
„obszcén" szó alatt azt ertjük, hogy „alkalmas arra, hogy az ösztönö
ket felizgassa, vagy pedig, hogy tisztátalan kívánságokat és gondola
tokat támaszon", magunkon és két barátunkon, akik teljesen normáli
sak s ahogy a franciák mondják az „átlag érzékiek" kategóriájába tar 
toznak, az Ulysses olvasásának hatását kipróbáltuk. Mi említett kí
sérlet alatt és után ,amely a legkomolyabb garanciák mellett, szaba
don és lelkiismeretesen történt semmiféle értelemben sem izgatódtunk 
fel . . . Tekintettel erre alkalmasnak jelentjük ki az Ulyssest az Egye
sült Államokban való terjesztésre." 

V I L Á G P O L I T I K A I P R O B L É M Á K 
A FORRONGÓ SPANYOLORSZÁG 

A spanyol köztársaságot 1931-ben nem csak a feudális monarchia 
megdöntése miatt hívták életre, hanem hogy lerombolják azt a feu
dális földrendszert, amely a monarchia alapját képezte. Spanyolor
szágnak egy francia forradalomra volt szüksége. A köztársaság azon
ban nem csinált forradalmat. Ma már az a kérdés is, hogy monar
chia-e vagy köztársaság, halott. A köztársasággal — látszólag — még 
a katholikusok is kibékültek, miután látják, hogy a köztársaságban 
is uralkodhatnak. A tartalom, amit a köztársasági hüvely takar, nem 
változott. A nép szociális forradalmat akart, de csak politikai forra
dalmat kapott. 

Spanyolország legnagyobb, legkiáltóbb szükséglete az alapos, 
semmi előtt meg nem álló földreform. A köztársaság keletkezésekor 
a szocialisták s az A z a n a vezetése alatt álló liberálisok rendeleti 
uton próbáltak változásokat eszközölni az agráriákban. A nagybirto
kosok és a polgárság azonban megakadályozta őket. Erre Azana, aki 
1931 októberétől 1933 szeptemberéig miniszterelnök volt s némelyek 
szerint még ma is Spanyolország legerősebb embere, egy földtörvény 
kidolgozásába kezdett. Másfél évig dolgoztak rajta — közben nem 
történt semmi. Amikor Azana ezt megemlitette előttem, alig tudtam 
egy gunyos mosolyt elnyomni a szám szélén. „Másfél! év volt szüksé¬ 
ges egy törvény megszerkesztésére?" „Igen", — válaszolta Azana. „Po
litikai és vallási ellenfeleink ellen kellett harcolni. A szociális kérdé
sekre nem jutott idő." E mindent eldöntő gazdasági kérdés megoldá
sában a szocialisták is csütörtököt mondtak. A köztársaság kétségte
lenül írhat pár teljesítményt a javukra.. Felemelték a földmunkások 
munkabérét, megakadályozták az olcsó portugál munkaerő beözönlé¬ 
sét. Largo Caballero munkaügyi miniszter azonban, aki a javításokat 
keresztülvitte (a spanyol szociáldemokrata párt vezére) bevallotta 
előttem, hogy (törvénye a falut csak ahhoz segítette, hogy átmenetileg 
jobban táplálkozik, de ahhoz már nem, hogy valami tartalékot gyüjt
sön fel magának, vagy hogy jobban öltözködjék vagy lakjék. S ezen 
kívül, tette hozzá, mindazt, amit teremtett, ma a jobboldaliak, akik 
novemberben az asszonyok és holtak szavazatával hatalomra kerültek, 
lerombolják. A birtokosok a munkabéreiket könyörtelenül lenyomják 
és semmibe veszik a köztársaság munkavédelmi törvényeit. Még rosz¬ 
szabb, hogy óriási földterületek fekszenek ugaron, a birtokokat elha
nyagolják, s mindezek következtében a falusi munkanélküliség óriási. 

Minden spanyol rossz oka a halálra itélt feudalizmus, amely 
azonban még mindig szívósan eleven. Spanyolországot régi birtok¬ 
törvénye szegény visszamaradt országgá teszi, s ha sok felmérhetetle
nül gazdag szigettel is rendelkezik, egészében fejlődésképtelen. A köz
társaság ebben a vonatkozásban nem hozott változást. A mezőgaz¬ 



daság fejletlen, s ezért az ipar sem tud fejlődni. A falu éhező ember-
fölöslege egy részét a városokba dobja, a városok viszont nem tud
ják felszívni, ezért a számtalan koldus, a mindenütt jelenlevő cipő¬ 
puccolók s amaz ezrek, akik az uccákon énekelnek s a napjukat azzal 
töltik, hogy a lutri jegyeit árulják. Sevillában minden második mun
kanélkülire esik egy, aki dolgozik; a kormány nem fizet munkanélküli 
segélyt s nincs semmiféle szervezett magánsegélyezés. 

