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schwhisatiffassiin-g-oi), amelynek bevezetőjében ( a következőket 
mondja : „ E z a k ö n y v egész életem munkásságának a kivonata. 
Megmutat ja azt a módszert , amellyel e gy félévszázadon keresztül 
dolgoztam.. . " 

A z utolsó évtizedben ujabb két nagy munkát adot t ki (Aus-
der FYühzeit des Marxismus; Krieg und Sozialismms.) 

Pá lyá ja ér te lmét csak egy nagyobb és rendszeres tanulmány; 
mérhet i le. A n n y i azonban minden behatóbb megokolás nélkül is 
tény, „ h o g y nemzedékeken keresztül hatott számos nagyérték i i 
munkájával (Mforus Tamás , Ag rá rké rdés stb.) s i rányított helyes 
fel ismeréseivel (az 1905-öis forradalom, a reviz ionizmus elleni 
harc . ) Sajátos utjának elvi á tv i lág í tását azonban csak nagy kor
társaival va ló (P lechanov, Mehr ing , Roza Luxemburg ) szembeái-
l itásából lehet megadni . Ejgy i l yen elemzés fedi fel azután azokat 
az összefüggéseket, amelyek közt Kautsky ki fe j leszt i és rendszer
be fog la l ja azokat az eltéréseit, amikben „ t o vább v i t t e " örökségét, 
a klasszikus és tudományos szocial izmust eredeti útjáról egy sajá
tos (csapásra. M in t élete főművében ő maga mondja : „ a z én kiin
dulási pontom még i s más vo l t és ez fe lkel tette érdeklődésemet 
o lyan jelenségek iránt, amelyekre M a r x és Enge ls kevesebb ügyet 
vetettek... Ők Hegeliből indultak ki, én Darwinból . Darwinnal ko
rábban kezdtem fogla lkozni , mint Marxsza l , az organizmus keletke
zésével korábban mint gazdaságtannal, a fa jok lé tér t való küzdel
mével korábban mint az osztá lyharccal " . (D ie materialistische 
Geschichtsauffasisung. 16. o. ) V a g y : „ A z t hiszem a közös törvényt, 
amelynek ugy az emberi , mint az ál lat i és növényi fejlődés alá van 
ve t ve abban ta lá lom meg, h o g y ugy a társadalmak, mint a fajok vá l 
tozásai t a környezet vál tozásaira kell v isszavezetni. Aho l a környe
zet nem változik, nem változnak m e g azok az organizmusok és 'or
ganizációk, amelyek azt lakják. Organizmusok és organizációk uj 
f o rmá i egy megvá l tozo t t környezethez va ló hozzáidomuiás révén 
jönnek lé t re " . ( I . m. I I . 630 o . ) A z a kiindulás, amit Kautsky ma
ga je löl m e g természetesen minden vonatkozásban sajátos eltéré
sekre vezetet t Kautsky igen széles elméleti és gyakor lat i tevé
kenységében. 

4 NÉMETEK SiS A FRANCIA GYARMATBIRODALOM. A francia la
pok és folyóiratok egy idő óta riadtan irnak a németek lázas af

rikai tevékenységéről, amelynek célja — megállapításuk szerint — 
nemcsak az elveszet gyarmatok visszaszerzése, de ujak, főleg francia 
'kézben, levők, meghódítása. A német propaganda rég és tervszerűen fo
lyik s ha alaposan megvizsgáljuk a németek által eddig gazdasági és 
politikai befolyásuk révén már is megszerzett fontos stratégiai ponto
kat, kiderül, hogy a francia gyarmatok békeritésére vonatkozó terveket 
eredményesen realizálják a németek. 

