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Ismételten irtunk arról, mennyire aláaknázott az angol látszatjólét. 
Hosszú ideig eltakarta ezt a helyzetet az egészségtelen épitkezési spe-
kuláció. Mikor az utóbbi hónapokban ez a spekuláció lanyhult, alább is 
hagyott a fellendülés. Ekkor váratlanul segitségére jött a hanyatló lát�
szatkonjunkturának a fegyverkezési láz. Medicina peior morbó... Egyéb-
ként pedig: exportel�nyökre Anglia már nem számithat a fontsterling 
aránylagos stabilizálódása miatt. A fegyverkezési befektetések lefoglal-
ják a hitelpiacot, kevesebb t�ke áll rendelkezésre magáncélokra. Arról 
pedig szó sincsen, hogy a 2 millió munkanélkülit a konjunktura „fel-
szivná", amint ezt egyesek remélték. Anglia két kulcsipara — a szén-
bányászat és a textilipar — gyógyithatatlanul versenyképtelen a kül-
földön, holott ezek exportra rendezkedtek be. Szinte jelképes a mai kor-
ra a textilipar helyzete. Ál l a harc Lancashire és Osaka — a japán 
Manchester — között. A japán munkabér az angolnak 1/10�1/12�ed ré-
sze, a japán szöv�székek üzemköltsége az angolokénak csak 1/6 része. 
British India pedig arra az egyszerű tényre jött rá, hogy szükségtelen 
gyapotját Angliába vinni feldolgozásra, onnan a kész árut drágán vásár 
rolni — és ma Indiában 75% �kal több textilárut gyártanak, mint 6 év-
vel ezel�tt. Egyidejűleg szinte az egész világon hazai textiliparokat lé-
tesitenek. Egyrészt 1 milliárd ember jár a földön egészen vagy majdnem 
meztelenül, másrészt megsemmisitik az amerikai gyapottermés jórészét. 
Ugyanakkor pedig Indiában óriási völgyzárógátak épitésével (közmun-
kák!) azon dolgoznak, hogy további 5 millió ha. területen termeljenek 
gyapotot. Holott a megbénult Lancashire a már meglev� gyapotot sem 
tudja feldolgozni, mert nincsen piaca. Egyidejüleg Brazilia is ráveti 
magát a gyapottermelésre, Németországban pedig gyapotpótló szinte-
tikus anyagokat állitanak el�... Mindez a zürzavar egyben tevékenység, 
tehát lokális vonatkozásu indexszámok növekedésével jár. 

A válság mai állapotában az a sajátságos, hogy a válság kimélyülé�
sének tünetei — felületes szemlél�k el�tt — eltakarják a válság ki�
mélyülését a gyökerekben. A rózsás arc ebben az esetben sulyos beteg-
ség jele. Ádám Elek 

VILÁGSZEMLE 
A világ tekintete továbbra is a lángban álló Spanyolországra sze-

gez�dik. A francia forradalom, az amerikai polgárháború és részben a 
cári seregb�l alakult vöröshadsereg harcai a fehérek elten is bizonyitot-
ták, hogy id�re van szükség, mig a miliciából hadsereg válik, de azután 
a „leveé en masse", a felfegyverzett nép fölénybe kerül a hivatásos ka-
tonasággal szemben. Spanyolföldön sem a jöv� technikai háborúja fo-
lyik, hanem jórészt partizánjellegű régimódi, Madrid gy�zelméhez tehát 
a lehet�ség adva van. Az uj Largo Caballero kormány nehéz helyzetét 
nem csekély tekintetben a baloldali világszolidaritás gyenge voltára le-
het visszavezetni, amivel szemben a nemzetközi szervezett�regresszió sok-
kal jobban megértette az Ibériai félsziget eseményeinek fontosságát és 
szinte nyiltan támogatja (még a konzervativ angol sajtó szerint is) Fran�
cóékat. Irun és San�Sebastian új kiköt�ket jelent a fegyvercsempészet-
nek. És mig a szervezett�regressziv Franco és a carlista Mola egyel�re 
minden vitájukat felfüggesztik, az anarchisták máris hozzálátnak Bar-
celónában és Malagában az 1873�74�es belviszályok felevenitéséhez. 



