
A V Ö R Ö S E M I G R Á C I Ó . 

A KOMMUNISTA internacionale erkölcsi és anyagi tekintetben egy-
aránt felbecsülhetetlen értékű támasz. A börtönből szabadulást, 
Ausztriában pedig korlátlan tevékenységet jelent az emigrán-

soknak, ha Moszkva fellép érdekükben. Kun Bélát és társait éppúgy nem 
ad ja át az osztrák kormány a magyar bíróságoknak, mint ahogyan Just i t ia 
istenasszonynak lesujtó kezét is fe l tar tózta t ja az az aggódás, hogy Orosz-
ország a magyar hadifogolytisztek felkoncolásával fog válaszolni. Moszkva 
pedig védelmébe fogad mindenkit, aki csak előkészítette a forradalom ú t j á t 
a bomlasztó aknamunkával . Nemcsak kommunistákért exponálja magát , 
hanem olyan polgári származású újságírókért is, mint pl. Kéri Pál, akik 
soha nem törődtek a proletariátussal. Afelől minden emigráns t isz tában 
lehet tehát , hogy a legvégső szükségben bizalommal fordulhat a vörös 
centrumhoz. Ezt gyakran meg is te t ték. Természetesen lehetőleg t i tok-
ban vagy messze távol, ahol nem kell t a r tan i az ellenőrzés és leleplezés 
lehetőségétől. A félhomályban való megegyezés különben Moszkvának 
is kedvére van, mert jól tud ja , hogy az ő ú t j á t előbb másoknak kell elő-
készíteni. Hock amerikai szereplése vagy Károlyi kapcsolatai a párizsi 
kommunistákkal egyaránt muta t j ák , hogy az «elvi» ellentétek mellett 
mindkét fél állandóan kész a közös munkára. 

A moszkvai forradalmi központ kisugárzó és összefogó ereje a tu la j -
donképpeni bolseviki agitátorok hadán jóval messzebb ter jed tehá t . 
Hata lmas erkölcsi támpont , amely megerősíti az önbizalmat, átsegít 
a sikertelenségek okozta lelki depressziókon. Még az «idealisták» is, akik 
nem várnak anyagi támogatást , még azok is hitet és reményt merítenek 
a vörös italból, amely nekik új, szebb világrend beteljesedésének má-
morát ígéri. R a j t u k kívül az emigráció zömének még többet jelent 
Moszkva : pénzt, jövedelmet, biztos, sőt kényelmes megélhetést. A kom-
munista vezéreknek és agitátoroknak ugyanis nincs semmi elfoglalt-
ságuk vagy állásuk az üzleti vagy társadalmi életben, nem rendelkeznek 
a munkások szakszervezeteiben oly nagy jövedelmet jelentő stallumok-
kal, mint a szociáldemokrata vezetők. A magyar munkásoktól a kom-
munisták egy fillért sem kaptak. A pénz hozzájuk számlálatlanul a 
moszkvai bőségszaruból d ű l t ; az emigránsok az éhhalállal küzködő 
orosz proletárok szája elől elvont vagyonban duskáltak. 

A kommunista frakciók viszályai leplezték le és bizonyították be, 
hogy Moszkva mily bőkezűen gondoskodott Magyarország ellen küzdő 
szövetségeseiről. A bécsi kommunista pár tban több volt a jól f izetett 
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párttisztviselő, mint a megszervezett munkás. A pártbürokráciának a 
legkülönfélébb nevek alat t szereplő tisztviselőkategóriái zsúfolva voltak 
emigránsokkal, akiknek napi munká juk szinte a semmivel volt egyenlő 
s akik címeiket csak a látszat kedvéért kapták. Az újságok, pártlapok, 
röpiratok kiadása is vagyonba került, a pénzhiány azonban sohasem 
volt akadály. Ezeket az emigránsokat valósággal minden érdekszáluk 
kenyéradó gazdájukhoz fűzte. S csak annál jobban ragaszkodnak hozzá, 
minél inkább érzik, hogy Moszkva nélkül ők, a munkától elszokott em-
berek többé nem tudnának önállóan megállani. Ezért bocsátják meg 
egymásnak a szembenálló frakciók is a legnagyobb sértéseket, csakhogy 
ne kockáztassák a kommunista internacionale kegyeinek elvesztését. 
Ezeknek az embereknek így hivatásuk, foglalkozásuk lett a forradalom. 

A «hivatásos forradalmár», ez az immár közkeletű és nagyon találó 
elnevezés azt is elárulja, hogy a polgári társadalomra ezek az emberek 
sokkal nagyobb veszedelmet jelentenek, mint a régi forradalmaknak 
belső szenvedélyektől ha j to t t vezetői. Míg az utóbbiak vulkanikus kitö-
résekhez hasonlóan meggondolatlanul és életük kímélése nélkül rohantak 
az akadályoknak, valósággal fejjel a falnak, addig az emigráns forradal-
márok higgadtan, átgondolt terv szerint fú r j ák aknáikat és helyezik el 
bombáikat . Gépszerűen, pontosan dolgoznak, akárcsak egy nagy állam 
közigazgatási szervezete. Hajszálfinoman kapcsolódnak a kerekek egy-
másba és zaj ta lanul mozgat ják a jól megolajozott gépet. Kifáradására, 
elkopására nem lehet t ehá t számítani, inkább attól kell tar tani , hogy 
éjjel-nappali munká ja szét fogja porlasztani a polgári társadalmat . 

