkor a drága Osváth 
azt mondta, hogy nem kell kategori-
zálni, majd azt fogják csinálni, hogy 
az irók szerződést kötnek az állammal. 
Az egyik jobb szerződést, a másik 

• rosszabb szerződést. Szóval: nem ka-
tegorizálnak, h a n t ® kategóriák szerint 
szerződést kötnek. A gverek tehát 
ugyanaz maradt, csak más nevet adtak 
neki. 

Szegény csecsemő most igv néz ki: 
Életfogytiglani szerződés havi 3000 ko« 

róna fizetéssel. 
5 éves szerződés havi 3000 korona fize-

téssel. 
^ 3 éves szerződés havi 3000 korona fize-
téssel. 

2 éves szerződés havi 3000 korona fize-
téssel. 

1 éves szerződés havi 3000 korona fize-
téssel. 

5 éves szerződés havi 2000 korona fize-
téssel. 

3 éves szerződés havi 2000 korona fize-
téssel. 

2 éves szerződés havi 2000 korona fize-
téssel. • 

1 éves szerződés havi 2030 korona fize-
téssel. 

3 éves szerződés havi 1530 korona fize-
téssel. 

2 éves szerződés havi 1500 korona fize-
téssel. * 

1 éves szerződés havi 1500 korona fize-
téssel. 

3 éves szerződés havi 1000 korona fize-
téssel. 

2 éves szerződés havi ¡000 korona fize-
téssel. 

1 éves szerződés havi 1000 korona fize-
téssel. 

Ebbe a tizenöt kategóriába belegyö-
möszölték mind a százkihncvenkilene 
hivatalosan elismert- irót. Életfogytig-
'ani háromezret kannak azok. akik 

kétségtelenül meg is érdem l ik. 
Senki sem akaria Molnár. Ilrltai. 
üródu. Révész Béla Szomorít Dezső. 
ómbrus Zoltán. Szini Gyuri és a többi 
'«les iró munkásságát lekicsinyleni. Ez 

rendben van. De azok ellen a hajme-
resztő igazságtalanságok ellen, amiket 
a további kategóriákban elkövettek, 
már szót kell emelni. Hogy itt milyen 
szempontok érvényesültek, milyen ala-
pon. micsoda ür- vágy egvéb mérték-
kel mérlek a nagv Beosztok azt kita-
lálni teljesen lehetetten. Már mint liogv 
Üéry Tibor nevü iró f i iért kap három-
ezer koronás hároméves szerződést és 
hogy Horváth Henrik műfordító miért 
tartozik ugyanebbe a kategóriába, ami 
kor például Szép Ernő is csak anv-
nvit kap: ezt senki sem tudia megfej-
teni. Valamint a rejtvények közé tar-
tozik az is. hogy teszem azt Fást Mi-
lánt és Komiáthof ugyanoda tették, 
amikor Nádas Sándort sehová nem 
osztották be, aki pedig — ezt igazán 
mindenki tudja — a kisujjában tehet-
ségesebb iró. mint a legtöbben a ka-
taszteri első osztályban. Magyarázatra 
szorulna, hogy csak néhány példái 
említsünk, Fazekas-Freu írótársunk-
nak az ezerötszáz koronás beosztása, 
aki pedig az Advena-Novus aláírással 
egves kéziratban nem nagyon váloga-
tós lapokban megjelent gyönge költe-
ményeinél többet aligha produkált. És 
talán az sincs teljesen rendben, hogy 
Halasi Andort az ezerölszázas kategó-
riába tették, amikor Máczái a kétezres-
be helyezték. Ez már azért is nagyon 
feltűnő, mert Mácza még 1916-ban 
egv nagyon hízelgő levelében bejelen-
tette Halasinak, hogy a tanítványa 
szeretne lenni. . , I g y e k e z t e m magamé-
vá tenni kritikai elvét — iria — és 
örülnék. ha méltónak találna arra, 
hogy tanítványának nei\ezhessen". Ezt 
irta Mácza 1916-ban Halasinak. Ma a 
Mácza kétezres beosztást kapott. Ha-
lasi pedig ezerötszázat. Nagyon tudhat 
az a Mácza. hogv igv elhagyta mes-
terét. 