Számos tény s a legtöbb magasrangu hivatalnok véleménye, akik
kel beszéltem, arra a következtetésre késztetnek,, hogy a spanyol pol
gárság nem akar és nem képes a körülményeken változtatni. A feu
dalizmust tulajdonképpen az iparnak kellene letörnie. A feudalizmus 
elszegényedett lakossága nem piac a kész árú számára. A Kerenszki 
uralom alatt az ukrajnai ipari polgárság elküldte képviselőjét Ke¬ 
renszkihez s ez az agrárkérdésnek a földosztással való megoldását 
kérte, mert akkor a kiskapitalista parasztok a legerősebb gátat jelen
tik a forradalommal szemben. Ez nagyon okos tanács volt. Kerenszki 
azonban a tanácsot nem tudta megfogadni, mert a nagybirtokosok 
rabja volt, s nem sajátíthatta ki azokat. Spanyolországban nem ad 
ilyen tanácsot az ipari polgárság. Sőt ellenkezőleg az ipari polgárság 
a konzervatív agráriusokkal együtt dolgozik a radikális baloldal ellen. 
Jelenleg az ipari polgárság és az agráriusok szövetsége van hatal
mon. Ez a szövetség L e r r o u x miniszterelnököt, a közép szóvivőjét, 
ellenzőül használja. A választók tekintete elől, akik talán mégis 
nyugtalanul néznék azt a kormányt, amely a legkonokabb reakció
sokból és azokból áll, akik nemrég még a köztársaság ellen harcoltak. 
Lerroux rejti el őket. Természetesen ezek a közitársaságot üres szóvá 
teszik s helyüket mindenkép' törekednek megerősíteni az állami gé
pezetben és más sztratégiai pontokon. Még az, is lehetséges, hogy egy 
szép napon kiadják Lerroux útját, vagy pedig Lerroux olyan tehetet
len lesz, h o g y már egy kis kabinet válság nyugtalanságát sem birja 
ki. A jelenlegi kormány főfeladata a szocialisták távoltartása a ha
talomtól. „Mi az agrárkérdést francia és orosz forradalom nélkül fog
juk megoldani" — mondotta egy katalán nagyiparos, aki a Cortez 
tagja. 

Ebben a politikai helyzetben természetes, hogy nagyon sok spa
nyol republikánust elkeserít az a fejlődés, amit gyermekük, a köztár
saság tett, s csalódásukban az erőszakos forradalom gondolatába me
nekülnek. A spanyol szocialisták közt a legnépszerübb beszélgetési 
téma ma a fenyegető polgárháború. A szocialisták azonban és az 
Azana körüli mérsékeltek csak maguknak tehetnek szemrehányást 
Ment a forradalom választás eredménye volt, azt hitték, hogy demok
ratikus eszközökkel a társadalmi rend is forradalmasítható. A tapasz
talat azonban bebizonyította, hogy könnyebb volt a királyt elűzni az 
országból, mint a föld báróit fékentartani. A szocialisták nagyon so
kat megbántak! Némelyek úgy vélik, hogy 1931 május 11-e és 14-e 
között, amidőn a parasztok és munkások templomokat és kolostoro
kat égettek föl s a polgárság és az államhatalom passzive nézte őket, 
fel lehetett volna osztani a földet s valódi forradalmat csinálni. A 
szocialisták azonban megmámorosodtak a legalitástól, s lefékezték a 
forradalom irányát. A reakció ellen 1932 augusztusában még nagyobb 
népmozgalmat váltott ki a monarchista S a n j u r j o tábornok láza
dása. Azana az akikori forradalmi lendületet a grandok földbirtoká
nak elkobzására használta föl. Tényleg azonban csak pár földbirtokot 
koboztak el s ezek közül sem parcelláztak föl egyetlen egyet sem. 
Összevéve tízezret sem tesz ki azoknak a parasztoknak a száma, akik 
közit a köztársaság földet osztott ki. Ehhez ugyanis pénz is kell. A 



parasztokat állatokkal, géppel kell ellátni s ezt Azana kormánya s a 
szocialistáik nem tudták előteremteni. A szocialisták azt, hozzák fel 
védelmükre, hogy ők annak idején gyengék voltak. Akkoriban azon
ban a kezükben volt az államgépezet s annak kényszereszköze a ren
delkezésükre állt. Alig becsülhető tul, hogy mit jelent a kormányt 
képezni, avagy a kormányban képviselve lenni. Ha a szocialisták 
megkisérlik, amit nyilvánvalóan terveznek: a szociális targonca fel
borítását, úgy ez most végtelenül nagyobb erőfeszítésbe és sokkal 
több vérbe kerül. 

