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A radikalizmus maszkjában. 
(Az Új Nemzedék.) 

A reakció szervezkedik. Még egyszer, utoljára összeszedi minden erejét és 
minden eszközét latbaveti. De ne higyjük, hogy talán nyíltan, hátravetett sisakkal 
áll ki a porondra. Nem, az elavult módszerek berozsdásodtak. A pédikátiók elavul- 
tak és semmit sem használnak. És nem segít sem az „egyházi átok”, sem más, 
csodaszerek, nép- és emberbódító narkotikum, ó még olyan szentségek, mint a 
„magyarság szupremáciája” sem. Új eszközök kellenek ide. S a reakció nem riad 
vissza. Nem ismer akadályokat és számára nincsenek nehézségek. 

De már nem jöhetnek a régi vértezetben és így felöltik magukra „Ezsaunak 
drága ruháit”, álarcot „tesznek fel – a radikalizmus maszkját, hogy megmentsék az 
ő értékeiket a világszemléleti alapon álló igazi radikalizmustól. A régi, kipróbált 
harcosok már nem megbízhatók. Friss, új embervér kell ide – az új nemzedék. 
És hirdetik ez ifjaknak, hogy minden erő feszüljön meg. mert itt vannak azok a 
végső percek, amikor végül cselekedni kell. Mert . . . „demokrata államot is aka- 
runk, erős államot is akarunk” (V. 32. sz. 30 old.) – mondják s mivelhogy az 
ember és a tudomány annyi eltévelyedés után megtalálta Í magát és a másik végső 
valóságot: a földet, – íme ők is megfújják a kürtöket, hogy azok szóljanak az 
emberhez es a nincsetlenségbői és nyomorból, a munkához és a – földhöz vezes- 
sék őt vissza, imígyen: 

„Földet a magyar népnek!” dübörög és harsog elő kürtjeikből, „és az 
államnak legyen joga . . . bármely . . . akár kötött vagy nem kötött, akár világi 
vagy egyházi nagybirtokot . . . kisajátítani . . . ”  (30. sz. 10. old.) De harsogják 
továbbe megváltó trombiták,... „ha kivetünk rá (a földre) 4%-os földértékadót... 
ekkora adóösszegek gyakran még a jövedelmét is meghaladnak és nincs az a 
 többtermelés. ami ilyen adókat ellensúlyozna? (31. sz. 30. old.) 

Oh, a demokrácia tántoríthatatlan bajnokai! Éljen a magyar függetlenség és 
je a banktőkével! És a világháború ötödik évében, amikor a magyarság létének 
igenje vagy nemje dől el, amikor az egész kultúra egy új alapra készül helyeződni, 
amikor az annyi és annyi embermillió vére jogán megszerzett békét akarjuk mi is, 
ellenségeink is, „egész szívünkkel és egész lelkünkkel”, akkor ők is a békét 
akarják, de  

„a legégetőbb kérdés. . . a magyarországi zsidóság kérdése” . . . (29. sz. 9. 
old,), mert „. . . kétségbeejtő állítás . . ., hogy a harctér kettőszázötvenhárom sírja 
közül – öt jut a zsidóságra”. (28 sz. 9. old.) 

Íme a bús kurucok, kik hazájuk sorson kesergnek. Ők megértik az idők 
szavát, ők radikálisok, szocialisták és földet és jólétet akarnak adni a népnek, 
de . . . még fontosabb vagy talán ép ezért fontosabb nekik a felekezeti gyü- 
tölség szítása. (A nadvornai rabbi tálesze. 29. sz. 22. old.) Földet kell adni a haza- 
térő katonáknak, de az egyházi nagybirtok nebántsvirág, mert „... hivatása kez- 
dettől fogva kulturális, míg a világi nagybirtoké nemzeti volt”. Ezt a hivatást 
„végzi ma is, amikor számtalan iskolát tart fenn, jó erkölcsöt terjeszt” (az egyházi 
nagybirtok!) (32. sz. 30. old.) 

De az igazi demokrácia e felkent papjai nem elégszenek meg e nagy „elvi” 
célkitűzésekkel, a banktőkének minden bűnért való felelősségrevonásával, ők igen 
érzékenyek a kisebb emberi kultúrkövetelmények iránt is. 

Íme, milyen szociális érzékre vall: a katonadiákok sorsa és az írók állami 
segítése mennyire a szívükön fekszik, Hosszú cikkeket írnak a diákokról, de (mily 
csodálatos!) a konklusió: 
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». . . volt tehát összesen 1788 izraelita és 2924 más vallásfelekezethez tartozó 
egyetemi hallgató. Ez magyarázza meg, azt az erőteljes hangadást és jelentős tér- 
nyerést, ami a háború ideje alatt a radikálisoknak és galileistáknak minden irály- 
ban sikerült” (24. sz. 14. old.) 

De felkeltették sok komoly ember érdeklődését az írók állami segítésének kér- 
désével is. Komoly írók legsúlyosabb érveiket és évtizedek kijegecesedett meggyő- 
ződését sorakoztatták fel, hogy végül a magyarság kiválasztott és egyedül fém- 
jelzett képviselői fitymálva megállapítsák, hogy mindez nekik, mármint „a” magyar- 
ságnak, idegen, általában amit az irók csinálnak, az mind ama „idegen” szellem és 
„ezek az írók nem érzik és nem ismerik el azokat a kötelességeket, amellyel a 
magyar író nemzetének tartozik”. (24. sz. 19. old.) 

És végül is halljuk csak, amit a magyar nép eme védelmezője oly szépen 
mond el  a Jákob hangján: 

„És ne feledjük el soha, hogy a föld már kötöttségénél, ingatlanságánál fogva 
is inkább, hű a hazához, mint a nemzetközi vándorhajlamú pénztőke. A föld népé- 
nek lehet bűne a magyar tunyaság, de a tőke bűnei nem magyar bűnök. Hogy 
milyen bűnök azt az Új Nemzedék olvasóinak nem kell magyarázni. (32. sz. 31. old.) 

Valóban – nem. De akkor végre is le „a kecskegödölyék bőrével!” Ez a 
kéz is Jákob keze! Kelen László. 
 

  