A főcél, amelyen a magyar emigránsok dolgoznak, éppen ez. Lelki-
életükben gyökerező kényszer és anyagi megélhetés egyaránt erre sar-
kalja őket. Egész életük arra irányul, hogy a forradalom segítségével 
új ra érvényesüléshez és uralomra jussanak. 

Emigrálásuk éveiben számtalanszor hangosan hitet te t tek arról, 
hogy minden reményük a forradalomban van. Mindjárt az első hónapok-
ban, amint felocsudtak és magukhoz tértek, a forradalom szükségszerű-
ségének és elkerülhetetlenségének hirdetésével kezdték meg tevékeny-
ségüket s ugyanezt fo ly ta t ták még évek mulva is. 1920 őszén a «Világos-
ság» cikkírója a világegyetem órájának járásával példázta reménykedését 
és meggyőződését : «A forradalom fel tar tóztathatat lan jön. Ha tekin-
t e tünk a világegyetem órájára téved, megnyugvás és remény költözik 
lelkünkbe. Az óramű őrült gyorsasággal jár, az események egymás sar-
kában vágta tnak . Nem, ezt az órát nem lehet megállítani, amíg csak 
fe ladatát el nem végzi». (1920 nov. 3.) Évek mulva, 1925-ben, amikor 
ez a lap már rég megszűnt, az új emigrációs újság, a párizsi «Köztársaság», 
bár más viszonyok között, ugyanígy a forradalomban lát ta a kivezető 
u t a t : «Hosszú évek kijózanító tapasztalata, a magyar dolgok meneté-
nek t isztánlátása, a tömegek varázsa és a leküzdhetetlen kényszerűség 
átérzése vágyaink szárnyai alá szerelik a forradalom motorját , mely 
egyedül vihet minket vissza a Tisza partjára». (1925 júl. 5.) 
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Mindkét példázatot, az őket elválasztó évek dacára ugyanaz a hit, 
mély meggyőződés és optimizmus ha t j a át. Oly érzések, amelyek fel-
hevült idegállapot következményei. Az a meggyőződés, amelyet a játé-
kos akkor érez, amikor egész sorsát, boldogságát egyetlen kártyalapra 
te t te fel s most már makacsul csak arra tud gondolni, hogy ez a lap 
a döntő ütéskor kezében fog lenni, mert különben vége mindennek. 
Az a hit, amely elűzi tőle a sikertelenség kétségeit s amellyel kényszerí-
teni akar ja já ték közben a vak véletlent, hogy az adot t pillanatban 
jut tassa kezébe az óha j to t t kár tyá t . Az az optimizmus, amely az évek-
nek látszó másodpercek ala t t ködszerűen elborítja agyát, elválasztja őt 
a külvilág jelenségeitől és a nagy té t megnyerésével kecsegteti. Bár 
szavaikat csak demagóg félrevezetésnek szánták, gyakori ismétlésükkel 
lassankint maguk is igazságnak érzik azokat. 

A hit, amelybe az emigráció az egyéni érvényesülés, az egoizmus 
horgonyát belebocsátja, a forradalom győzelmének bizonyossága. Oly 
hit, amelyet egyre jobban tud önmagában beleszuggerálni s amelyből 
nem képes semmi sem kiábrándítani . Ellenérvek, a józan ész bizonyí-
tékai mit sem használnak s hiába tépi szét az illuziókat az események 
sodra. A sikertelenség nem józanít ja ki az emigránsokat. Ha szappan-
buborékként szétpat tan az ok, amellyel a forradalom bekövetkezését 
bizonyítgatták, a következő percben már új érvet kovácsolnak, hogy 
ehhez még szívósabban ragaszkodhassanak. Érdemes áttekinteni rövi-
den az illuziókat, amelyek az emigráció életében a szuggeszció és a töme-
gek ámításának alapjául szolgáltak. 

Az első hónapokban, amikor Közép-Európának szinte éhhalállal 
küzködő népeire a megélhetés, a fizikai létfenntartás érveivel lehetett 
leginkább hatni, a kapitalizmus összeomlásából magyarázták és hir-
dették egy világforradalom elkerülhetetlenségét s ezzel az új rend meg-
születését. Magyarország ebben az elgondolásban nem játszott külön 
szerepet, sorsa szorosan össze volt kapcsolva a világforradalom követ-
kezményeivel. Ennek a hitnek felelt meg politikai téren az emigráció 
vörös orientációja. A kapitalizmusnak ugyanis a végső döfést a t ámadó 
orosz seregek h iva to t tak megadni, amelyek az új világrend evangéliumát 
hozzák keletről. 

