
ált, effektív végrehajtásában az írott itéletnek nem tanusított negligen¬ 
ciát, legalább oly lelkiismeretesen hajtotta végre az ítéletet, mint ahogy 
egy másik hivatalnok meghozta és leirta azt. Közben nyilvánvalóan 
e társadalom erkölcsei szerint élt, még abban az esetben is, ha közben 
házat gyujtogatott, liliomot tiport, csalt, lopott, betörte lakója ajtaját 
és az udvarra hányta annak szerény butorait. A szó legszorosabb értel
mében „kifogástalanul viselkedett". Hogy két és féli évtizeden- át pon
tosan tudta végezni szentimentalizmustól mentes mesterségét, nem min
dennapi lelkierőt sejtet. Biztosra vehető, hogy mélységesen megvetette 
bécsi kollégáit. Rekkenő nyarakon üdülni ment, ünnepeken be-betért a 
hűs templomba és jeles ünnepeken nyilvánvalóan könnyített is a lel
kén. Hogy néha-néha, az ellene, most már világosan látható, gonoszul 
felhozott vádak szerint türelmét elveszítette, magától érthető dolog. Az 
igazságszolgáltatás európai módszereiből valami reá is ragadt. Józan 
ésszel senki sem kívánhatja, hogy egy hóhér legyen angyal. Elvégre a 
hóhér is ember. 

(Budapesti) Remenyik Zsigmomd 

VILÁGPOLITIKAI PROBLÉMAK 
A HITLERIZMUS HELYZETE 

Mi történt és mi történik most Németországban? Tizenhét hónap¬ 
pal ezelőtt Berlinben, a Kaiserhof szálloda előtt tízezres tömegek 
ujonganak és követelik a hatalmat Hitlernek. — Míg a tömeg az uccán 
ujong, Hitler idegfeszítő tárgyalásokat folytat a nagyipar, a nagybir
tok és a birodalmi elnök képviselőivel. Kemény alku után sikerül a 
megegyezés. Hitler megígér nekik mindent. Korlátlan uralmat — gyá
rak, földek és emberek felett s a ,,novemberi gonosztevők" által hozott 
szociális intézmények fokozatos leépítését. Mindent megigért viszont a 
német tömegeknek is. Munkát, a bérnivó növelését, a nagyüzemek szo¬ 
cializálását, az árdrágító áruháztrösztök megszüntetését, földosztást, a 
finánctőke megrendszabályozását, a kamatszolgaság megszüntetését, 
szociális jólétet... Mindent, ami az ellenkezője mindannak, amit azok
nak igért, akik a hatalomba emelték. Igy „győzött" és így született 
meg a „Harmadik Birodalom." Az igéretekben ennyire eladósodott H i t ¬ 
lernél uralomra jutása után csakhamar sorra jelentkeztek a hitelezők. 
A nagyipar bérleszállítást, a szociális terhek leépítését, hadiipari mun
kát követelt. Az eladósodott junkerek állami szubvenciót, a finánctőke 
magasabb kamatot s a parasztok szabad végrehajtását. A munkanélkü
liek munkát, a munkábanlevők béremelést, a parasztok földosztást... 
Ekkor derült ki, hogy nem lehet j o b b r a is meg b a l r a is eleget 
tenni, csak jobbra. Ez a helyzet már hónapok óta világos a tömegek 
e l ő t t . Béremelés helyett bérleszállítás, földosztás helyett adósság-vég
rehajtás, a nagyipari tőke megrendszabályozása helyett a még kímé
letlenebb trösztképződés, munkaalkalom helyett kényszermunka, béke 
hellyett háborus készülődés... A bomlás már hónapokkal ezelőtt meg¬ 
indult. A hitleri szociális programnak „bedőlt" kispolgárság, s a prog
ram megvalósítására komolyan törekvő munkástömeg már hónapok 
óta nyugtalan, követeli a „nemzeti-szocialista győzelemből" a szocializ¬ 
m u s t . S Hitler ujból engedelmeskedik — megbízóinak: kiirtja azt a 
vezető réteget, amely egy komoly tömegmegmozdulás esetén a saját 
csapatait e l l e n e vezetheti. Utolsó erejét, párthadseregét is kiszolgál
tatja megbízóinak s ezzel hitlerizmusát végleg és visszavonhatatlanul 
feladja. Alábbi cikk, amely még a niebelungi vérmű előtt készült 
röviden p róbá l j a átvilágítani a junius 30-a körüli eseményeket kiter
melő német helyzetet. 

