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MARINETTI „NATURISTA-FUTURISTA" KIÁLTVÁNYA. Hogy az olasz 
futiurizmus pályája hová vezetett, azt minden elmélkedésnél vilá

gosabban mutatja meg F. T. Marinetti Milánóból keletkezett „naturista-
.íuturista" kiáltványa, melynek szövege a következő: 

„Az olaszországi naturizmus kérdését), mellyel sok csoport foglalko
zott jóakaratúan, fasiszta szempontból először a milánói Sforza palotá
ban tartott futurista-naturista kongresszus világította meg, amelyen a 
megnyitóbeszédet Benito Mussolini nevében én tartottam. 

E jól látogatott és jelentős kongresszust 1935 januárjában követte 
a második, melyet Genovában tartottunk. A harmadik futurista-naturista 
kongresszust, melynek gondolatát a piemonti csoport vetette fel, most 
szervezzük. Az első két kongresszuson kialakult ideológia részletes kidol
gozása képezi majd a harmadik kongresszus tárgyát, az általam és Ar-
nsoZdo Ginna által fogalmazott kiáltvány alapján. 

Ismételjük el mégegyszer főbb pontjait ennek az ideológiának. Mu
tassuk meg, mi az álláspontunk a gyorsasággaal, a gépekkel, a művészet
tel, a gyarmati élettel és a háborúval szemben. 

1. Egyszer és mindenkorra szakítottunk a multat visszasíró natu
rizmus felfogásával (vadság, erdei magány, nudizmus, gépellenesség, 
kvietizmus, újpogány elmélkedés és vágyakozás, szellemi ellanyhullásO Az 
•Ember testi és szellemi tökéletesedését összhangba kell hoznunk a gyor
saság és a gépek fejlődésével. Ebből a célból szükéges az, hogy kifejlesz-
szük az akaraterőt, amely ellenőrzést tartozik gyakorolni a szellem és 
a test minden megnyilvánulása felett. Vidám és büszke tettkészségre 
van szükség, amely az Én középpontjából kiindulva felszínre hozza annak 
teljes szépségét és tisztaságát. Ez a tettkészség gépiesen indul és mind 
nagyobb sebességgel halad, behatol a tengerekbe és földrészekbe, kiszéle
síti az emberi lakhelyeket és újabb és újabb településeket teremt. A pa
raszt, kit a kerékpár, a motorbicikli, a telefon, a rádió kiemel régi élete 
izorai egyhangúságából gyorssá válik. í gy jutunk el a traktorhoz és a 
tankhoz. 

2. Egy idő óta felmerült a szintetikus, dinamikus és szimultán iro
dalom, képzőművészet és építészet gondolata, amely tökéletesen megfelel 
az ember elgépiesitett naturalizmusának. 

3. Életerővel s szellemmel teli népünk fejlődése és előrehaladása a 
gyarmati élet logikus útján sürgősen megköveteli minden olaszitól^ hogy 
megvédje és megfiatalítsa magát, hogy szellemét és testét hozzászoktassa 
a szomjusághoz, a szesszel és a rovarokkal való szembeszálláshoz. A tró
pusi vidékeken állandóan szükség van az akarati erők megfeszítésére a 
napszúrás ellen. í gy érhetjük el a gyarmati élet valódi, naturista-mecha
nikus militarizálását. 

4. A háború kozmikus szükségessége, melynek higiénikus, felszaba-
öitó és frissítő értékét mi futuristák már 26 év óta hangoztatjuk, meg-
iSjitja az emberi testet és megtisztítja a szellemet. 

Sok naturista vágy lakatlan szigetek felé irányul, ahol a növényzet 
vadul burjánzik, ahol az új szemlélődő embergyűlölő, ki nem akar sem 
kötelességről sem szolidaritásról, erőfeszítésről és hősiességről tudni, 
azonban nyugodtan él az önmaguktól termő gyümölcsfák árnyékában, a 
barátságos források mellett. A z ilyen naturizmus antiszociális és haza-
fiatlan s teimészetes ellensége a háborúnak is. A z ilyen irányzatok nem 
temerik fel a természet háborús erőszakosságait, kirobbanó dinamizmu-
»át és az erdő magányos lakosának szükségszerű, a fák fukarsága és a 
források kiszáradása által előidézett kanibálizmusát. Ennek az elmélet
inek a hivei naturistáknak mondják ugyan magukat, de valójában kirivó 
ellentlétben állnak a természet vadságával, melynek brutális bátorságot 
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és a veszély sorsszerű keresését tanító tanulságait megtagadják. Közülük 
még a legbecsületesebbek is embertelen antivitalisták. 