Ez az az időszak, amikor az európai munkásság bojkottmozgalma 
és az orosz előnyomulás a siker reményeivel tölti el az emigrációt, amint 
optimista hangulatának Pogány József népbiztos kifejezést is a d o t t : 
«Ha Marx most élne, ujjongva kiál thatná újból az európai forradalom 
felé, mely most már a nyilt színen, a politika felszínére jelenik meg : 
«Jól tú r tá l öreg vakondok». Az utolsó esztendő hallatlan mértékben és 
arányokban forradalmasítot ta Európa munkásságát és a fejek forradal-
mivá válása most már odáig ju to t t , hogy forradalmi cselekedetekké 
emelkedett. Az eszme most már t e t t é sűrűsödik». (Proletár, 1920 jún. 30.) 

Amint a bojkot t és az orosz előnyomulás összeomlik s a kapitalista 
gazdálkodási rendszer erőteljesnek bizonyul, az emigráció felhagy a 



904 

világforradalom jelszavainak hangoztatásával . Észreveszi, hogy ezek 
a sikertelenséggel egyszerre elveszítették ható erejüket. Ezért Kelet 
felől megint Nyugatra tekint s o t t keres olyan jelenségeket, amelyekkel 
a lá támaszthat ja óhajai t . Minthogy pedig i t t semmiképpen sem lehet 
megtalálni a «világforradalom» feltételeit, helyi forradalmak előjeleivel 
is beéri. A fordulat máról holnapra könnyedén megy végbe, amint azt 
Szende Pál 1920 okt. 27-i szavai m u t a t j á k : «Egyre jobban elhalványul 
a lehetőség, hogy keletről jöjjön a megváltás, az eddiginél tökéletesebb, 
igazságosabb, gazdaságosabb társadalmi rend. A haladás csak a nagyobb 
kul tú rá jú népek oldaláról indulhat ki. A közeljövőben várható angol 
irányváltozás és a későbbi időpontban bekövetkező francia forradalom 
jelentik azt a tisztító vihart , amely a Franciaország forradalmi mul t j á t 
megcsúfoló Millerand-rendszert hírmondó nélkül fogja Európa színpadá-
ról elsöpörni». (Új október felé. 42. 1.) 

Most már Magyarországot is kikapcsolják a világforradalomnak 
egyszerre teoretikus távolba tűnő ködéből : «Mi türelmetlenek vagyunk, 
mi nem akarunk a világforradalomra várni», hangozta t ják és olyan 
lokális okokat keresnek, amelyek a magyar forradalom elodázhatatlan-
ságát bizonyít ják. A «fehér terrorban», a «magyar nép elnyomásában», 
«katonai diktaturában» stb. ta lá l ják meg ezeket az okokat, amelyek, 
fejtegetéseik szerint, előbb-utóbb a leigázott nép elkeseredett felkelését 
fogják kirobbantani. Az emigránsok — mily önzetlenség ! — segítsé-
gére sietnek a magyar népnek s a kisentente államok imperialista poli-
t iká já t nyerik meg szövetségül. Ennek támogatásával akar ják ugyanis 
elűzni a forradalom kitörésének legerősebb akadályát , a konzervatív 
kormányt . Hosszú hónapok kitartó, nem lankadó munká já t fo rd í t j ák 
a kisentente-orientáció idejében céljuk elérésére és az eredménytelen-
ség sem lohasztja le kedvüket. 

A sorozatos kudarcok után, amikor meg kell győződniök, hogy a 
nagyhatalmak ellenállása mia t t nem bor í tha t ják fel a kisentente fegy-
veres beavatkozásával Magyarországon a rendet, ismét ta lálnak vigasz-
talást . Most morális bizonyítékokat keresnek elő és kilátásba helyezik, 
hogy a konzervatív rendszert csak annál biztosabban fogja sa já t erkölcsi 
csődje megbuktatni . (Bécsi Magyar Ujság. 1921 nov. 3.) Ha ezek az 
érvek is elkopnak a sok használatban, hamar találnak ú jabbaka t , 
frissebben csengőket. Pénzügyi válság, valutaromlás fenyegeti a köz-
gazdasági életet s már készen is vannak a következtetés levonásával : 
«A fehér terror rendszere recseg-ropog, csak a szuronyok és ólomfütykö-
sök t a r t j á k még benne a lelket. A brutális hatalom sok mindenre képes, 
csak arra nem, hogy az országnak gazdasági szükségleteit állandóan 
elfojtsa. Ezek a gazdasági erők lépnek most működésbe s a harc ered-
ménye nem lehet kétséges». (Szende i. m. 144. 1. 1922 júl. 15.) S hogy 
ez az eredmény még kevésbé legyen kétséges, sietnek ki Amerikába 
és Párizsba, hogy ot t gáncsolják el a népszövetségi kölcsön ügyét. 

(Folyt. köv.) Mályusz Elemér. 
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