Ma a spanyol szocialisták „a remények válság napjait" élik, ahogy 
ezt F e r n a n d o d e l o s R i o s , a régebbi szocialista külügyminisz
ter mondta. A monarchia alatt véleménye szerint jobb volt,. Akkori
ban az emberek a köztársaságban reménykedtek. Most meg van a 
köztársaság és csalódtak. De los Rios maga, aki tulajdonképpen tudós 
és tanár, természeténél fogva szelíd és liberális, sulyos belső harcok 
után letért a demokrácia útjáról s a leghevesebb forradalmárok közé 
csatlakozott. Dr. P e d r o s o , a népszövetségi spanyol delegáció tagja 
hasonló utat tett meg. Spanyolországban ma az egész szocialista párt 
végérvényesen a forradalomhoz pártolt. Vezérük, Caballero mondotta, 
hogy mint kisebbség, már sohasem fognak a kormányba lépni. „S ha 
egy választás alkalmával a szavazatok többségét kapjuk", — folytatta  
— „úgy a polgárság valószínűleg erőszakkal fogja megkisérelni a 
kormányból: való eltávolításunkat." Ezért, — fejtette ki a véleményét 
— a jövőben a szocialisták valószínűleg bojkottálják a választási ur
nákat. A hatalomra vezető egyetlen út, szerinte, a polgárháború. Egy 
olyan párt számára, amely 1933 szeptemberében még miniszteri tár
cákkal bírt ez nagyon gyors ideológiai átalakulást jelenít. A szocialis
ták, ha bátortalanul is, de mindinkább tanácsok szervezésére töreked
nek. A reformista sajtó már egyáltalán nem támadja a baloldaliakat. 
A második Internacionálét nem veszik komolyan. A bécsi ágyúk meg
tanították őket, hogy még az öntudatos munkásréteg sem áll a csa
tasorba, ha vezetőik hosszan és gyakran áltatják őket. A városi- és 
falusi-lakosság mindem bizalmát elvesztette a választásokban és a de
mokrata pártok ígéretében. A baloldali szocialisták ebben az évben 
nagy tért nyertek. Jelenleg Caballero tárgyal velük és pénzeli őket. 

Ám a jobboldaliak is tanultak a bécsi eseményekből. Mindenek
előtt felbátorodtak. Az agráriusok jelenleg ifjúsági egyesületeiket 
szervezik, amelyek később talán fasiszták lesznek, (az egyetemek 
hallgatói a nemzeti, szocializmus felé hajlanak) s a falvakban „mun
kaközösségeket" állítanak fel, amelyek a szocialista szakszervezetekkel 
vannak hivatva vetélkedni. Caballero is bevallja, hogy a jobboldaliak 
a kormányban, s ezért általában a vidéken is, megerősödtek. Részben 
Azana taktikája, s részben az Európaszerte mutatkozó általános poli
tikai törekvések következményekép' a középpártok, amelyek a jobb-
és bal-oldal közti összeütközést enyhíthetik, mindinkább vesztik jelen
tőségüket. A spanyol politikai élet polarizálódása gyorsan halad. Ma 
már szembenállnak egymással s mindkét fél fegyverekre és golyókra 
gondol. 