Ezzel szemben a nemzetközi szervezett�regresszió duzzad a tevékeny-
ségt�l. A nürnbergi pártnap kihivóan kürtöli terveit a világba. Anglia 
1914�en és 1935 �szén okulva visszatér évszázados taktikájához, hogy az 
európai összecsapásnak csak utolsó fázisában lépjen ki a szemlél�dés 
szerepéb�l és hidegvérrel nézi a diplomaták és tábornokok utazásait ke-
resztül�kasul Európában. Mig Duff�Cooper hadügyminiszter esszéista 
voltához méltó köntösben szónokol az angol�francia sorsközösségr�l, ad-
dig Lloyd George sietve bizonygatja, hogy Németországnak nincsenek 
háborús szándékai. Az angol erélytelenség — rosszul felfogott önzésb�l 
— tág teret nyujt a szervezett�regresszió háborúcsinálóinak a „befejezett 
tények" politikájához. 

Anglia világbirodalmi bajaival a nyugalmat áhitja és a Quai d'Or�
say saját maga iparkodik helyzetén segiteni. Rydz�Smigly párisi utazá-
sán megkapta a pénzt, mely a lengyel hadsereg modernizálásához szüksé-
ges, melynek ellenében új katonai szerz�dést irt alá. Más kérdés, hogy a 
dönt� pillanatban mit ér egy ilyen szerz�dés. A kérdés márcsak Lengyel-
ország bels� helyzete miatt is jogosult. A gazdasági viszonyok lassu ja-
vulását a jó termés el�segiti ugyan, amit az állami terméskölcsönök és a 
jobb eladási lehet�ségek is támogatnak, de ennek a parasztság tömegei 
alig veszik hasznát, mert a piacon kivül állnak. A helyzetet az a Lublin 
környéki sortűz világitja meg, mely után 5 halott és számos sebesült pa-
raszt maradt a helyszinen. Slavoj�Skladkovsky miniszterelnök látogatása 
a vérontás után épp úgy nem tudta kibékiteni a nagy parasztpártot, 
mintahogy Rydz�Smigly sem. augusztusban. Lengyelország rendi állammá 
való kiépitését tehát tovább folytatják és Skladkovsky is átadja talán 
helyét Pilsudszky egy másik tanitványának, Koc ezredesnek, aki ujult 
er�vel kisérli meg a parasztság kibékitését. A parasztság megnyerésére 
irányuló ujabb lépés a nagybirtokosok adóinak er�teljesebb behajtása, 
ami nagyobbarányú földeladáshoz fog vezetni. H o g y e földet parasztok 
kapják meg elképzelhet�, de hogy a megműveléshez szükséges eszközök-
höz is hozzájussanak, már sokkal valószinűtlenebb. Agrárkérdés és nem-
zetiségi kérdés a két f� problémája a 33.8 milliós országnak, melynek 
30.9%�át mutatják ki hivatalosan nemzetiségként. A rossz sorsú nem-
zetiségek közül csak a németek mernek mozgolódni; legutóbb a német 
ifjuság külön memorandummal fordult Skladkovskyhoz. De ki védi pl. 
a zsidókat, akiket tervszerűen kapcsolnak ki a kereskedelemb�l és akik 
85%�a könyöradományból él? 