Hát igv néz ki szegény gyerek. Frap-
pánsan hasonlít a halvaszületett csecse-
mőhöz. A legjobbat az egészre az a 
tehetséges és kitűnő fiatal irónk mond-
ta. akit a háromezres-hároméves kate-
góriába soroztak és aki ezt kérdezte 
barátaitól: 

— Nem lehetne az egészet leülni? 

Barabás Loránd 
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Szabó István, 
az allenforradalom publicistája 

A bécsi magyar ellení'orradalmárokra 
jellemző, hogy költséget és fáradtságot 
nem kiméivé, milyen vezérpublicistákra 
tudtak szert tenni. Pallavicini György 
őrgróf, ez a politikai brávó, akinek a 
briganti-morál a vérében van, szövet-
kezett Batthyány Tivadar gróffal, aki 
már az első, a politikai forradalmat is 
szabotálta, aki már októberben beteget 
jelentett, amikor a katonai forradalmat 
elkezdtük és betegségéből csak akkor 
épült fel, amikor a belügyminisztersOg-
ért kellett jeleni kezni a győzelem dél-
előttjén; ez a két tizezerholdas vérszer-
zödést kötött Szervere Miklóssal, aki 
kártyán rabolta millióit és hogy dísze-
sebb legyen a társaság, Ábrahám De-
zsőt, a b á T Ó Guttmann-család rnandá-
tumezállitóját, Laehne Hugót és Héder-
vári Lehelt, a régi magyar politikának 
ezt a kát hirhedt üzletes kijáró ját, pa-
namistáját vették maguk mellé ellen-
forradalmat szervezni. Amilyen az el-
lenforradalom, olyanok a publicistái. 
Lázár Miklós, ez a korrupt sajtószál-
bámos, Egyed Zoltán, nem is kéteshirü 
hölgyek kitartottja, Fröhlich Károly, 
notórius álhirlapiró és szédelgő, aki 
soha semmiféle ujságiró test ü 1 etbe a 
lábát nem tehette be, ezekből áll az 
ellenforradalom sajtóbrigádja. Vezértá-
bornagy lehetne mindegyik a morál in-
sanity regimentbein és a korruplság 
Mária Terézia-rendjére pályázhatna 
még ebben a társaságban is Szabó 
István, ennek a társaságnak egvik 
legkimagaslóbb alakja. Ez írja a leg-
szemtelenebb cikkeket most Magyaror-
szág ellen. 

Ez a Szabó István — igazán harag 
nélkül beszélünk róla, nvert akit lenéz 
az ember, arra nem haragszik — a 
Pesti Napló bécsi levelezője volt, so-
káig a Kriegspresseqtnartieron műkö-
dött akkor, amikor a rendes ujságirók 
már mind elmenekültek onnan. Itt 
kezdte karriérjét. Bécsben a háború 
alatt keservesek voltak az élelmezési 
viszonyok és a sajtóhadiszállás tisztjei 
Szabó Istvánnak adtak megbízást arra, 
hogy lisztet, zsirt, cukrot, húst csem-
pésszen át Magyarországból az ő kony-

hájuk számára. Ezt a stratégiai felada-
tot Szabó István impozáns ügyességgel 
oldotta meg és hónapokon keresztül li-
feráilt Budapestről Bécsbe élelmiszere-
ket. Becsületére legyen mondva, a s a j -
főhadiszállástól nem kért províziót. 
Elleniben províziót kért is kapott a 
szállítóktól. Ez vezette rá Szabót arra, 
hogy élelmiszereket lehetne a saját 
számlájára is lif.erálni. Nyílt parancsa 

• volt a sajtóhadiszállástól és ezekre a | 
J szomorú emlékű (jjTene Bei ebiekre a l I 

Is rá volt írva, hogy a Kriegs/presse 
quartier az Armeeoberkommandóhoz 
tartozik. Ez a nagytekintélyű irás ha 
tott minden határrendőrre és Szabó ufj 
az Armeekommando fedezete alatt 
csempészhetett. A lisztet, amit Buda-
pesten három-négy koronáért vásárolt 
Bécsben húsz-harminc koronáért árul 
ta. Ilyen módon csinos tőkére tett szert 
és sgyre nagyobb arányúvá fejlesztett« 
üzletét. 