Szocialisták és külföldiek mesélik, hogy a póstahivatalok s min
den kormányépület gépfegyverfészkekkel van tele, amelyek állandó 
riadókészültségben állnak. A hadsereg nem egész megbizható, mivel 
a katonaikötelesek tudják, hogy milyen nyomoruságosan él a család
juk s ezért a hadsereget a háttérben tartják. A fegyverek a kaszár
nyákban zár alatt vannak. Mesélik, hogy egyes altisztek a munkáso
kat titkon uccai harcra képezik ki. Az igazi erő, amire a jobboldal 
támaszkodik a, G u a r d i a C i v i l e . Ennek az ereje 35 ezer, szokat¬ 



lanul jól fizetett ember, akik az egész ország területére vannak el
osztva. A Guardia Civile többnyire javakorbeli férfi tagjai már nem 
tudnak elég gyorsan szaladni, de jó lövök, s ezzel a képességükkel 
élnek is. A parasztokban és a kézművesekben keserű gyülölet lobog 
ezzel az ellenforradalmi alakulattal szemben s egy polgárháború al
kalmával ezek kaszárnyái, s a hozzájuk csatlakozó rohamosapatok — 
amiket a köztársaság állított fel — bizonyára első célpontjai lesznek 
a bombavetőknek és gyujtógatóknak. A gyűlölet azonban nem na
gyobb mint a félelem. Nagyon sok helyen, ahol a parasztok a birto
kosok földjét elfoglalták, megjelent a Guardia Civile, megölt pár em
bert, hogy a békességet helyreállítsa s a földet visszaadta eredeti 
tulajdonosának. A parasztok, akiket megkérdeztem, hogy miért nem 
veszik el egyszerűen a földet, ezzel a kétszóval válaszoltak: „Guardia 
Civilé". Ezért lehetséges, hogy a parasztok nem mernek föllázadni 
mielőtt a forradalom nem győz a városokban. A szocialistáknak vi
szont az a véleménye, hogy a kormány és a Guardia Civile nem tud 
ellenállni egy területileg széles fölkelés esetében. A csapatai kicsi
nyek. Bécs egyetlen egy égő pont volt, Spanyolországban viszont 
mindenütt vannak forradalmi elemek s a falu nem reakciós mint 
Ausztriában. 

A szocialisták minden létező irodalmat fölfaltak, amely az ál
lamcsíny tudományával foglalkozik. Még Malaparte értéktelen köny
véről sem feledkeztek meg. Caballero is elolvasott minden fontos ide
vágó könyvet. Kétségtelenül nélkülözhetetlen ez az előkészület, de a 
fegyverek is fontosak. Véleményem szerint a spanyol forradalmárok
nak kevés van ebből s a pénzük is kevés. A fegyelmük is sok kívánni 
valót hagy maga után. Az egész forradalmi fordulat még nagyon is 
új. A tömeg kétségtelenül hallott a forradalomról, de még nem ment 
át a vérébe. Nagyon sokan vannak, viszont, akik nem is tudnak róla. 
A szocialista párt valójában eddig még nem közölte forradalmi föld
programját s a parasztokat, akiket régebben az orruknál fogva ve
zettek előbb meg kell győzniök, mielőtt azok a Guardia Civile fegy¬ 
vertüzének kiteszik magukat. Ennék ellenére a szocialisták úgy be
szélnek, mintha a polgárháború minden nap kitörhetne s egész bizonyos, 
hogy a legközelebbi hónapokban kitör. Bécs megtanította őket, hogy 
egy szocialista párt olyan sokáig várhat, amíg elkésik. Másrészt G i I 
R o b l e s , az agráriusok vezére, kiprovokálhatja a harcot, mielőtt a 
szocialisták arra egészen felkészültek. Gil Robles talán közvetve vagy 
közvetlenül megszerezheti az anarchista-szindikalisták segítségét, akik 
Spanyolországban még mindig erősek s egy szocialista siker számára 
a legnagyobb akadályt jelenthetik. 

Közben egyre több a sztrájk. Pár győzelemmel végződik, pár 
sikertelenül. A gyilkosságok napirenden. Az uccákon fasiszták és anti
fasiszták verekednek, mint a Hitler előtti Németországban. A reakció 
kormánya ugyanazokkal az eszközökkel, amelyekkel Azana és a szo
cialisták a szocialista ifjúsági szervezeteket megteremtették, feloszlatja 
azokat. Baloldali lapokat szüntetnek meg s a szakszervezetek mun
káját akadályozzák. A tengerészet legénységét sztrájktörőknek hasz
nálják föl. A köztársaság már semmiben sem hasonlít ahhoz a töké
letes társadalomhoz, amelyről az idealisták hosszu éveken keresztül 
álmodoznak. 

A kormány követői úgy vélik, hogy minden forradalmi kísérletet 
le tudnak verni. A szocialistáik viszont megvannak győződve, hogy 
mozgalmukat csak a harc mentheti meg a szégyenteljes bukástól. És 
számítanak győzelemre. De ők is készek a vereségre. (s. r.) 