Németország háborús tervei közismertek. Ezekben a tervekben) a 
kelet- és délkeleteurópai államok gazdasági és politikai meghódítása 
mellett, .— ha el is hisszük Hit ler azon kijelentéseit, hogy Nyugateuró
páiban nincs semmiféle követelése, .— az elveszett gyarmatok vissza
szerzése és ujak meghódítása játsza a főszerepet. Akármilyen hihetet-
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lennek is tűnik: a francia gyarmatok megszerzése nehezebb az angol 
gyarmatok megszerzésénél, mert ha háborúra kerülne a sor angol 
gytntnatoklért, az elsősorban gyarmati háború lenne; szintere a gyarma
tok és a tengereik. A francia gyarmatokért folyó háború ezzel szemben 
európai háború lenne, európai hadszintérrel s a gyarmati csapatok fel
használásával. A németek célja ezért: a frianícia gyarmatok bekeritése, 
a francia gyarmatok és Franciaország közötti tengeri utak ellenőrzése, 
hogy háború esetén elvágják Franciaországot afrikai gyarmataitól. 
Emlékezzünk, milyen hatalmas segítséget jelentettek az elmúlt világhá
ború folyamán ugy nyersanyag, mint emberi erő (gyarmati, hadsereg) 
Szempontjából a francia gyarmatok. A jövendő háborúiban — francia 
katonai szakértők szerint is, — ha a bernieteknek sikerülne Franciaor
szágot elvágni afrikai gyarmataitól, a magára maradt Franciaország 
feltétlenül' vesztesként kerülne ki a háborúból1. 

A francia gyarmatok Madagaszkár szigetét kivéve, észak és nyu
gat Afrikában fekszenek. Északon francia Marokkó, Alg ír és Túnis, 
ezektől délre Francia Nyugat Afrika, majd francia egyenlítő Afr ika 
(francia Kongó) tartozik a francia gyarmatbirodalomhoz. Fran
cia és angol protektorátus alatt áll továbbá Togo, Kamerun s Északke
let Afrikában a francia Szomali partvidék. 

Miftrcet Horniét a toutousei földrajzi intézet megbízásából az idén 
hosszú tanulmányutat tett a keletafrikai partvidéken és a négerek lak
ta területek belsejében. Érdekes megfigyeléseiből érdemes párat meg-
emlitenünk. 

Anteol Gambia a nyugatafrikai angol gyarmatbirodalom egyik ki
csiny, 10.7C6 négyzetkilométer nagyságú területe. Fővárosa Bathurst, 
legfontosabb stratégiai pontja a Síaint-íMlarie fok. Gambia kereskedelme 
francia befolyás, közigazgatása benszülött feketék vezetése alatt áll, s 
jóllehet angol gyarmat, katonai szervezése német. A Luftihatnsq német 
repülőtársaság Atlanti Óceánon keresztül vezető utjának ugyanis itt 
van a repülőbázisa, amelynek, személyzete kizárólag a német haditen
gerészet és légiflotta tisztjeiből áll. Ezek a tisztek a spanyol Kanári 
szigetek fővárosában, Las P;almasba.n székelő német parancsnokság fel-
Ügyelete és irányítása alatt működnek. A német hadsereg itt Székelő pi
lótái és műszaki emberei rendelkezésére áll két teljesen modern Diesel
motoros hidroplán, amelyeiknek anyahajói az állandóan afrikai vizeken 
tartózkodó Wiesbaden és Ostmark hadihajók. A Wiesbaden rendeltetése a 
francia partok állandó figyelemmel kisérése, míg az Ostmark rendesen 
Bathurst kikötőjében horgonyoz. Az Ostmark olyan villamos erőművel ren
delkezik, hogy közvetlen rádióösszeköttetést tud fenntartani Berlinnel. 
(Másrészt a Sant-Marie foknál a németek repaíőteret szereltek fel s egy 
több emeÜetes házat építettek. Vjajjon miért kellett a bathursti repülő 
bázis mellett a iSaint-Marie foknál is repülőteret építeni? A valóság
ban u. i. a iSaint-Marie foktól alig 200 kméterre van Dakar, 
francia, Nyugatafrika legjelentősebb kikötője, a Dakar-Kayes-Bamima-
ko vasútvonal főállomása. A z angoloknak Eathurstban semmi hadiere
jük sirJcs. Háború esetén nagyon, könnyem megtörténhetik, hogy a part
vidéken cirkáló német hajók legénysége és néhány repülőgép egy-két 
nap alatt megszállja Báthurstot. Ha ez megtörtént, néhány óra elegen
dő Dakar elpusztítására, a francia f lott Dakarban lévő petróleum tar
tályainak megsemmisítésére és a már emiitett Dakar-Kayes-Bammako 
vasútvonal szétrombolására sőt —. ami még veszélyesebb, — elfogla
lására. 

