
hiába van állandó mosoly az ar
cán, a pánikot nem tudja leszerel
ni, mert a népnek sem hozzá, sem 
munkatársaihoz bizalma nincs. A 
képviselők többsége sem azért tá
mogatja, mert bízik benne, hanem 
azért, mert fél az utána következő 
káosztól, pttől a Középeurópából 
íenyegető állandó felfordulástól 
{permanens káosz) fél az ellenzék 
is, mely ép oly tehetetlen az eljö
vendő brit politika kérdéseivel 
szemben, mint a mostani kor
mány. 

Évszázados angol hagyomány 
bevánni az események és dolgok 
közeledését, azután elhárítani, de 
sohasem kezdeményezni. Ezért 
nem tudott Anglia a támadó fa
sizmus ellen, mindjárt valami ha
sonlóan hatásosat szembeállítani 
és ez okozza az angolok gyenge
ségét. Az angol békeszerető, jóittr 
dulatú, de a pénzéért akar is va
lamit. Abba belenyugszik, hogy 
§00 millió font az idei költségve 
téá, de azzal nem elégszik meg. 
hogy ekrazit bombák ellen bádog-
állványok, légi bombázás ellen 

.gázálarcok és gázbombák ellen 
térdigérő lövészárok legyen a vé 
«fcelem. Kétségbeejtővé teszi a hely 
setét a 2 millió munkanélküli és 
menekült kegyetlen versengése is 
Egy hajón ülnek és egy örvény 

-felé haladnak, mégis azon vitat 
kóznak, hogy ki érdemel több szau
náimat. Á jóindulatú emberek 
egyformán akarnak segíteni a 

TOunkainélkülieken, csakúgy mint 
Baile Szelasszién és a német 
cseh és spanyol menekülteken, 
vagyis egy hatéves rövidlátó poli
tika összes áldozatain. De mind
nyájan a nagy és tehetetlen egy 
házak és a kis és tehetetlen segí-
Kibizottságok egyformán tudják, 
hogy a közeledő viharral megbir
kózni nehi tudnak. 

Ezeknek a harcoknak, segítoak-
<: soknak, felvonulásoknak, tünte
téseknek , koporsó procesziónak. 
gyűléseknek jelképe a napon
kint látható lövészárok, amely 

-senkit k i nem elégít, ellen
iben a volt katonákat életük leg
hosszabb idejére emlékezteti. Hiá-
* a akar ja a sajtó sport és társa

dalmi események leírásával 
izgalmat csillapítani. Tudja min
denki, hogy az emberiség dönto^ 
élet halál harca kezdődik, de . * 
közvélemény szerint erre a harcra 
jobban kellene előkészülni. 

A fasizmus lényege a besza-
míthatatlanság és kiszámíthatat
lanság és ez ellen nem használ a * 
esernyő. A „demokrácia44 hopjp-
mesterei rendeznek még ünepsóge-
ket az udvarnál, parlamentiül 
és egyházban, de nem törődik vela 
már a nép. Mást akar. Védelméti 
Mélyebb f árkokat, mélyebb ver
meket. A nép most irigyli bányá
szait, mert azok pár száz méter 
mélyen vannak a föld alatt és 
„védettebbek"? 

Mohácsi Irén 
A magyar kormányválságok tit

ka . Imrédy bukását a sajtó egy-
része félreértette, azt adva ma
gyarázatul, hogy a bukás Imrédy 
„zsidóvolta miatt*' következett be 
Nemcsak az Imrédy kormány, ha 
nem általában a magyar kormá
nyok (jelenlegi! & ű r ü váltakozásá
ra ad választ Szentessi Károly az 
„Uj Hang" egyik legutóbbi szá
mában „Belső harc a fasizálás 
körül14 című cikkében. Többek kö
zött az alábbiakat fejti k i : 

A magyarországi politika esemé
nyei élesen rávilágítanak arra , 
hegy az uralkodó osztályok kör 
vében nézeteltérések vannak, hogy, 
a nagytőkések és a nagybirtokosok 
mindeddig nem tudtak megegyez
ni abban, hogy a jövőben mily eft* 
eszközökkel biztosítsák osztályki
váltságaikat, milyen mértékben és 
milyen eszközökkel idomítsák hoz
zá Magyarországot a róma-berlini 
tengely fasiszta rendszeréhez. A 
nyilvánosság előtt folyó politikai 
harcok belső kérdései ezek voltak: 
nyílt fasiszta diktatúra legyén-*, 
vagy olyan messzemenő engedrixé 
nyéket kapjon-e a fasizmus, amik 
már elmossák a határt a nyílt fa 
siszta diktatúra felé, vagy megma
radjanak a nagybirtokosok és 
nagytőkések uralmának eddigi 
fermái, ha egyre jobban fasizálé* 
dó tartalommal is? 