Az emberek között időnként fellépő háború, melynek tényei erőfor
rásokká válnak, arra kényszeríti az erdők nedvességéhez és a Szahara 
égető napjához egyaránt hozzászokott katonát, hogy tankja tornyában 
álljon és dühöngő gépfegyverét kezelje még akkor is ha a hőmérő 60 
fokot mutat. A tanktorony acélgyűrűje a robbanásig fokozza az ember-
testi és szellemi tetterejét, melynek kizárólagos célja így az ellenfél vég
leges megsemmisítése lesz, mert csak így védhető meg a harcos saját 
élete. Az ilyen tankot, amely különben természetes következménye a 
traktornak valósítja meg az egészséges és férfias naturista-futurista, 
még pedig azért, mert ez megszázszorozza az ember hősiességét és ne
mességét." 

NÉPSZÖVETSÉGI FOLYÓIRATOK. A Népszövetségnél tiszteletben tart
ják a formákat. Itt fekszik előttünk a genfi areopag hivatalos lapja: 

Journal Officiel de la Société des Nations. XVI-éme année, No. 2. 1935. 
Procée verbal de la 84.-éme session du Conseil, tenue a Genéve, du 
vendredi 11, au lundi 24 janvier, 1935. A testes, szinte fényűző kiállí
tású kötet első lapján a tanácstagok névsorát olvashatjuk. A nemzetközi 
hierarhiában két csoportja van a Népszövetség tagállamainak. A z öt 
nagyhatalom állandó hellyel bír a tanácsban (Conseil de la Société des 
Nations), míg a kisebbek (közel 60) kilenc, háromévenkénti választással 
betöltött helyen osztoznak. A lista így kezdődik: 
Anglia Sir John Simon, G.G.S.I., K.C.V.O., O.K.E., K.C., M.P.* 
Franciaország M. Piere Laval 
Japán — 
Németország — 
Olaszország Báró Pompeo Aloisi 

Hogyam? Kérdezhetné az olvasó. Hiszen Japán már 1933-ban kilé
pett a Népszövetségből és a Harmadik Birodalom pedig 1934-ben Követte 
távoíheleti szövetségesét. Ez igaz. De mondottuk az imént, hogy a Nép
szövetségnél tiszteletben tartják a formákat. Már pedig az Alapokmány 
első fejezetének 3. paragrafusa kimondja, hogy „minden tagállamnak 

Ijoga van kilépni a Szövetségből, de a kilépés csak az előzetes bejelentés 
Után két évvel válik jogerőssé és akkor is csak abban az esetben, ha az 
érdekelt állam közben minden nemzetközi kötelezettségének elégett tett," 
'— A két hiányzó név a lista elején, az Északamerikai Egyesült Államok 
állandó távolléte és lenn, a névsor végén meghúzódó új bejegyzés: U. R. 
S. S. M. Maximé Litvinof — szinte jelképesen példázza a Népszövetség 
múltját, jelenét és kilátásait. De lapozzuk végig a Journal Officiel, a Ta
nács 84. ülésszakának jegyzőkönyveit tartalmazó számát. Ugyanazokat 
a kérdéseket találjuk meg benne, mint amelyeket olyan riasztóan kiálta
nak világgá naponta a lapok vastag cimbetüs híradásai. De mily különb
ség a tónusban! Milyen kimért és hideg a Népszövetség diplomatáinak 
te nyelve! Milyen választékosan tartalmatlanok kifejezéseik! A tájéko
zódás nem éppen könnyű ezekben a jegyzőkönyvekben, A Tanács a Nép
szövetség minden munkaterületének összefogó szerve. Számtalan albi
zottság, küldöttség, szakértői iroda, technikai tanács működik a Nép
szövetség keretein belül. És a „Conseil" az a csatorna, melybe az alá
rendelt szervek komplikált hálózata beleönti az összegyűjtött anyagot. A 
Tanács pedig tárgyal, itél és határoz. A jegyzőkönyvet lapozgatva az 
ember szinte elmerül a nemzetközi „Kleinarbeit" tengerébe. Egy helyi
érdekű vasút kártalanítási kérelme, kisebbségi panaszok, az ópiumkeres-
kedelem ellenőrzése, a nő és gyermekkereskedelem elleni küzdelem(!) s' 