Litvániában közben megnyilt az új parlament, melyben sem az el-
lenzék, sem a nemzetiségek (három Memel�németet kivéve) nincsenek 
képviselve. Antanas Smetona államelnök, Litvánia Führere („Tautos Va-
das") megnyitó beszédében a tizéves ostromállapotban él� ország alkot-
mánymódositását is beigérte. A Tautininkai�szövetség diktaturáját azon-
ban ez a fogás sem er�siti meg. A németekhez való közeledést egy új 
Memel�kormányzó, Juras Kubilius kinevezése jelzi és Danta, a kereske-
delmi hivatal vezet�je reményeit most a németekkel való kereskedelem 
kiépitésébe veti. 

Nem sok nyugalmat mutat egy harmadik rendi állam, Ausztria sem. 
A náci elfogatásokat a baloldali helyettesiti be, mely egyre nagyobb m é -
reteket ölt. Ujabban a munkahelyek betöltésénél is a Hazafias Arcvonal-
hoz való tartozás a föltétel. Viszont a Hazafias Arcvonalban a frakciók 
harca dúl, Starhemberg új kurzusát a régi keresztényszocialista párthoz 
szitó elemek ellenzik, amit Tirol és Wien tagozatainak frond�rködése il-
lusztrál. Fey visszatérése is Starhemberg gyengitését jelenti. Ausztria 
gazdasági helyzete papiron kitűn�, a kereskedelem zsugorodását kiegyen�



liti az idegenforgalmi bevétel, ezzel szemben a rideg valóságot a széles 
tömegek növekv� elnyomorodása fejezi ki. 

A demokrácia északi államaiban, Dániában és Svédországban válasz-
tások voltak. Dánia fels� házat, Folkething�et választott, mégpedig köz-
vetett elektorok által. N é g y mandátum hiányzott a szociáldemokratáknak 
és demokratáknak a többséghez, hogy a koaliciós Stauning�Munsh�kor�
mány az akadékoskodó Folkethinget eltörölhesse. Ebb�l hármat megsze-
reztek a választáson, mig a negyediket Bornholn szigetén sorshuzás dön-
tötte el. A Venstre parasztpárt vereséget szenvedett, de még nagyobbat 
az L. S. mozgalomból kin�tt külön frakció, a szabad néppárt (melynek 
szállitási sztrájkja szeptember 13.�án csak mérsékelt sikert aratott), a 
nemzetiszocialisták pedig teljes fiaskót szenvedtek. Dánia igy egy lépés-
sel közelebb jutott a Folkething megszüntetéséhez. 

Svédországban is gy�zött a szociáldemokrácia, ha e gy�zelem kisebb 
is, mint 1932�ben. 116 mandátum kellett volna az abszolut többséghez, de 
(10 ujat nyerve) csak 112�öt ért el. Bár a Trotzikijista Kilbom�párt hat 
mandátumával (vol t hat) , esetleg a kommunisták 5 mandátumával (volt 
2) elérné azt, az új Haisson�kormány valószinűleg inkább választási el-
lenfelével, a 36 mandátumát meg�rz� Pehrson�Bramstorp�féle parasztpárt-
tal fog együtt kormányozni a vereséget szenvedett konzervativok ellen. 
A szociáldemokrácia választási sikerét a három hónap el�tt lemondott 
Haisson�kormány alatt történ� gazdasági fellendülés váltotta ki. Augusz-
tusban, hat év óta el�ször, volt aktiv (10 millió koronával) a kereskedel-
mi egyenleg. 1936 els� hét hónapjában a vasgyártás s a vasfogyasztás 
rekord magasságot ért el." A svéd konjunktura a fegyverkezési világkon�
junkturán alapszik. A Befors�ágyúgyár és a Grängesbery ércbányák fo-
kozott üzeme az, amely magával ragadja az egész gazdasági életet. 