Egészen utálatossá akikor vált a áot 
log, amikor Szabó ur eladta annak «< 
élelmiszernek egy részét is, amit n btt 
dapesti újságírók küldtek a Bécsbe] 
dolgozó magyar újságíróknak. A bécs' 
magyar ú jságírók szánaindóan éheztek 
nyomoroglak és a budapesti kollegák 
ugy akartak segíteni rajtuk, hogú 
Háztartási Szövetkeeztük utján felküld' 
ték nekik az egy esztendőre való liszt' 
adagot. A szállítmányt igazi ujsáfíii' 
könnyelműséggel Szabó Istvánra biz' 
ták és Szabó ur elsikkasztotta a bécd 
magyar újságírók lisztjének jó részi' 
és eladta kéz alatt a bécsi hadimillit" 
mosoknak. Erről jegyzőkönyvek, i«:-' 
lomások vannak. Szabó u t e l len/el já' 
rást inditott a Háztartási Szövetkező 
és ezért rúgta ki a szakszerverei '' 
minden újságíró intézményből. 

Az októberi forradalom után uj ®z' 
letágba fogott a kitűnő gentleniJ® 
Amikor eltiltották a pénz, értékpap1' 
rak kivifelét. Szabó ur vállalkozó1' 
arra, hogv a pesti milliomosok pénz1'1, 

papírjait jól bevált összeköttetése^ 
támaszkodva, kicsempészi Bécsbe, ni'0 

nem volt olyan fenyegető a vagy"11; 
adó. Saját nyilatkozatai szerint vaJP 
négysuízezer koronát szerzett össze 
derék férfiú gyümölcsöző közgazdasuS 
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tevékenysége révén és ha ilyen szeny-
nyes dolgokkal kapcsolatban is érde-
mes marxisiának lenni, meg lehetne 
állapitani, hogy osztályhelyzeténél 
fogva ellenforradalmár Szabó ur. A 
szocializmustól a keservesen, piszko-
san összecsempészett pénzét félti. 

Jó volna, ha a bécsi ujságirók is tu-
domásul vennék ezeket a dolgokat. 
Hogy a bécsi újságok leközlik ennek a 
hitvány szélhámosnak a cikkeit, hogy 
a bécsi magyar ellenforradalmárok, 
akik már csomagolnak, mert félnek a 
proletárkormányzástól Bécsben is, fel-
használják szennyes pennáját, azon 
nem csodálkozunk. Benedikt. Fundet, 
Eisner—Bubna, PaUaufcinl, Batthyány 
és Szabó István méltók egymáshoz. 

Magyar Lajos 

AZ EMBER MEGBUKTATTA BA. 
RABAS BÉLÁT. Az Ember közölte 
volt Barabás Bélának, az arad—szegedi 
ellenkormány egyik tagjának fölkinál» 
kozó levelét, amelyben a Tanácskor. 
Hiánynak fölajánlja szolgálatait. Lelep* 
lezésünkről tudomást vett nemcsak a 
magyar, hanem a külföldi sajtó is és a 
hlr eljutott természetesen ae operett, 
kormányig. Ott nagy megrökönyödés 
támadt Barabás miniszter ur fölkinál* 
kozó levele kapcsán és Károlyi Gyula 
az ö méltó cimboráival összeült mi* 
nlsztertanácsra. A minisztertanács 
eredménye az volt, hogy az ily módon 
kompromittált Barabás Bélát elcsapták 
miniszteri állásából. Az öreg kuruc talp* 
faügynököt tehát mi buktattuk meg. 
Nem vagyunk büszkék erre a sike-
rünkre, mert hát mi történt volna, ha 
mondjuk, nem buktattuk volna meg 
Barabás Bélát. Teszem föl, ha még most 
is miniszter volna Szegeden. Ml volna, 
ha Így volna? Aki nem tud ma bizto» 
•abb állást és szilárdabb exi-sztenciát 
»zerezni magának, mint hogy miniszter 
Szegeden, azt szegényt nem is érdemes 
megbuktatni. Sajnáljuk, hogy ezt a Ba< 
rehást megbuktattuk. 

