Szemle
céltudatos forradalmárok
háborús összeomlás

harcát

után még

vívja a
nagyobb

be az 1932-es katasztrófa, amelyért
olyan súlyosan vezekel áz egész

ma

német

romlást előidéző, megalkuvó szociáldemo

dolgozó nép. E z kergeti halálba a regény

kratákkal.

egyik

Szinte valószínűtlen az egész háborúnak
és á német birodalomnak szintetikus be
építése egyetlen család

történetébe,

Brentanonak tökéletesen
család

tényleg

szimbóluma

császári birodalomnak.
háborúba

kergetett

A

a

a

széthulló

parancsszóval

„egyöntetű"

társadalom széthullása, felbomlása

pedig új

ke

sal vissza Amerikába,

de

sikerült. E z

hősét is, a másikat

serű csalódásai és végleges kiábrándulás
Glaeser mesterien mutatja be

a hit

lerizmus előfutárait: Hans, a kiutat

ke

reső, elvakított intellektuel, aki mint lepke
a gyertyába, zuhan a fasizmus

hálójába,

német

amelytől aztán, bárhogy erőlködik,

olyan

tud szabadulni, Jürgen, aki a Vezértől a

nem

részekre, amelyeknek egymásközötti an-

szocializmus megvalósítását várja, Dr. K a -

tagonizmusait, ellentétes ideológiáját sem

lahne, a semmi

az akkori, sem a

mai imperializmussal

riadó karrierista, a homoszekszuális Tráger,

nem lehetett és nem lehet ma sem sokáig

a korrupt Dern. E z utóbbiak, a kisvárosi

mesterségesen,

erőszakkal

fékentartani.

aljasságtól

vissza

nem

hitlerista alakulat vezérei tökéletes másai
kicsiben Hitler vezérkarának.
A k i eddig nem értette,

Glaeser könyve majdnem ott veszi fel a

hogyan

volt

fonalat, ahol Brentano letette, Itt már a

lehetséges a fasizmus uralomrajutása

második birodalomban, a weímari Német

weimari Németországban, annak egy pár

országban

vagyunk.

Egy

Amerikában

meggazdagodott würtembergi polgár leá
nyával

együtt

Amerikába

visszatér

szülővárosába.

a poroszok

kergette, de amikor

elleni

gyűlölet

a versaillesi béke

kötés után elolvasta a weimari alkotmány
szövegét,

azt

hiszi, hogy

szemléltető

képet

nagyszerű

könyve.

mutat

erről

Sokat

a

Glaeser

okulhatnak

belőle a ma még demokratikus országok
dolgozó

rétegei,

mert ahogy a

szerző

mondja: a fasizmus a demokráciát
fegyvereivel ölte meg.

Németország

saját

Tamássy Pál

Dr. Mijo Mirković:

„Održanje.se-

végleg lerázta magáról a porosz csizmát

ljačkog poseda." A parasztbirtok fenntar

és

tása. — Mirkovié

szabad,

demokratikus

hazát

talál

mindenképpen

meg

majd benne. Hazatérésekor Németország

érdemli, hogy egy-két szót szóljunk róla.

a vesztett háború, a jóvátétel és az in

Nemcsak azért mivel közel 20 éve

fláció terheit nyögi, amelyeken a bürok

küdik nyilvánosan, mint újságíró,

a

no-

ratikus demokrata pártok képtelenek se

viszádi kereskedelmi és iparkamara

tit

gíteni, sőt ezeket a bajokat az ő

kára, a szuboticaí

szám

jogi fakultás

mű-

tanára,

lájukra és a zsidóság terhére író fasisz

hanem azért is mivel egy egész sor

ták efőretörését

dományos művet

sem

tudják megakadá

tu

és cikket írt, amiket

lyozni. A z elkeseredett, tönkrement kis

tankönyveknek lehet használni gazdasági

polgárság, a kilátástalan jövő elé meredő

kérdésekben.

intellektuel fiatalság, a demoralizált mun

domásunk szerint a

kanélküli munkásság,

„Savremeni Pogledi"-ben jelent meg.)

a

kamatrabságban

tengődő parasztság könnyű áldozatává vá
lik a kommunizmustól rettegő

nagytőke

által favorizált fasiszta mozgalomnak.
fasiszták
detlen

agresszivitásával
demokrata

pártok

szemben

A
vé

tehetetlenül

(Cikkei közül egy pár tu
„Danas"-ban

és

a

Már régen sokat vitatott tárgy a tu
dományban és a gazdaságpolitikában, hogy
a

paraszt kisbirtok megmenthető-,

tőleg

fenntartható-e.