Svédországban a szociáldemokrácia visszautasitotta a kommunisták 
egységfront ajánlatát, hasonlóképpen a dán és holland szociáldemokrácia 
is. Angliában és Belgiumban a szakszervezetek foglaltak; állást a kom-
munisták ajánlatával szemben. Hollandiában alkotmánymódositás készül, 
mely minden felforgató párt parlamenti mandátumát megsemmisitheti. 
Ez a rendszabály a j ö v � tavaszi választásokra készült. A z egyre tartó 
gazdasági válság, az aranyforintért vivott küzdelem az államhatalmat 
úgy politikai, mint gazdasági tekintetben messzemen� beavatkozásra jo-
gositja föl, amivel karöltve er�s fegyverkezés is folyik, ami látszólag 
n e m z a v a r j a Julianna trónörökösn� és Bernát Lippe�detmoldi herceg es-
küv�jének ünnepségeit. Belgiumban még élesebbek a belpolitikai küz-
delmek. A jobboldal összefogást sürget, hivatkozva 1 millió 410 ezer sza-
vazatára a baloldal 902 ezer szavazatával szemben. Spaak szociáldemok-
rata külügyminiszter „elszólása" után a jobboldal is teljes er�vel követeli 
a f rancia szövetség elhagyását, kihasználva Van der Bergen vezérkari 
f � n ö k 500 millió franknyi els� fegyverkezési hitelrészlet követelését. 
D e g r e l l e , a szervezett�regressziv „ r e x " vezet�je kijelenti, hogy három 
hónapon belül átveszi a hatalmat és egy revolverlövés kapcsán megkezd�-
dik a szocialista véd�alakulatok üldözése. A nehézipar és ezzel együtt a 
szénipar fellendülése új bizalommal tölti el a polgárságot: az ellentétek 
élesednek és a bányavidékeken uj hatalmas sztrájk tört, ki. A szervezett-
regresszió veszélye elleni er�k felfejl�dése megindult... 

Bulgáriában is er�s harcban állnak a népi er�k a szervezett reg-
resszió ellen. A Kiossze Ivanov�kormány kisérlete, h o g y parlamenti alapot 
teremtsen magának, nem sikerült és Cankov h i v e i is felmondták v e l e 
a fegyverbarátságot. A Malinov�féle demokraták, a parasztpárt és a mun-
káspárt e g y népfront kialakitásán fáradoznak, mialatt a külpolitika mind�



inkább német hatás alá kerül, 
A társadalmi küzdelmek a föld másik oldalán is er�sbödnek. Az 