Aem ilyeneknek 
akarjuk látni 
a proletárt 

Hatalmas méretű plakátokkal ra-
gasztották megint tele szombaton este 
Budapest házainak falait, üzleteinek 
üres hátú kirakatüvegeit. A plakát 
alsó részén külvárosi mozik hirdető 
tábláinak festészeti stíljében húzódik 
végig a tiizetilőül szánt fölirás: „Fele-
ségeitekért, Gyermekeitekért Előre!" 
és Pór-nak, a plakátot teremtő mű-
vésznek aláírása. Ha nem lenne a pla-
káton semmiféle alitat, azt hihetné a 
gyanútlan szemlélő," hogy valami re-
produkcióval került szembe, amelynek 
eredetijét valamely unatkozó barát 
rajzolta és mázolta egy öreg bibliába, 
a keresztes hadjáratok Idején: .Kitil-
tás a paradicsomból" magyarázati il 
ellátva. A főmotivum, ez a nyilván 
jóléttől tulhizott, esetlen, kóchajn 
fúria, karján a majdnem fejével left lé 
lógó, kövér gyerekkel, holmi zsdrgöm-
bök fölött lebegve mutatja az utat, a 
vastag hurkáikból és gömbökből ösz-
szetákolt és mégis szögletes testtartásu 
vitézeknek. A magyarázó felirat azon-
ban egészen kizökkenti az embert illú-
zióiból. Rákényszeríti az embert, hogy 

' azt higyje, hogy ez a maszatos, lom-
pos, rémes formájú némber, hogy ezek 
a golyvás nyakú, fa vonású szörnyek, 
akik közül kettő valami kövezödoron-
got cipel, a jobb (és miért éppen a 
jobb?) vattelizenett vállához támaszt-
va, a zászlós, lehetetlenül hosszú, 
aránytalanul osztott és hasába nő'iít 
lábszáraival és a mögötte valami tö-
rött seprűnyéllel handabandázó gorgók 
— proletárok. 

Nem, ez talán igv mé* «"m lesz jó. 
Ez igy nem mehet tovább. Talán végre 
már ideje lenne megmagyarázni Ptu-
nak és másoknak, hogy ha már nvo* 
morgatási őrületüket semmikén n e n 
akarják belátni, ha mindenáron kul-
tuszt akarnak csinálni a lehetetlen 
idornu, ökörzsiron hízott hindlu l>ál* 
ványok, ' őskinai, sárkány ölő hősök 
rajzolásának iskolája felé való gxavi-
tálásból; ugv ezeket a korcsokat tne-
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A Z E M B E R 

1 vek formai lehetetlenségükkel még a 
plasztikonok uhorkás üvegeiben spjri« 
tússzal konzervált torzszülötieken is 
túltesznek, ne hozza semmiféle vonal« 
kozásba. még kevésbé állitsa elén'k 
mint mintázatát — a proletárról a 
proletárnak! 

És ha már ő és a többiek nem 
tudják vagy nem akarják megérteni, 
hogy ezek a hajmeresztő görbületekbe, 
rémes pózokba iszonyatosan bárgyú 
arckifejezéssel applikált motívumok 
semmiképp sem képviselhetik azt az 
utat, amelynek az alapgondolatot 'a 
rajzoló• művészet segítségével kell, hogy 
félremagyarázhatatlanul tegye érthető-
vé a szemek érzéke'ése révén, a szem-
lélő agyának; ugy azoknak a faktorok-
nak lenne ez kötelesség, akik elé ily 
rémtákolmányokat propaganda célra 
való fölhasználással tesznek. Kötelessé-
gük lenne ez annyival is inkább, mert 
eltekintve attól, hogy az ilyen marsbeli 
figurákkal telepingált plakáthoz képest, 
érthetőséget tekintve, az egyiptomi 
képírás latin betűkkel irott könyv, el-
tekintve attól, hogy az ijesztően szűkös 
paiptirviszonylok között büntetendő vétek 