* 
Hitler kormányrajutása alkalmával a híressé vált „négyéves terv" 



ében a következő három programpontot állította fel: 
1. A parasztság megmentése az egész német nemzeti élelmezés, a 

nemzeti életalap fenntartása érdekében, „Németország paraszt-ország 
marad, vagy elpusztul" jelszóval. 

2. Munkateremtés a munkanélkülieknek. 
3. Harc az infláció veszélye ellen, amely már Papen—Schleicher 

idejében fenyegetett. 

A hitlerizmus A nemzeti-szocializmus uralomrajutásának első sza¬ 
első szakasza kaszában lázasan hozzálátott a befolyása kihasználásá

hoz a munkáspártokban, s az államapparátus megerő
sítéséhez. A Birodalom tagállamait az önállóság utolsó maradványaitól 
is megfosztotta; feloszlatta az összes politikai pártokat. Ez volt a hír
hedt „gleichschaltolás" ideje. Ebben az időben a nemzeti szocializmus 
demagógiája már vesztett hevességéből, intézkedései financkapitalista 
karakterét azonban még sikerült eltussolni. A parasztságnak tett igére¬ 
tét a földosztásról s a kamatszolgaság megszüntetéséről ugyan nem 
tartotta be, de a falusi tartozásokra kihirdetett moratóriummal és „au¬ 
tarkia-politikával", amely a mezőgazdasági termékek árának mestersé
ges emeléséből állt, la parasztságot elkábította. Ezekkel az intézkedé
sekkel igyekezett elhitetni, hogy Németország egyetlen, egységes, a 
nemzet alapját képező „falu családból" áll. 

Az első idők általános depresszióját, mely a német munkásságot 
is teljes lethargiába sodorta, arra használta fel, hogy a munkásság 
hatalmas szakszervezeti apparátusát hatalmába kerítette. Az első má
jus elsejét a nemzeti szocialisták, mint a „nemzeti munka ünnepét" 
ülték meg és nemcsak a párt vezérei, de a megszüntetett belföldi, sőt 
külföldi polgári, pártok is annak az illuziónak adták át magukat, hogy 
a hitlerizmusnak sikerült az egész munkásosztályt meghódítani. 

A külpolitikában a hitlerizmus e szakasza Németország teljes izo
lálásához vezetett. A szomszéd államok visszariadtak a német nemzeti 
szocializmus agressziv viharától. Franciaország és Lengyelország ko¬ 
molyan, mérlegelték egy preventiv háború lehetőségeit. A külföld ma
gatartása viszont csak ujabb tápot adott a hitlerizmus soviniszta jel
szavainak. 

A hitlerizmus má¬ Már 1933 nyarán a tömegek szemében derengeni 
sodik szakasza kezdett, hogy a nemzeti szocializmus kizárólag a 

monopoltőke érdekeit szolgálja. A kartellképződés 
az állam támogatása melletti hihetetlen méreteket öltött. Az állami 
acélművek pl. az állam részesedését a negyedére szállították le, ugyan
akkor Thyssen részesedése 13—25, a rajnai acélművek 11—12, Otto Wolf 
9 és a hollandiai tőkecsoport része 6 százalékkal emelkedett. A németi 
gazdaság fölötti parancsnokságot egy maroknyi: tőkés csoport veszi át. 
A politikai „gleichschaltolás" után bekövetkezett a gazdasági is. 

A munkaadó tőkések az üzemek, az ,,egységes üzemcsalád" vezé
reivé váltnak s ezzel a hitlerizmus megvalósítja a német munkaadók 
legvérmesebb vágyát: „urak a saját portájukon". A hitlerizmus a  
munkateremtés programját is megvalósítja — részben; de teljesen a 
munkaadói érdekek sérelme nélkül. Viszont még ez a részleges munka
teremtés is valójában a háború előkészítését, bérleszállítást, a rövidí
tett munkahét bevezetését, a szociális biztositás leépítését, kényszer
munkát, stb. jelent, miközben a nagyipar és a nagy agráriusok n y i l t 
állami szubvenciót élveznek, a „munkanélküliség elleni hadjárat" ci
mén. Keletporoszországban pl. ahol a hitlerizmus a munkanélküliség 



teljes liquidálásával kérkedik 1933 őszén 3 millió márka szubvenciót 
oszt szét a nagyiparnak és az agráriusoknak. 