Mirkovié

ille

könyve

gazdag adattár erre a kérdésre vonatko

szemlélik előretörését és végül harc nél-

zólag, hiteles és világos

jkül adják meg magukat. így következik

olyan folyamatnak,

kimutatása

ami ma

egy

úgyszólván
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szemmellátható. Vázolja a kisbirtok fejlő

hogy a dolgozó parasztság [és

dését egy csomó európai

dasági munkásság

arra a következtetésre

országban

és

jut el, hogy

a

szegény

földművesre

és mezőgazdasági munkásra és egy

Ugyanígy látja és leszögezi a földmű
vesszövetkezetek gyengéit is.

kis

hányad gazdag parasztra és földbirtokosra.

mezőgaz

összeegyez

tessék a profit-termelés érdekeivel.

tőke fejlődése szétszakítja a parasztságot
egy széles tömeg

érdekeit

A m i hiányát érezzük

a

könyvének,

az, hogy ő maga nem mutat semmi utat,,

E z z e l kapcsolatban jut el Mirković arra

s

a helyes következtetésre, hogy a kisgaz

könyvében a parasztságot, amellyel való

daság tökéletesen-tarthatatlan és rámutat

együttérzése pedig kétségtelen. Nem

kikerülhetetlen hátrányaira, úgy a terme

foglalkozik pl. azzal, amit a francia nép

lés, mint a kereskedelem és hitel szem

front-kormány tett a parasztságért,

pontjából, valamint képtelenségére, hogy

a

a modern, nagyban való termeléssel kon-

eredményeivel.

kurráljon. Számbaveszi mindazt,

amit a

mintha

spanyol

tökéletesen

kormány

értékét, amely nálunk

birtokosság

rá tudományos

a

nyugati

demokrata államokban,

Németországban

és

úgy
mint

Olaszországban

és

bízná
is

vagy

agrár-reformjainak

E z z e l nem akarjuk kisebbíteni a könyv

tőkés országok tettek és tesznek a kis
fenntartása érdekében,

sorsára

először

mutatott

felkészültséggel a kisbir

tokok fejlődésére a tőkés-termelés kere
tein belül.
Poór J á n o s

világosan kimutatja annak lehetetlenségét,

F e l k é r j ü k t e r j e s z t ő i n k e t , hogy a küldött lappéldányokkal
a legközelebbi számig pontosan számoljanak el. A késedelmes
elszámolások miatt a lap anyagi nehézségekkel küzd.

Újítsa meg előiizetését!
A

HID postatakarékpénztári

csekkszámlája

58297
A HID előfizetési
dija:
Jugoszláviában: Egy évre 30'—, félévre 1 6 — , negyedévre 9 — dinár.
Egyes szám ára 3 — dinár.
Magyarországon: egy évre 4 - , félévre 2 — , negyedévre 1 ' — pengő
Egyes szám ára: 40 fillér.
Franciaországban: egy évre 20 — fr., félévre 10'— fr.,
negyedévre 6'— f r . Egyes szám ára 2 ' — f r .

A „HID" a magyar fiatalok lapja!
Olvassa és terjessze a „HID"-at!
Kéziratokat csak a portó előzetes beküldése mellett küldünk vissza.
Csak teljes névvel és címmel ellátott kéziratokat veszünk figyelembe..
Lapunkban megjelent minden egyes cikkért irója felelős. — Levelek
és kéziratok A d m . i Red. H I D Subotica, post, fan 88. cimre küldendők.
„HID" literarni časopis, izlazi deset puta godišnje.
Odgovorni uredtíik i izdavač: MAYER
OTTMÁR, SUBOTICA,
Petrogradska ul 35
Gradska štamparija, Subotica. 37—761-2