a papirost oly dolgokra fölhasználni, 
amely azokból, akiknek szánva van, 
akikkel valamit meg akar értetni; leg-
följebb egy, a badarságokon való mu-
tatás szülte mosolyt vált ki; nem sza» 
badna türniök. hogv valaki — legyen 
az bárki — még csak a látszatát is 
keltse annak, hogv ezek a vándorló 
tótok fababáiról mintázott, mikroce-
phal, hurkatestü szörnyekhez a harma-
daik inlernacionale öntudatos, fenkölt 
lelkű proletárja állt modelt! Nemi Nem 
ilyeneknek látom — s velem együtt sok* 
milliók — és nem ilyeneknek akarjuk 
látni sem a ma, sem pedig a jövő pro-
letárját! Maradjunk csak meg Biró és 
mások munkásainál, amelyekhöz nem 
kell magyarázat, hogy mit akarnak, 
amelytől nem arcfintoritással mennek 
el azOk, akikhöz szólni lennének hi-
vatva, amelyen nem röhög senki! Ha 
pedig Pór vagy mások nem hiszik, 
hogy az emberek röhögnek o plakát-
jain, ha a propagandacsoport, amely 
ezektől a plakátoktól nem sajnálja a 
papirost, a festéket, a ragasztót, azt 
hiszi, hogy érnek valamit: akkor nem 

kell hogy anatómusokhoz menjenek 
megkérdezni, hogy láttak-e valaha ily 
lehetetlen idomú, izomu szörnyeket, 
nem kell spiritisztákhoz menniök, hogy 
velük idéztetve Dnryjti szellemét, meg-
kérdezzélk, vájjon ilyeneknek képzel-
te-e a fölfelé fejlődő embert?! Nem. 
Elég ha egy félórára megállanak e 
mestermüvek előtt és végighallgatják 
azok véleményét, akiket modellül vél-
tek fölhasználni, akiknek szánták. És 
ez a döntői A többi szempontok: mo-
dernizmus, futurizmus, expressioniz-
mus, kubizmus, meg más „izmus", 
amely nevek alá gyűjtik őrületes fan-
tazmagóriák fületlen gombjaikat — 
marhaságok, ö k mondják a — prole-
tárok. Én is. Nem igy kell propagan-
dát csinálni, szépérzéket fejleszteni 
Nem Ilyeneknek akarjuk látni a pro-
letárokat!!! Még a városligeti torzitó-
lükrökben sem. 

Sándor Lajos 

Ez kell a proletárnak? 
Kahána Mózes prózában és versben 

A „Ma" caniü humorisztlkus hetilap 
hosszú cikkben válaszol' nekünk állítóla-
gos. támadásainkra. A cikk illusztris szerj 
tője, Kahána Mózes, természetesen elvi 
magaslatról beszél le hozzánk a mélybe 
és épp oly lenéiésset intéz el ininkot, 
mint amilyen megvetéssel szól a proletá-
rokról. akik természetesen nem illetéke-
sek arra, hogy a „Ma" költői és művé-
szei fölött bíráskodjanak. Nem vagyunk 
igazságtalanok és megállapítjuk, hogy ez 
a Kahána Mózsi prózában sokkal értel-
mesebben beszél, mint versben. Majdnem 
egész sorok voltak, amelyeket meg tud-
tunk érteni és nem is tudom felfogni. 
Iiogy ez a Mózsi, ez a Kahána minek ír 
verset, miért nem mindig csak prózát-
Túlságosan nem kell azért elbíznia ma-
gát Kahánának, mert nagyon sok értelme 
prózai müvének sincs és egészen érthető 
közlemény csak egyetlen egy van n Ma 
cimfi laphan: az előfizetési felhívás. Eri 
teljesen közérthető, emberi nyelven irták. 
ugy látszik, ezek a Kahánák még sem 
egészen bolondok.'. . 
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Kriii akarjuk viszont megfosztani az 
ifcasót all&l, liogv Kahána mesternek a 
•Ma" limii lapban közölt egyik ügyes 
lis \ersét itt le ne nyomtassuk. Te Ka-
liliia, magyarázd meg nekünk e/t a ver-
het. nveit mink e/l nem értjük, le Mózsi, 
'•*' Hát itt van a ve's: 

h í v o m a z a s s z o n y t 

'él ember«voltom s féPéleted 
egv sugár 
8 szám és 'a szád közt. 
s két kaszt vagyunk: nagyképűség 

tánca: 

•< sötét. 