A Bissagos szigetcsoport portugál Guineahoz tartozik és Gambia 
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fővárosától, iBatihurstól' mindössze 300 km.-re fekszik. A francia nyu
gatafrikát francia Guineval összekötő Üakar-Konakry hajóút a Bissago 
szigeteken vezet keresztül. Ez a szigetcsoport már csaknem másfél évti
zede német befolyás alatt áll, 4 szigetét pedig (Sega, Ruhám, Bubaque 
és Camhabaque) a portugálok német koncessziós területnek nyilVánitot-
ták. A németek először gazdaságilag hódították meg a Bissagos szige
teket, majd amikor, gazdasági, monopóliumot biztosítottak maguknak, 
stratégiai szempontjuk szerint is megszervezték. 

A németek 1922-ben -alapították meg a Bissagos-szigetekem az Ag-
ricola und Fabril nyersanyagkitermelő vállalatot. Előttük az angolok 
dolgoztak itt, de a rossz üzletek miatt kivonták tőkéiket. A német vál
lalat 30 millió frank kezdőtőkével indult, 1922-1932 években ujabb 100 
millió frankot fektetett be. N e m tudni "mennyire rentábilis az üzlet, az 
azonban bizonycs, hegy az ipari szervezet oly kitűnő, hogy háború ese
tén két nap alatt megtudják szállni az ejg,ész szigetcsoportot és néhány 
repülőgéppel és tengeralattjáróval el tudják pusztítani Kbnakryt épp
úgy, mint ahogy Gtembiafoói széttudják rombolni Dakart. A legnagyobb 
üzemet Eübaque Szigetén állították fel a németek a pálmából kivonan
dó olaj előállítására és hivatalos kimutatások szerint sikerül is évi 489 
tonna pálmaolajat és 1144 tonna kókuszdiót termelni kivitelre, ami az 
üzem méreteihez viszonyítva nevetségesen kevés. Viszont az üzem aí-
kalnazottöirak rlagyrésze volt tengerésztiszt. A gyár mellett hatalmas 
villamosüzem dolgozik. Rengeteg teherautó és traktor áll rendelkezés
re. A szigeten, amelynek hossza nem haladja meg a 12 km-t, 20Ö 
km-nyi kitűnő ut köti össze az összes öblöket és fokokat annak minden 
részével. 1923-tlsn a szomszédcs Sega. szigeten is felállítottak egy ha
talmas üzemet a pálirJaoOiaj kivonására. Minthogy azoniban pálayafák 
ezen a szigeten nincsenek, a hatalmas betonraktárakat tartályoknak 
használják fel. Bizonyos módszerekkel ugyanis a Bissagos szigeteken 
kivont pálmaolajat alkalmassá teszik Diesel motorú tengeralattjárók és 
repülőgépek fűtésére. A francia Guineában dolgozó 3 mezőgazdasági 
mérnök véleménye szerint a 14.209 hektár páílmatermő területen levő 3 
millió pálmafa minimális produkciója évi 1.300 tonna pálmaolaj. Láttuk 
viszont, hogy évente, csak 480 torra pálmaollajiat szállítanak el a szige
tekről. Mit .csinálnak az évi 520 tonna felesleggel és hová raktározzák 
el. Minden bizonnyá! fűtőanyagnak tartalékolják háború esetére. A 
szigeteik közötti utat ugyanis a tengeralattjárói részére kimélyítették és 
szabaddá tették, hgy, hogy az háború esetén biztos fedezék a, német 
tengeralattjárók részére, melyek lehetetlenné tennék az ellenfél szabad 
közlekedését. 

Libéria szabad néger köztársaság. A németek itt is a gazdasági 
terjeszkedés fegyvereivel szerezték meg politikai befolyásukat. A leg
több vállalat német, jóllehet a német nemzetiségű lakos igen kevés Li
bériában. Még a vállalatokat is hoiMandok és németül beszélő, többnyi
re tegoi vagy k'ameruni eredetű bennszülöttek vezetik. Sok kis kereske
delmi hajójuk van, bányákat szerelnek fel, nyersanyagot visznek ki s a 
koncessziók elérésére minden eszközt jónak találnak. A bennszülöttek 
bizalmát azonban főkép' azzal érték el, hogy kitűnő ismétlő fegyvereket 
szállítottak és adtak el Libériáiban. 1937 augusztusában Libéria és Né
metország kormányai gazdasági szerződést kötöttek. A szerződés ez év 
januárjában lépet életbe, az amerikai és angol kormányok tiltakozása 
ellenére. A szerződés nyúlgát Libériát, a németek engedményes területé
vé tette. A terület egyébként rendkívül gazdag hematit-vösérctelepeket 
és gyémánt bányákat tartalmaz. Szakértők szerint ez a hématit még 
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jolbb", mint a svédországi, amit a mémet hadiipar jelenleg használ. A z 
ércek kibányászására Holland Syndicat néven egy a Krupp-művek ér
dekkörébe tartozó vállalat alakullt. A szerződés 130 km. hosszú vasút
vonal, modern utak és modern kikötő építését vállalja Monroviában, 
aminek ellenében a vállalat© az ország egy ötödét kitevő nyugati tar
tomány, í g y a németek francia Guinea közvetlen szomszédságába, kerül
tek. Ezenkívül katonai repülőtereket építettek Zerékorétól és a fran
cia határtól 30 lktmrre fekvő Guekidon helységtől délre. Momrovia éa 
Macente között modern stratégiai ut építését kezdték meg, azzal a 
nyilvánvaló céllal, hogy a háború kitörésekor i tt is támadást indíthas
sanak a francia Guinea és az ugyancsak francia Elefántcsontpart ellen. 