Az új munkatörvény Az új munkatörvény megszünteti a nemzeti
szocialista szakszervezeteket is s az üzemet ka

szárnyákká változtatja át, s módot nyujt újabb bércsökkentések esz
közlésére. Még a hivatalos statisztika is, amely 15 hónap alatt 3 mil
lió munkanélküli munkába állításéval dicsekedik, megállapítja, hogy a 
munkabérek összege semmivel sem emelkedett a régi munkáslétszám¬ 
mal szemben, sőt sok begyen még csökkent. A Krupp művek pl. 1933-ra 
7762 főnyi munkáslétszám emelkedést mutatnak ki, ezzel szemben a 
kifizetett évi munkabér összege 69.6 millióról 67.9 millióra, esett. Az IG 
vegyészeti tröszt 35 százalékos munkáslétszám emelkedésével szemben 
a munkabér csak 11.2 százalékot emelkedik. Közben a munkaadók em
lékirataikkal állandóan ostromolják a kormányt, s a nemzeti szocialista! 
munkásfronttá átalakult régi szakszervezetek „forradalmi demagógiá¬ 
ja" miatt panaszkodnak. Az egyik hadfelszerelési üzem a következő
ket irja: „A nemzeti szocializmus ama törekvése, hogy az osztályellen¬ 
téteket megszüntesse, csak jámbor óhaj. A sztrájktilalom által ugyan 
megszűntek a hare külső megnyilvánulásai, de nem szűntek meg az 
előidézői. Alapjában véve semmisem változott." Érthető ha ilyen kö
rülmények közt a munkaadók étvágya napról-napra nő. A munka
adók legvérmesebb álmait a német gazdaság egyik jelenítő» alakja így 
fejezte ki: „A német gazdaság helyzete nagyon súlyos. A munkaterem¬ 
tési program nem valósítható meg, úgy ahogy a kormány tervezi. 
Előbb vagy utóbb ismét bérleszállításhoz kell folyamodni. Bármilyen 
komikusan hangzik is; nagyon sok dologban legalább 200 évvel kell 
vissza mennünk. Életigényeit mindenkinek a legszélsőbb fokra kell le
szállítania." Amint látható a munkaadók élesen kritizálják a „munka¬ 
front" vezéreinek demagógiáját, akik a munkás tömegek megtartása 
érdekében 'kénytelenek a munkaadók bérleszállítási törekvéseivel szem
behelyezkedni. Je l lmző a helyzetre, hogy a munkaadók közbelépése 
folytán a berlini m u n k a f r o n t v e z é r é t eltávolították állásá
ból, mert ő volt a leghatározottabb megtestesitöje a r é g i munkabérta¬ 
rifa rendszernek. 

A falu helyzete Noha Hitler még mindig a parasztság döntő jelen
tőségéről beszél, az egységes „falucsalád" álma már 

réges rég elrepült. A moratórium még nem járt le, de az állam a lejárt 
tartozások behajtására már kiküldte végrehajtóit. 

A parasztgazdaság kategóriájába csak a 7 hektáron feliüli birto
kok tartoznak, amelyek a legujabb örökösödési törvény szerint nem 
oszthatók fel. Ilyenformán ezek a kisbirtokok csak e g y örökösnek ad
hatók á t Ez a körülmény súlyos civódásokra ad alkalmat a paraszt 
családokon belül és nagymértékben növeli a földnélküliek számát. Még 
jobban növeli az elégedetlenséget s a falu és város közti ellentétet, 
hogy a kormány 200.000 munkanélkülit szabadított rá a mezőgazda
ságra, ahol ezek, mint „kisegítők" fukar koszt mellett napi 35 pfennig 
bérért dolgoznak Az egységes „falucsalád" helyett a falu osztálytago¬ 
zódásának kiélesedése következett be. 