U. S. A. elnökválasztásának kampánya és ezzel kapcsolatban az A. F. of 
Labor szakszervezetek bels� harcát a kor társadalmi problémái fűtik. Ka-
nadában, Alberta államban a hatalomra került „társadalmihitel" párt meg-
kezdi a dollárutalványok kiosztását az e célra egyesültek között. Akció-
ja, — ha sikerül is — nem egyéb inflációnál. Quebekben a liberálisok 
vereségét, kiket 39 évi kormányzás után el�ször gy�ztek le, Maurice Dup�
lessis miniszterelnöksége követte. A francia Quebek a szervezett�regresz�
szió felé hajlik, elszakadást emleget, a prairie�tartományokkal gazdasági 
és nyelvharcban áll, a keleti tartományokkal pedig vallásiak és nyelviek 
az ellentétei. Mackensie King, Kanada miniszterelnöke a kereskedelem fel-
lenditésére megszüntette az 1937 február óta fennálló árúforgalmi tilal-
mat és szeptember 12.�én felvette a kereskedést a Szovjet Unióval. A 
kanadai pártharcoknál is er�sebbek az argentinaiak. Argentinát az 1930�
as puccs óta a konzervativok kormányozzák, akik a legravaszabb mester-
kedésekkel vagy er�szakkal akadályozták meg a lakosság többségét je-
lent� radikálisokat a hatalomra kerülésben. A küzdelem középpontjában 
most az 1937�es elnökválasztás áll. A konzervativok interventorokat kül-
denek a renitens tartományok nyakára, távolmaradásukkal pedig munka-
képtelenné teszik a parlamentet, ahol a radikálisok a választási vissza-
éléseket akarják szóvátenni. Még a konzervativ többségű régi parlament-
ben és a majorizált szenátusban fogadtattak el egy uj választási tör-
vényt, mely szerint a tartományok leger�sebb pártja az összes szavazato-
kat automatikusan megkapja. Argentina tehát de facto „egypárt állam" 
lett és a konzervativ Justo elnök új megválasztása biztositottnak tekint-
het�, ha csak ismét nem a fegyverek fogják a versengést eldönteni. Et-
t�l függetlenül Saavedra Lamas külügyminiszter a pacifizmus el�harcosa, 
ki most Genfben elnököl a Népszövetség tanácskozásain. Argentina gaz-
dasági élete javulást mutat, hála a kisebb vetésterület és az amerikai ga-
bonakatasztrófa által el�idézett búza áremelkedésnek. Sulyosbodást csak 
az Angliával kötött fagyasztotthusszerz�dés felmondása november 7.�re je-
lent, mert az ország huskivitelének 90%�át Anglia veszi át� Ám az an-
golok huzódoznak az új szerz�dés megkötését�l mindaddig, mig az összes 
angol t�ke befektetéseknek a felét kitev� vasuti inveszticiói törlesztése 
meg nem kezd�dik, amit viszont az ülést nem tartó parlament akadályoz 
meg. Argentina egyike annak a kevés latin�amerikai államoknak, me-
lyek európai ügyek iránt még érdekl�dést mutatnak: a nagy többség 
tekintete a Csendes�Óceánra szegez�dik Jogemitában (Kalifornia) tar-
totta meg az Institute of Pacific Relations most az ötödik Csendes�Óce-
áni konferenciáját, melyen az angol, amerikai, francia, japán és kinai de-
legációk közt nevezetes politikusok is szerepeltek, mint pl. V. A. Ale-
xander, a volt brit tengerészeti miniszter, Sarraut, Newton D. Baker, Wil�
son volt hadügyminiszter, stb. E konferencián tette Hu�Shi doktor, a ne-
ves kinai filozófus ama kijelentését, hogy „Amerika adja politikusainkat, 
a Népszövetség szakért�inket, Anglia pénzünk jó részét és Japán — gát-
lásainkat". Valóban Japán nem tágit Kina nyakáról, ami az elmult hó-
napban nem kevesebb, mint négy súlyos konfliktust váltott ki. Csengtu�
ban (Szecsuan) az öt év óta bezárt konzulátus kinyitására érkezett négy 
japánt verte agyon a tömeg, Pakhoiban (Kvantung) az egyetlen ott él� 
japánt, egy droguistát lincselték meg, Hankauban egy alezredest bántal-
maztak és még a legszelidebb, a Fengtai�i (Hopei) összetűzés volt, ahol 
egy japán telken legelész� kinai katonaló miatt nyitották meg a tüzet a 
japán csapatok a kinaiakra. Kinának mindenütt elégtételt kellett adnia, 



de ebben ki is merült a japán diplomáciai sikerek sorozata. Mert textil-
tárgyalásai sem Ausztráliában, sem Indiában nem érték el céljukat, csu-
pán kis engedményekhez jutottak. A japán „dömping" elérkezett a vál-
ságos ponthoz. Japán tehát szintén a mesterséges pótanyagokat kényte-
len forszirozni, igy pl. most egy mandzsuriai náddal, mint textilanyaggal 
folynak a kisérletek. Hirota közben egy hét pontból álló kormányprog-
ramot igyekszik népszerűsiteni, anélkül, hogy megmondaná, honnan veszi 
majd erre a pénzt. A rendkvüli kiadásokat máris 2.121.991.000 yenre 
teszi a költségvetési tervezet, ami a rendes kiadással 3,459.991.000 yenre 
duzzasztja a büdzsét. A reformok katonai reformok, anélkül, hogy a ful-
dokló parasztságnak a legkevesebb segitséget nyujtanák. 