Kamerun egyrésze az angolok mandátumterülete, viszont az angolok 
egy idő óta nem sokat törődnek Vele. Mlareel Hőmet szerint az ültet
vények bejáratánál mindenütt látható a horogkereszt. T iko kikötővá
rosnak például a kapitánya és helyettesei németek. Kamerunban egyéb
ként a fehér lakosság háromiregyed része német eredetű; a kórházak, 
postahivatalok, állami intézmények alkalmazottai csaknem teljes egé
szükben németek. A z ültetvényeken sok, szükség esetén vadászgéppé 
alakítható repülőgép Van. A z itt dolgozó németek, katonailag kiképzet
tek és jól fel vannak fegyverezve. Nem kétséges, hölgy mi a szerepük 
háború esetén... 

Ez azonban nem mindem. A spanyol felkelők birtokában levő Kaná
ri szigetek német tengeralattjárók menedékhelye... Francia-Marokkót 
spanyol-Marokkó és R io de Oro. felől fenyegeti veszély, a Baleari szi
getek olasizok általi megszállása pedig azi AJjgirral és Tunisszal folyó 
szabad közlekedést vágja el... Kamerunt nemcsak az angol protektorá
tus alatti rész német lakossága, de Francoék győzelme esetén a német 
flotta spanyol Guineám és Fernlandb Fo szigetén keresztül is veszélyez
tetheti. S végül): európai háború esetén a legfontosabb harctér Afriká
ban lesz, — irta Ludendorff tábornok egyik könyvében... 

i (Jondálky Lajos) 

k l ) í VANTl LI NÉMET NfiPTEST, melynek lélekszámát ma körülbe
lül 340.000-re teszik (a magyarországi német kisebbség teljes lé

lekszáma mintegy félmil l ió) , gazdasági szervezettsége és a magyar-
német történelmi „jóviszonyból" adódó privilegizált helyzete következ
tében már a háború előtt kiemelkedő helyet foglalt el a Monarchia nép-
'csoportjai között. Ezt a helyzetét Trianon után maradéktalanul is fenn
tartotta, sőt gazdasági erősségeit csak ezután kezdte igazán kiépíteni. 
Hogy milyen volt a háború eló'ltt és alatt a magyarországi németségen 
belül uralkodó közhangulat, arra fényt vet a következő vallomás: „Né
metek voltunk, németek vagyunk és németek akarunk maradni." (Rar-
patitfnvost, 1918 okt. 14.) Ez az ideológia nagyjában változatlan maradt 
a weimári Németország idején. . , 

Változott a helyzet a hitlerizímus hatalomrajutása utáni. Egy erős 
német kisebbség a Ciunántulon, támpontul ígérkezett a német imperi
alizmus magyarországi poziclóínak kiépítésiére. S tényleg ezóta bizonyos 
fordulat észlelhető a magyarországi németség ideológiájában: a ^hitleris
ta) „nemzeti öntudatra ébredés" tünetei letagadhatatlanok. Nagy nép
művelési szervezetükön, a Kulturpúrepnon keresztül rendszeresen folyik a 
a nemzeti-szocialista propaganda... 

A dunántúli svábok ugyanakkor a Harmadik Birodalomtól támo
gatott szövetkezeti és hitelpolitikájukkal rendszeresen törekednek az 
egész országrész gazdasági birtokbavételére. A z egykéző magyar paraszt-