A gazdasági helyzet Ilyen körülmények közt, gyarmatok és monopol-
piacok nélkül, a szomszédok gazdasági blokád

jával körülzárva, pénz- és valutaforrásai összezsugorodásával Németor¬ 
szág már az év elején súyos válságba került. 



Németország kereskedelmi mérlege 1928 óta az idén passzív elő¬ 
szőr, mialatt a Németországgal versenyben álló többi államok keres
kedelmi mérlege 1934-ben javult. A bérek leszállítása és a tömegek élet¬ 
nivójának csökkenése a belső piac további összezsugorodására vezetett. 
Azok a nyersanyagok, amelyekre a német nagyiparnak szüksége van az 
elmult évben újból megdrágultak. Ez a valutahiány következtében 
ujabb nehézségek forrása. 

A nyersanyag behozatali korlátozása vagy épp teljes betiltása az 
egész munkateremtési programot kérdésessé teszi, s a munkanélküli
ség újabb hullámát idézi elő. S a hitlerizmus mégis kénytelen ehhez az 
eszközhöz folyamodni. A textil-nyersanyag és a vörösréz importjára a 
valuta kiutalást már is beszüntette s az egész valutaszükségletet egy¬ 
harmadára szorította. Az arany és valuta fedezet hivatalos megálla¬ 
pitás szerint julius elején a pénzforgalomnak mindössze 2.75 százalé¬ 
kát teszi. 

Az infláció az ajtón kopogtat. S emelett a hitlerizmus még egyet¬ 
len fillér jóvátételt sem fizetett. Németország tartozása a font és dol
lár esése következtében 4 és félmilliárdra csökkent. Óriási mértékben 
csökkentek a szociális biztosítás kiadásai is. Mindezek ellenére a biro
dalmi költségvetés az államháztartás további megterheléséit; irányozza 
elő, elsősorban katonai célokra. A hadügyminisztérium budgetjét 220, 
a légügyi minisztériumét 132 millió márkával emelték, ezenkívül 250 
millióba kerülnek a rohamosztagok és 190 millióba az „önkéntes mun¬ 
kaszolgálat". A költségvetés e tételei folytán a kereskedelem és a va¬ 
luta válsága még inkább fokozódik. 

Belső ellentétek A polgárság egyes csoportjai közt mindinkább súlyos
bodó ellentétek merülnek fel s ezek az ellentétek az ipar 

és a mezőgazdaság, az export- és import-tőke, a monopolisták és a nem mo
nopolisták, az faidósok és a hitelezők közt mind jobbam kiélesednek. A 
hitlerizmus egy éven á t folyton arról beszélt, hogy sikerült a német 
pénzegységet az inflációtól megmenteni. Most mér hangzanak el olyan 
beszédek is, amelyek a kisebb mérvű infláció lehetőségére utalnak, 
Hitler maga mondta legutóbb: „Egy o l y a n i n f l á c i ó t , mint ami
lyen 1923-ban volt sohasem fogunk megengedni." A gazdasági teoreti
kusok viszont ideológiailag próbálják az infláció hasznosságát meg
okolni, amikor azt mondják, hogy: „a devalvációít nem akarjuk egyik, 
vagy másik réteg ellen, sem egyik vagy másik réteg érdekében allkal¬ 
mazni, hanem a krizis elleni közös harc eszközéül az összes rétegek 
érdiekében." 

A banktőke persze ellenzi az inflációt. A birodalmi bank kor¬ 
mányzója, Schacht nyíltan azokra a nemzeti szoc ia l i s ta argumentu¬ 
mokra hivatkozva lép fel az infláció ellen, amelyek eddig az infláció 

ellen szóltak. Schacht különben a hitelezőkkel való megegyezés alapján 
(nyersanyag vásárlásra hitelt próbál szerezni. A szigorú devizakorlátozó 
intézkedésekkel és behozatali korlátozásokkal viszont a devizanehézsé¬ 
geket akarja áthidalni. Köziben beszélnek Schacht távozásáról is. 