Hívlak! 
A nagyképűségnek dudál „észt" az ész: 
de a „szellem", az „isten", a „szép" és 

minden 
én vagyok és te vagy, 
kinek iele«életem ott zsugorodik a szád« 

ban, 
kinek felemapod itt sötétül a szára foj» 

tott melegében. 

Akarni, asszony! 
'•enni egészül: mi két egész! 

Ha nem vagy: béna félállat az ember« 
ségern 

s minden mozzanatom a köldökömbe 
hull és hull az ész. 

A szám nyilasán én»istenségem zsilipéi 
nyilitak, 

8 szád nvilásán én«emberségemmé gvu« 
lad az ész: 

csókunk lesz . a szabadulásunk. 
Kahána Mózes. 

PÜNKÖSD. Napsütéses, ragyogó piin« 
k"sd köszöntött ránk. nélkülöző, fáradt 
proletárokra. Sovány csomagjaikkal tuP 
'jutóit villamosokon igyekeztek a zöld» 

pihenni akaró munkások. Nem volt 
duhaj jókedv, sem egetverő kurjongu» 
'és, a lóversenyekre sem özönlött az 
lstcn.idta nép és a pálinkás butikokban 
SC|n ácsorgott elnyomatását feledni 
"kiró, züllött tömeg Hz a gondokkal 
Hrhelt pünkösd mennyivel szebb volt 
Mindén más pünkösdnél. Mennyivel 
Méltóságteljesebb, ünnepicsehb ós re« 
Ményteljeschb. Győzelmi hírektől volt 
'•'Ugos a város s egy szebb, boldogabb, 

[Egyszerűbb jövő illatát hozta magával 
l uda felöl a virágos szellő. Nyílt honi« 
'okával bátran a napba nézve áltnodo» 

zott erről a jövőről a fáradt munkás. 
Hinni leheti-ma már, hogy álma valóra 
válik . . . 

A „SZOCIALISTA KERESKEDŐK" 
SZAKSZERVEZETÉNEK ÜGYE. A 
következő sorok közlésére kérték fel 
Az Ember*t: A múlt heti számban kő«, 
/ölt Hadimilliomosok, árdrágítók és vú* 
lusztási kortesek szakszervezeti szédeb 
gése cimü cikknek legnagyobb részét, 
mint a szocialista kereskedők tervezett 
szakszervezete volt direktóriumának a 
tagja, mindenben megerősíthetem. Csu» 
pán hat napig voltam a direktórium« 
han s az első pillanattól helytelenítet-
tem a vezetők működését. A kereske» 
dőket minden válogatás nélkül vették 
fel és száz korona felvételi és tágsági 
dijat szedtek, holott eleve semmi ki« 
látás nem volt arra, hogy ilyen vegyes 
összetételben elismerjék a szakszerveze« 
tct. — A szociálista»pártnak régi tagja 
vagyok s hat napig és csupán azért 
voltam a direktórium tagja, mert 
azt hittem, hogy az alkalmazottak 
nélkül dolgozó proletár kiskereske 
dők érdekcinek megvédéséről van 
szó. Mihamar tapasztalnom kellett, 
hogy a vezetők maguk is 8—.50 alkat, 
muzoltat foglalkoztató munkaadó nagy* 
kereskedők s a tagok közt igen sok az 
ylyan kereskedői elem, amelynek szak» 
szervezeti tömörítése szociálista szem« 
pontból a legfurcsább abszurdumok közé 
tartozik. Miután a direktórium működé 
sét is teljesen elitéltem, siettem meg' 
válni ettől a különös alakulattól. Kérem 
tehát annak konstatálását, hogy a ,,Szo» 
eiálista Kereskedők Szakszervezeté"»ben 
folyó dolgoktól teljesen távol állok. 
Tisztelettel Popper l'i/mos, kiskeres 
kedő (VI., llungária.ut 88.). 

Gömiiri Gyula elvtárs, akiről ebben 
a cikkünkben szintén szó volt, válasz« 
tott bírósági tárgyalást kért a cikk szer« 
zöje ellen, mert véleménye szerint igaz-
ságtalanul érték a támadások. Ezt az, 
elintézést magunk részéről is helyesnek 
tartjuk. 
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