Kinában Csiang�Kai�seknek sikerült a Kvangszi�klikk ellenállását le-
szerelni. Li�Csun�jen tagja lett a nankingi haditanácsnak, Pi�Csun�szui 
seregét pedig kormányhader�nek ismerték el. Csiang tehát Kina urának 
mondhatja magát. Hogy ez Kinának megalázó helyzetén alig segit vala-
mit, ama bizonyság els� tevékenysége, mellyel a Pakhoinál patraszállni 
akaró japán vizsgálóbizottságot megfenyeget� hires 19. sereget onnan el-
vezényelte, parancsnokát pedig Hongkongba száműzte. Kina befolyása vi-
szont Tibetben er�södik, ahová a kinai�barát Pancsen Láma Kumbumból 
a felfedezett kis Dalai Láma jelölttel megindult. Más kérdés, hogy eljut�e 
a Chassza�i aranytetejű Potaláig, mert ott a Pancsen Láma távollétében 
egy 26 éves energikus láma, az elhunyt Dalai Láma rokona tartja ke-
zében az angolok segitségével a gyepl�ket. Mig Tibet talán ismét kinai 
befolyás alá kerül, Bels��Mongólia teljesen Japán kezébe siklik át. Süijü�
an tartomány rend�rsége fellázadt és a japánbarát Teh�Vang herceghez 
csatlakozott Csahárban. Kina gazdasági válsága tovább tart. A beho-
zatal 1936 els� felében tovább csökkent, részben az északi japán csem-
pészet folytán. A budget 80%�a improduktiv célokra (a nagy hader� és 
a kamatszolgáltatások) megy el, az évi kereskedelmi passzivum kerek 
300 millió jüan. A japán befolyás terjedése még Sziámban figyelhet� 
meg. Bár a Kra�i iszthmus átvágása és igy Singapore veszélyeztetése 
még csak terv, mely aligha valósul meg, Sziám modernizálása végered-
ményben egyszer még veszélyes lesz úgy az angol, mint a francia szom-
szédra. Phya Bahol miniszterelnök és Luang Pradit Manidharm külügy-
miniszter „Néppártja" a tokiói ,,Pánázsiai Ligával" rokonszenvez és igy 
csak az angol t�kére való ráutaltság tartja vissza az országot attól, hogy 
nyiltan Japán karjaiba vesse magát. De szakembereit Japánba küldi ki 
kiképezni és nemrég 8 tiszt és 36 altiszt érkezett Tokióba, hogy két évig 
a haditengerészetnél szolgáljanak. Az angolokat a másik indiai határ is 
nyugtalanitja: az északnyugati tartományoké. Az afgán mohmand törzs 
támadása a Khyber hágó vidékén és Sir Kenneth Wigram tábornok otta-
ni f�parancsnok távozása ép' oly figyelemreméltó tünetek, mint a Sin�
gapore�i er�ditési munkálatok nagy kulisztrájkja és az ezzel kapcsolatos 
véres összetűzések. Egyel�re azonban Afganisztán fel�l nem fenyeget 
konfliktus. Az ifju Zahir sah tanácsadói tovább folytatják hintapolitiká-
jukat az oroszok és angolok között. Az uj állambank Kabulban az ango-
lok felé kénytelen orientálódni, mert valutája a sterlingblokkhoz tarto-
zik, másrészt Faiz Mohamed kán külügyminiszter szeptember 5.�én 
Moszkvában kicserélte az orosz semlegességi és megnemtámadási szerz�-
dés ratifikációs okmányát. 

Sziriának a Leon Blum kormány megadta a függetlenséget: két új 
állam, Sziria (Latakiével és Desebel Druzzal) és Aleutia keletkezett igy, 
melyek hasonló szövetségi szerz�dést irtak alá Franciaországgal, mint 
Irák 1932�ben Angliával. Palesztinában azonban tovább folyik a vér. 



