
esetre sem,! Az író nem ke l l , hogy megszólaljon, beszél helyette ele
det muvej Efá a valő^get adja, a mesét adja, a történést adja é* 
ezt a történést nem elkendőző tten adja, de a maga meztelen való
ságában, úgy ahogy nyi to t t szemű művészember meg kel l élje az 
életet, a valóságot, úgy, — annak dacára, hogy az író nem szólalt 
meg, nem adott tendenciát, — az olvasó lelkében mégis k i fog ala
k u l n i ibizónyos vélemény, bizonyos k r i t i k a , bizonyos állásfoglalás 
az átélt történéssel, átélt jellemekkel szemben! Az író nem ad ten
denciát, a mű azonban mégis ad állásfoglalást! Nem a könyv lapjain, 
de az olvasó lelkében! 

Ezek után a^t hisszük felesleges arról beszélni, van-e az írónak 
állá^foglaíása, vagy nincs. Eíöfordul, hogy taincs és mégis teremt 
állásfoglalást az olvasó lekében, előfordul hogy van, ugyanaz, mint 
amelyet felkelteit az olvasóban. (A harmadik esetet,.hogy t. i . mást 
kelt fel az olvasóban, min t akarná, nem tárgyaljuk, mer(t semmiesetre 
a művész, a tehetség esetej) Példaképen vegyük a múlt, század rea
listáit, Balsacot, Flaubert-t, stb. Balsac nem akart állást foglalni. 
H a állást foglalt volna a reakció, a lovagok, a szerzetesek mellett 
foglalt volna állást, mert ezek híve volt magánéletében. De művészi 
v^lóságlátása sokkal erösebb volt benne politikai^ pártállásánál: 
meglátta rétegének visszásságait v és mert min t művész nem tudott 
hazudni, nem tudott fehérre festeni ott, ahol feketét látott, azért ol
vasói lelkében — a hű valóságábrázolás — a középkor erőivel szem
beni állásfoglalást szuggerált! 

L P. 
• 

A SZTÁLIN J U B I L E U M 
A z új „öntudatos'4 sztaribecseji 

„Magyar ifik*44 legutóbbi számá
ban mintegv másfél esztendőt kés
ve, ígv emlékezik meg - Sztálin 
hatvanadik születésnapjáról: 

,JPár gzd a Szilahn jubUeumhoz. 
— A világsajtó és az éter hullá
mai napokig visszhangzottak Szta-
liri Vesszárijono^icz József szovjet
orosz diktátor nevétől. Sztálin ju
hijait. Hatvanéves immár s ez 
ünnepi alkalomból elhatározták, 
hoe:v a szöviet államnagvságok és 
félistenek pantheonjában Sztálin 
. A szocializmus hőse" néven nyer 
örök beiktatást. 

Érdekes néhány adatot kiragad
ni „a szocializmus hőse" életraj
zából. Sztálin eredeti neve ÜZBXL-
gásvili volt. később „Zozo", majd 
..Koba l < és végül „Sztálin44. Mint 
georgiai- származású görögkeleti 
kispapot, szélsőséges, rendbontó 
üzelmei miatt 1898-ban kizárták a 
tifliszi szemináriumból. 

Szibériába száműzték (1903), de 

visszaszökött s a burlákok 'lázon* 
írását szította Déloroszországba'n. 
Még négy lizben száműzték, ele 
mindig visszaszökött s megszer
vezte a. baJkui, szentpétervári véres 
lázadásokat. 1913-ban a legsúlyo
sabb száműzetésbe küldték az 
Északi Jegestenger egyik szigetére, 
ahonnan csak az 1917 februári for
radalom hozta vissza. Kommunis
ta pártlapot szerkesztett és Lenin 
iobb {k£ze lett, akitől a iSztalin 
,;Acér' nevet is kapta. Népbiztos, 
majd á koronatanács eevik rette
gett \ezére lett s a Szovjetunió 
központi bizottságának főtitkára 
(1920) L e n i n később már félt a 
vad Sztálintól s utódául inkább 
Troczkiit kívánta tenni, de Sztálin 
ugv Troczki i t mint Kamenjiev, 
Bucharin. Tukacpevs7íkiií és Zj.nov,-
jlev Ihcönivörtelen jfélretoi&sáv ál* 
szovjetdiktátorrá verekedte föl ma
gát (1925). Célja: a szovjetrend
szert a világforradalmak érdeké
ben megizmositani s ezáltal — a 
külföld előtt titkolt, sőt letagadott 



— pánszláv nagyhatalmi helyzet 
megerősítését kivívni . . . Evégből 
1928-tól ötéves terveiket léptetett 
életbe, megindította a szovjet ex^ 
panziv távolkeleti politikái át s az 
Európa és Amerika ellenes Idum-
ping háborút. A kommunista qon-
dolatról hovatovább a kapitalista 
rendszer télies elismeréseié tért * 
a vfláiK naoytőkéseivel szövetke
zett, ugvanekkor szerte a világom 
lázadásodat szított, (India, Mexikó, 
Spanyolország). ,'(A Szovjetunió 
gazdasági és szellemi megszilárdí
tását kérlelhetetlen vallásgvülölet-
tel telítette. Az istenellenes (bez-
bozsnik) mozgalom alatta vett ki
fejezetten pánaellenes éft s e moz
galmat hatalmas szervezeti appa
rátussal világmozg alommá széle, 
sitette. Eervkérit ellenségre minden 
vallásnak. Főkig a papság hiteha-
óvását szorgalmazta s csak 1929-
ben £000, többnyire görögkeleti 
(ortodox) hittagadó papra tett 
szert. 1930 márciustól egy éven Ü 
tartó ..tisztogatást" végzett biro
dalmában s ekkor 53 ezer embert 
vetett k i az éhhalálnak. A Lenin 
által még itt-ott, meghagyott temp
lomok nagyrészét bezáratta, négy 
katholikus püspököt. 24 papot és 
több t ezer hathoükus hívőt az 
Észak'i Jegestenger Szoiovjieickij 
szigetére száműzött s elve voFt, 
hogv 1934-re minden istentisztelet 
megsz'üniék' a Szovietunióban. XT. 
Piusz pápa szociális körlevelére 
(Qudragesimo anno) Ouilon irato>t 
szerkesztett s ellene rádióbeszédet 
is intézett (193.1 iunius 28). mely-
ben közmondásos tudafilansá*T)ának 
megfelelően az Isten-hit kiirtására 
a fokozott technikai fellendülés* 
ajánlotta. Gazdasápi és viláoforra. 
dalmi terveinek dúcába döH&ve! 
1932 októberében távolkeleti 
szovfetenvetemre küldték, 

* Akadtak, akik Sztálin hatvana
dik születésnap üán szerencsekivá-
fflatban a szovjetdiktátor ..szemé
lves boldogságát44 emlegettek és 
kívántaik. Nem terondolHak arra, 
hogy Sztálin „személves boldogsá
ga" — mint az Osservatore ÍRoma-
nb találóan megjegyzi, — „Európa 
boldogtalanságával41 áll összefüg

gésben és azzal arányos.4' 
A kitűnően informált sátéribe-

cseji „öntudatos4* cikkéhez nem 
kell kommentár. 

Hol termelik a leafittbb élelmi
szert? Manapság igen népszerű 
minden közgazdasági tanulmány, 
mert termelő és fogyasztó, munkás 
és munkáltató egyaránt saiát sor-
sáriak* jövendő alakulását keresi 
benne. Néhány hónap óta mái* 
nem csupán földrészünk ipari, ha
nem, főiként élelmiszertermelését 
vizsgálgatták szakértők és nem 
szakértők: vaj ion kielégiitő-e ezi? 
Nem kell-e tartani nélkülözéseikkel 
teli téli hónapoktóll. különösen a 
tavaivi, rossz terméshirek után? 
11 v szempontból igen érdekes* k i 
mutatást tett közzé Németország 
központi statisztikai hivatala. 
Pontos számok táriák föL hogy 
egyes országok népességük arány
számához viszonyítva élelmiszeFel-
látásuk szempontiágól földjüket 
miven. százalékarányban használ
ják (ki." Főkérdés: Képes-e Európa 
ellátni önmagát élelmiszerekkel? 
Mindenekelőtt nézzük meg Európa 
egyes országainak élelmiszerternie-
lési indexszámát. Anglia adata pél
dául: 25. Azt jlelehti ez. hogy Amá
liában 100 lakos közül (jelenleg) 25 

m angol lakos élclmiszerszükségleftét 
fedezhetik belső termeléssel. Ang
lia tehát feltétlenül élelmiszerbe
hozatalra szorul. Ámde lássuk más 
országok adatait is. Norvégia 43, 
Belgium 51, Hollandia 67. Írország 
75, Finnország 78. Franciaország 
83. Svédország 91, Chile 93. Portu
gália 94. Olaszország 95. Oroszor
szág 101, Lengyelország 105, Jugo
szlávia 106, Bulgária 109. Románia 
110, Magyarország 121. Ujzélánd 
17L\ Kanada 192, Ausztrália 214, 
Argentína 264. Magyarország a k i 
mutatás szerint 121 százalékkal 
vezet Európa élelmiszertermelő ál
lamainak élén. Egyes nagyhatal
mak számadatai azonban sotk f i 
gyelmes szemlélőt elgondolkoztat
nak. Oroszország alig termel több 
élelmiszert annál, mint amennyiire 
szüksége van, bár .fölöslegei (éppen 
hatalmas területére való tekintet-