A jelek szerint az infláció elkerülhetetelen s ez az infláció Német
ország számára sokkal súlyosabb következményeket hoz, mint Ameri
kában, vagy Angliában, nem is beszélve az infláció beláthatatlan poli
tikai következményeiről. 

Nyugtalanság, Németország mai helyzetét az általánossá váló nyug¬ 
elégedetlenség talanság és elégedetlenség jellemzi. Persze ez még 

nem jelentkezik nyilt formában, hisz politikai pár¬ 
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tok hiányában nyilt tömegmozgalom nem léphet f e l . Ám a folyton 
fokozódó gazdasági nehézségek következtében az elégedetlenség egé
szen gyors tempót vehet. Ez a magyarázata amiért a kormány, noha 
inflációit készít elő, mégis fél az infláció alkalmazásától. Ez az oka 
amiért a hitlerista vezérkar oly széles rohamot intéz la „kritizálók" 
ellen. Viszont már maga Göbbels sem tudja eltitkolni a tömegek előtt, 
hogy félrevezették őket: „Meg kell legyen a bátorságunk, hogy ideál¬ 
jainkat romantikamentessé tegyük, mert minél távolabb vagyunk az 
ideáloktól, annál hajlandóbbak vagyunk romantikus köntösbe öltöztetni 
s minél közelebb járunk az ideáljainkhoz, annál kevésbé romantikusok 
azok." Nyilt felhívás ez a német fasizmus átcsoportosítására egy kes
kenyebb, de biztosabb tömegbázisra. 

A német fasizmus 15 hónap alatt elérkezett első végzetes gazda
sági és politikai válságához. 

(Berlin) (V. F.) 

S Z E M L E 
D. H. LAWRENCE ÉS A TOLLAS KIGYÓ 

Lawrence Tollas Kigyója néhány évvel ezelőtt már megjelent, de 
nem keltett különösebb feltűnést. Közben azonban sok minden történt, 
ami az író nevének csengését megváltoztatta és a könyv ujra forga
lomba hozatalát aktuálissá tette. Többek között Lawrence meghalt és 
ezzel sikerült ellenfeleit kissé szelidebb belátásra hangolnia. Ezenkívül 
kitűnő szószólóra akadt: H u x l e y - r e s tudjuk, hogy egy jónevű és 
értelmes esztéta-kritikus mennyire hozzájárulhat valamely író halha
tatlanná tételéhez. Lawrence divatos íróvá lett, akit illik ismerni. Post¬ 
humus sikerében nagy szerepe volt ujabb társadalmi és politikai viszo
nyainknak is. Ezekre a viszonyokra nézve a legjellemzőbb akispolgárság 
fészkelődés« és vágyakozása valami sajátos osztálytudat, a „harmadik 
út" után. Majdnem minden országban fellépitek egyéniségek, akik a 
nagypolgári és szocialista megoldások ellen' és mellett harmadik lehe
tőséget csillogtattak meg, az állapotok megváltoztatásának „új", „ma
gasabbrendű" módszerét. E módszerek elvontsága és irracionális homá
lya mögött legtöbbször a be nem vallott kispolgári és felemás osztály¬ 
érdek huzódott meg, mely megoldásait a történelem fejlődési irányá
val ellentétes, reakciós, vagy a legjobb esetben a valóságtól teljesen 
elvonatkoztatott, de a gyakorlatban a nagypolgárság érdekeit szolgáló 
utópikus rendszerekben kénytelen keresni. Azok a kényesebb és művel
tebb lelkiismeretek, akik a fasizmus gyakorlatától visszariadnak, a 
fasizmus e „nemesített", finomabb visszatükrözésében találhatják meg 
lelki békességükét. Németországban például K l a g e s és S t e f a n 
G e o r g e volt e szellem legjellemzőbb képviselője. Differenciált, bonyo
lult társadalmunkban a narkotikumok területén is alapos munkameg¬ 
osztás uralkodik. Aki nem iszik bort, az templomba járhat és a töm¬ 
jénfüstöt szívhatja tüdejébe. Aki a tömjénfüst iránt ellenszenvvel visel
tetik, azt nyitva várja a theozófikus és egyéb szekták kapuja. Vegetá
riánus lehet, vagy buddhista. És végüli az ugynevezett elit belemerül¬ 