* Szemmel látható, hogy az u r a l -



kodó osztályok, elsősorban a nagy
birtokosok attól tartanak, hogy 
egy fasiszta jellegű tömegmozgó^ 
sítás a politikai erőviszonyok 
olyan mértékű eltolódását vonhat
j a maga után, amely a nagybirto
kot és a nagytőkét a r r a kénysze
rítené, hogy érdekei képviseletét 
saját kezéből kiadja és a fasiszta 
tömegszervezetek vezetőire bízza. 

A legnagyobb nyugtalanságot az 
uralkodó osztályokban Imrédynek 
az a bejelentése keltette, hogy 
újabb háziszabály revízióval a 
„törvényhozás ütemét" a k a r j a 
meggyorsítani, hogy rendeletekkel 
a k a r kormányozni, hogy a parla
menti pártok helyett fasiszta tö
megpártra akar támaszkodni. In> 
rédynek ez a szándéka felkeltette 
a nagytőke és a nagybirtok gya
núját, hogy Imrédy fasiszta dikta
túrával, a hatalom közvetlen gya
korlásából k i akar ja zárni az 
uralkodó osztályokat és fasiszta 
kormányzást k i akarja vonni a 
nagytőke és a nagybirtok közvet
len ellenőrzése alól. Imrédy nem 
tudta a magyar uralkodó osztá
lyok döntő részeinek olyan mesz* 
szeme no és osztatlan bizalmát 
miegnyerni politikája számára, 
hegy ezekre támaszkodva elnyom
hatta volna a politikájával szem
ben megnyilvánult ellenállást. 

Sz. A . 

Budapest. — A vasesztergályos 
fcúsz^évvel ezelőtt kapta a haslö-
vóst, aminek következtében a Ró
zsa ucea 95. számú házban levő la 
kásán meghalt. Húsz esztendőn ke
resztül hordta hasában a golyót, 
amelyet valahol az orosz harcté 
ren kapott egy ütközet alkalmai
val. Közben véget ért a háború, k i 
tört a béke, államok omlottak 
össze és újak alakultak és mind
ezen a kavargáson keresztül A l 
bert János vasesztergályos hasá
ban őrizte a golyót, amelyet nem 
tudtak eltávolítani belőle. Arányt 
lag békésen élt ezzel a bizarr em
lékkel együtt, esztergályozott, h a 
volt mit, hazavitte a kevés bért, 
vagy végezte a munkanélküliek 
bús sétáját, amikor nem dolgozha
tott és mindezekéin az utjain el 

kísérte a harctéren kapott golyó*. 
Néha figyelmeztette Albertet a 

golyó, hogy ő is a világon v a n r 

sőt kényes és krit ikus helyen. F e 
lesége elmondotta, hogy férje nem 
volt ugyan beteg, de a harctéri 
golyó minden esztendőben egyszer 
vagy kétszer életjelt adott magá
ról. Ilyenkor a vasesztergályost 
sürgősen kórházba kellet szállíta
ni , ott az orvosok fejcsóválva é& 
tanácstalanul lefektették és csi l 
lapítókat adtak neki. Arról is be
széltek óvatosan, hogy a golyót jó 
volna mégis kivenni Albert hasai
ból, de erre egyik orvos sem vál
lalkozott, mert úgy érezték, hogy 
ez a beteg életébe kerülhet. A go
lyó tehát konokul és kajánul fe
küdt, sőt uralkodott a vasesz
tergályos hasában, sőt magán a 
vasesztergályoson is. 

Valószínű, hogy azóta nem is 
volt zavartalan napja Albertnek. A 
vasesztergályosoknak, mint bér
munkásoknak mostanában aműgy-
is ritkán akad önfeledten vidám 
napjuk, de ezenfelül Albert hasá
ban ott súlyosodott a szörnyű és 
gyötrelmes emlék, amely ki nem 
irthatóan befészkelte magát a tes
tébe. Sőt, ezzel együtt az agyába, 
az egész életébe is. Gondoskodott 
arról a golyó, hogy gazdája l>i-
zcnytalan legyen földi léte tekin
tetében. 

Közérzete nagyjából hasonlított 
Európa állapotához. Körűibe! ü? 
egyszerre is kezdték el ezt. Albert
nek és Európának ugyanaz a ba
j a : az, hogy annak idején eg>~ 
katona valahol elsütött egy pus
kát, másik oldalról visszalőttek 
ettől az időtől kezdve mind Albert, 
mind Európa sorsa jelentékeny 
mértékben aggasztóvá vált. 

Albert nem birta tovább. A go
lyó következtében 54 éves korába;* 
jobblétre szenderült. Aránylag fi
atalon halt meg s lehet, hogy a 
golyó nélkül eléldegélt volna a vas
esztergályos/ok végső korhatáráig. 
De a goiyó nem hagyta továá* 
élni. Végül mégis megölte. 

Európa még birja, ő még él a 
golyóval a hasában. 

iMteddig? 
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