Fawzi bej el Kaukadzi, e szir felkel�vezér most már Dill altábornagy 
angol csapatai ellen szabályszerű guerillaháborút folytat. Az egész felke-
lésnek, mióta Nuri pasa iráki külügyminiszter közvetit� akciója meg-
hiusult, határozott angolellenes éle van és a brit illetékesek általános 
arab lázadástól félnek, hiszen Fawzi emberei már is jórészt sziriaiakból 
és irákiakból állanak. Ibn Szaud Kairón át állandó összeköttetésben áll 
a Legf�bb Arab Tanáccsal. 

Egyiptom az uj angol szerz�dés által függetlenné vált. A brit had-
er�, 10.000 ember a csatornára vonul vissza és Alexandria még csak nyolc 
évig lehet angol katonai bázis. Az uj egyiptomi hader�t britek képezik 
ki, akik a közlekedést is megszervezik. Szudánba ismét bevonul az egyip-
tomi katonaság és az öntöz�müvek élére egyiptomi mérnök kerül. Anglia 
elismeri a kapitulációk megszűnését és ennek végrehajtását külön tárgya-
lások szabályozzák. 

Liberiában a sasstowni kerületben 15.000 felkel� küzd a korrupt 
Mourovia csapatai ellen. 

Jemen, az olasz siker hatása alatt a tizéves (1926) szerz�dést Itá-
liával egy évre meghosszabbitotta. Abessziniában magában azonban még 
folyik a guerillaháború Volde Szagi herceg gorei kormányának csapatai-
val. Gore Abesszinia kétötöd részét vallja magáénak és igy valószinű, hogy 
októberben az es�s id�szak elmulásával Graziani csapatai már csak 
presztizs okokból is, ujra megindulnak. D. F. 

S Z E M L E 
GORKIJ VAGY LERSCH? 

H o g y Gorkij kicsoda, azt mindenki tudja. De Lersch? És most 
mégis szembeállitják �ket egymással. Mint két világ, két szemlélet kép-
visel�it. H o g y ennél a szembeállitásnál — a hitlerizmust toleráló katholi�
kus Schönere Zukunft hasábjain — Gorkij� huzza a rövidebbet, az ter-
mészetes. Gorkijt mindenki ismeri: értékét tehát le kell rontani, hatá-
sát le kell rombolni. Lerscht viszont nagyon kevesen ismerik: tehát su-
ba alatt, minden ellen�rzés, minden veszély nélkül meg lehet tenni nagy-
nak, egyedül ünneplésre és követésre méltónak: angyalnak. Mert Gorkij, 
az ördög, a romboló. Lersch, csak ilyen viszonylatban lehet angyal és 
épit�. 

Gorkijt mindenki ismeri, Lerscht kevesen. Százat e g y ellen, hogy 
a Korunk olvasói most hallják el�ször ezt a nevet, de a Vigilia olvasói 
sem tudhatnak róla többet. És most mégis kijátszák tromfnak Gorkij 
ellen. Lersch: fülénél el�rángatott név és érv, mely a gorkiji próbatéten 
csak önmagát kisebbitheti. Próbatéten az életr�l Van szó, az i rott sz� 
emberhatásáról, él� valóságáról. Minden iró igaz értékét a hatásán lehet 
lemérni. Gorkij hatása pozitiv vonatkozásban kimutatható Londontól 
Tokióiig és Oslótól Capstadtig. Lersch hatását nem lehet lemérni még a 
német irodalmon belül sem. Van, létezik, lexikonok, cikkek beszélnek: ró-
la, könyveit, verseit fel lehet lapozni, de ez minden. E g y a sok közül, 
e g y a száz közül. Iró, költ�, aki abban különbözött társaitól, hogy ,ka�
lapácsot és tollat forgatott egyszerre. Ez valamikor exotikum volt, uj-
ság, de ma már a vi lág legtermészetesebb dolga. Aki t csak ez az exoti�


