
G yurgyák  János

POLÁNYI KAROLY A BÉCSI MAGYAR ÚJSÁGNÁL1

„Szocialista volt, de politikai párthoz 
nem kapcsolódott, sőt politikai mozga
lomban sem vett részt. Soha doktriner 
nem lévén, sok alkalommal haránt tört 
Európa szocialista mozgalmainak adott 
vitavonalain. Bár marxista nem volt, 
még kevésbé volt szociáldemokrata. 
Bár humanista volt, mégis mindenek
előtt realista. Bár a társadalom realitá
sának tudatában és mindazoknak a kö
töttségeknek a tudatában élt, melyek
nek e realitás aláveti valamennyiünk 
cselekedeteit, érték- és gondolatvilágát, 
valamennyiünknek, akik kikerülhetet
lenül részei vagyunk a társadalomnak 
-  élete vezérfonala, belső törvénye a 
cselekvés és gondolkodás szabadságá
nak gyakorlása volt, s ebből a fataliz
mus vagy a determinizmus gondolatá
nak soha nem engedett.”

Kari Levitt

Polányi Károly egy kései visszaemlékezésében a következő sorokat vetette 
papírra: „Ami lettem, magyar földön lettem. Magyar életek adtak értelmet éle
temnek. Ami hibát netán elkövettem, mások fizettek itt érte. Ami jót akartam, 
itt teljesedjék. Ami keveset a nagyvilágnak adtam, ide térjen vissza.”2 Kevés 
történt még a Polányi-életmű feltárása, műveinek, tanulmányainak, cikkeinek 
és leveleinek felkutatása és bemutatása terén.3 Terra incognitának tekinthető 
Polányi bécsi emigrációja is.4 Az itt közreadott cikk-válogatás szándéka, hogy 
— ha szerény mértékben is — elősegítse szerzőjük „szellemi hazatalálását”.
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A z e lső  emigrációs évek  (1 9 1 9 —1920)

Polányi Károly 1919. június 8-án utazott el Bécsbe, elsősorban egészségi 
állapotának romlása miatt, de a Jászi-napló5 tanúsága szerint távozásának poli
tikai okai is voltak.6 Június végén súlyos műtéten esett át, s csak októberre 
épült fel annyira, hogy a kórházat elhagyhatta. Menedéket talált a Wienerwald 
déli részén fekvő Hinterbrühlben, az Eugénia Schwarzwald által vezetett Helm- 
streitmühle-nek nevezett üdülőben. Ebben az időben több magyar emigráns 
író, politikus lakott ott (Lékai János, Balázs Béla és felesége), de látogatta az 
üdülőt JásziOszkár,RóbertMusil,Hajós Edit, Helene Weigl, Karin Michaelis is.7 
Itt találkozott először Polányival Duczynska Ilona, aki — mint a KMP futárja — 
1920 őszén került Hinterbrühlbe. Visszaemlékezésében8 a következőket írja: 
„Polányi 33 éves volt, hosszú betegségtől elgyötört és igen magányos. Olyan, 
aki visszanéz az életére, nem elébe. Elgondolásaiban,világnézetében Tolsztojhoz 
állt közel. Lelki tompultsága fölengedett, az élőket megértő jóságos szemlélet
nek adott helyet, mintha ezek közé az élők közé önmaga alig-alig tartoznék.”9

Ebben az időben Polányi közel került Balázs Bélához, bár barátság soha
sem alakult ki kettejük között. „Együtt dolgozunk ..  . egy világ megértésén, 
mint középkori népek egy kathedrálison.” — írja Balázs.10

Az első emigrációs években Polányi számára nagyon sokat jelentett Jászi 
barátsága. Ez a kapcsolat már 1919 előtt kialakult (Galilei-kör, Országos Polgári 
Radikális Párt),11 de igazán bensőségessé csak itt Bécsben vált. A Jászi-napló 
alapján pontosan rekonstruálhatjuk e barátság kialakulását, közös céljaikat, ter
veiket és munkájukat. Közös terveik között szerepelt a Huszadik Század újraindí
tása,13 egy szabadkőműves kör alapítása az „embeijogok védelmére14 és egy 
irodalmi rt. megindítása.15 Jászi naplójában hiven beszámol Polányival folyta
tott vitáiról. Összefoglalva elmondható, hogy nem volt a kornak olyan jelen
tősebb eseménye, amelyet meg ne vitattak volna.16 S amikor Jászi átvette a 
Bécsi Magyar Űjság szerkesztését (1921. június 15.), Polányi számára is meg
nyílt az út a lapban való közreműködéshez.

A Bécsi Magyarnál (1921—23)

A Bécsi Magyar Újságot17 polgári emigránsok indították meg 1919 őszén.18 
A lapot polgári liberális szellemben szerkesztették, s megegyezésre törekedtek 
a Horthy-kurzussal. Jelentékeny változás történt alapnál 1920 februárjában.19 
Az új szerkesztőség (Gábor Andor, Kaczér Illés, Németh Andor, Bródy Ernő, 
később Frank László) szakított az addigi kurzus-támogató politikával, és nyílt 
ellenzéki lappá alakította át a népszerű Bécsi Magyart. A Somogyi-Bacsó gyil
kosság után pedig kíméletlen harcot indított a Horthy-rendszer ellen. A lap 
szellemi irányítója ekkor Gábor Andor volt. A továbbiak megértéséhez szüksé
gesnek látszik egy igen fontos kérdést tisztázni.
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V. évfolyam Béca, péntek, 1923 március 9  5 7 . szám

A mai tartalomból: Angora uj békefeltételei —  Kötéllel fogják Horthy 
katonáit —  Klárik képviselőt egy ezredes halállal fenyegette —  

Prágai válasz Bethlen közeledésére — Letartóztatták larnay Gyula
rendőrtanácsost

A keleti kérdőjel
Irta : Po lány l K ároly 

Az angorai nemzetgyűlés visnzav»Utt* 
az euteute béketervezetét. Tévedne, aki 
a rt hűmé, hogy ar.ok a t okok. amelyekből 
a lausaonol tárgyalások me/hlmuiltnk. ön
magukban véve valami különösen súlya 
aak lettek volna.

A D a r d a u e i l á k  éa a k l a é b b i é -  
g t k  v é d ő i m é  tárgyiban telje# meg
egyezés jött létre Lausanueban. M o » t  u 1 
Birtoka és a p é n t U g y i - g u z d a e á g i  
kérdések miau történt a szakítás. Sem a* 
egyik, *«m a másik kérdés azoobau érre 
kényszerítő okot nem szolgáltatott.

Üoiuir Law határozott kijelontésa ase- 
rim a a  ő s z ü l i  petróleumforrások nőm 
jáuzaDak szerepet Anglia politikájában 
te  « t lényegébeu bizonyara igaz is. Nem
csak atért nem. meri lőhet, hogy nincs is 
Itaszoositbató petróleum Moszulbao, h* 
nem azért lz, mert a török lobogó zuhaaera 
volt akadálya a jó Üzletnek. Moszul bír 
toka miatt, annyi bizonyos, Anglia oetu 
volna hajlandó a török békét kockáztatni.

A p é u z U g y i é s g a a d a a i g l  ellen
té t bizonyára koraolyitbt természetű. A 
kapitulációk rendszerét Hiouban. amely 
eddig Törökországot gúzsba kötötte, ss 
outento kész feladni. Bizonyos átmeneti 
garanciák viazont elkerülhetetlenek. Ezt 
a törökök is belátják. Ami tehát volta
képpen rendezendő, az a hitelezd államok, 
elsősorban Franciaország viszonya aa 
adósához. Aui az uj Törökorsiig, usak 
Úgy mint a régi. állandó péuzszükségben 
szenvedvén, bizonyéra hajlandó »olua el
ismerni a régi adósságait, ha — uj hitelek- 
kf! kárpótolják érte Érthetetlen volna, 
ha akár Franclaorzzág, okát Törökország 
efféle kérdések miatt komolyan kockáz
tatni akarná e bákél. Ehhez nyilván 
egyéb és súlyosabb természetű okuk kel 
lenek.

Valiiban igy Is áll a  dolog. Lausanne 
kulisszái mögött súlyos világpolitikai 
ellentótok ütköztök össze. A keleti kérdő
jelre ezekben kell keresnünk a v á lásit 

A lórük-gürbg háború mögött, mint Is
meretes, Páris és London verseugése 
állott. A törökök kUizsiai győzelme nem
es» k a göiüg. hanem az ángol kormányt 
Is megbuktatta. Ezzel a török-görög kon
fliktus végleg a törökök javára oldódott 
meg. Franciaország pedig szabad kaiat 
nyert a  Ruhr-vidéken.

A lautanuel konferencia küzdelmoi mö
gött Is más felek állottak, mint a  kolsxl- 
neu szereplők. Oroszország és az ententf 
versengtek Itt abban, hogy Törökországot 
a saját világpolitikájuk szolgálatiba állít
sák. „Az vntente háborút készít elő a  
Felit te-tuugeren Oroszország ellen" ~  
Sioudo'U Csieserin. Curzon pedig azt vá
laszolta. hogy Csicserin orosz tavat sze
retne csinálni a Fekete-tengerből, amely
nek a  bejárójához a törököt állítja oda 
portásnak. . .

Ezt a  versengést használták és használ
ják ki Kenwlék arra, hogy a nacionalista 
Törökország feltámadását minél fényeseb
bé és teljesebbé tegyék, üe ugyanebben a 
helyzetben rejlik a keleti kérdés vészes és 
lényegeid jellege is.

Mert a Hulir-kérdés, amelybeu a fran
ciák sunyit köszönhetnek a l»u*aimui za
ju k n a k .  végzete* vis.zhatást gyako
rolhat a Keletre. l.:iu-:iiniehaii a franciák 
azért támogatták Augliat, mert cserében

e szolgálatért Anglia semlegességet Ígért 
a  némát kérdésben. De a Ruhr-bonyoda- 
lom súlyosabb konfliktusra vezethet, mint 
aminövel Franciaország számítolt.

Törökország podig alighanem űrre vár. 
Mert akkor m  enteutc egysége* frontja a 
keleti kérdédien . előreláthatólag meg
bomlik. (.'gyanú Anglia és Franciaország 
utjtd a Keleten akkor végleg elvállallak 
egymástól. Mint míg egv francia-orosz 
közeledés éppenséggel ninunen kizárva, 
addjg Anglia és U tószóm ig érdekei a

Távol Keleloo szükségszerűen összeüt
köznek.

S a török nacionalizmus a nemzeti túl
zás és az orosz politika Irányába hajlik, 
amint érzi az entente belső gyengeségét. 
Egyszerű fogásról, hasonló tárgyalások
nál oly szokásos |ire<szióról. vagy düntö 
fordulatról van-e szó a luusannei tervezet 
visszavetésénél, még ma nem dönthetjük 
el. Do egy kétségtelen. Amíg Nyugaton 
nincs béke. a keleti kérdés tartós rende
zése elképzelhetetlen.

müncheni összeesküvők
Ki a k a r tá k  k iá ltan i a bajor monarchiát 

— A Bécsi Magyar Újság Jtlenltse —
München, március 8.

Noha u hivat alpi körük a fölfedezett 
mouarobisla összeesküvésről minden rész
letesebb közlést megtagadnak, beavatott 
körűkben mifcú tudómé-»« ju to tt, l.o*y a 
jjuecvlervekben az úgynevezett hazu'i&s 
szövetségeknek ti volt részük, ligy lát
szik. hogy egy oly csoportról vau *zó, 
amely Délbajorursziigban ki akarta  kiál
tani a  monarchiát, huny azt egy uj nagy 
Németország luagvivú tegye, remélve, 
hogy ahhoz idővel Németország lobbi ro, 
szei is csatlakom! fogunk. A terv kezde
ményezője. Fuclij tanár, aki azelőtt egyik 
szerkesztője vult n Münehenur Neueste 
Nachrichtennek. é* akit ugyuiial nz uj 
államalakuláa elnökének szemeltek ki. 
Fuclis tanár gyakran utazott A u s z 
t r i á b a  ás ott a t alpesi tartomány oknak 
Délnémetorszáchoz való csatlakozása 
mellett fejtett ki propagandát. l»r. Küldés 
lett volna a közélelmezési diktátor, ür. 
Kilhiss sógora gróf Botiuuenick. ak i tud
valevőleg egyik kezdeményezője auuak a 
mozgalomnak, amely az osztrák alpesi 
tartományok bevonásával déluéuiet mon
archia alakítását és unnak a német biro
dalomtól való olszakltisát tervezi.

Dr. Kohléi lWO-ban a bajor szónnugy- 
kereski-dok szövetségének elnöke volt. 
Az öíszue.'kUvésbon részesek előtt állító
lag kijelentette, hogy m ó d j á b a n  á l l  
B a j o r o r s z á g n a k  c s e h s z l o v á k  
s z é n n e l  v a ló  e l l á t á s á t  b i z t o s í 
t a n i  arra ui esetre, ba a pui-ca Bajoror
szágnak északnéinviországi szénnel való 
ellátását lehetetlenné tenné. Ebből a cél
ból állítólag összeköttetésbe lépett Cseh
szlovákom ig széukereskedOlvel.

kapcsolatban az angol sajtónak az a köz
lése is hogy a franciák kitejozé*re juttat
ták az; a szándékukat, hogy Wuritem- 
bergeu és Bajorországon átvouulv» Mün
chent m g A z iák szállni, llg y  lálszik, 
hogy a franciáknak az volt a szándékuk, 
hogy- Frankfurtot a jövő héten megszáll
ják és azután a Schn-arzwHdon keresztül 
fokozatosan München frlé nyomulnak

Azt a feltevést, hogy az összeesküvők 
valóban érintkezésheu voltak a franciák
kal, ez kitűnik a bajor f é l h i v a t a l o s  
„Knrfevpoiidenz Hoffmann*' alábbi „eáfo- 
latáfűd" 1«:

Nem felel meg a valóságnak az a liir, ' hogy gróf Boltimért, a  bajor királyivárt 
elnökét letartóztatták. Az sem igaz, 

• hogy az összeesküvők az ellensége* ha
talom segítségével Bajorországnak a 
birodalomtól való elszakilására töre
kedtek. I g a z  u g  y a ti,- h o g y  e g y  
I l y  h a t a l o m  s z e m é l y i s é g e i  
v e i  é r i n t k e z é s b e  I é i> t e k, de 
úgy látszik, hogy esik  Bajorország 
n e u t r á l i s  á l  á s  i r ó l  volt szó 
Esznknémetor*zág botsevlz.álisa eseté- 
ro. Evvol szemben vuló az, hogy az 
egész ügy mögött semmiféle jelentéke
nyebb politikai személyiség vagy orga
nizáció nem áll.
Ez a „cáfolat" megerősítéséül szolgál 

annak, hogy az Összeesküvők francia sze
mélyiségekkel — elsősorban persze Dard 
müncheni francia követtel — tárgyaltak 
B.ijoror."Zlg ,.uculr;duáU-áról''. nini ke
vésbé diplomáciai stílusban szólva. Ba-

C‘ .Írországnak a  birodalomtól való e 1 s i á 
i t  á r I  t  jelenti. Hogy a  „neutralizá- 

lást" Eszaknémetország ..bol*evizálásu" 
esetére tervezték, ez persze csak a rajta
kapott összeesküvők mentegetödzéae.

Az angol munkáspárt 
békeakciója

U J a b b  f r a n c i a  m e g s z á l l á s o k
(Reuter) London, március 8.

A munkáspárt parlamenti ceoportja elhatározta, hogy Franclaorzzág, Belgium 
ás Olaszország parlamentjeinek szocialista csoportjait a Ruhr-kérdéa megvitatása 
végett értekezletre hívja meg Londonba. Ezt az elóértekezletat egy sokkal fonto
sabb értekezlet fogja követni, amelyen képviselve lesznek az összes országok szak
szervezetei és szocialista organizációk

„Eddig és nem további“ |
(Wulff) London, március 8. I 

Lord R ó b e r t  C e c i l  Stctvansgeban 
ta rto tt beszédebeu kijelentette. bosv 
knal i .imiui cici kezelt az i feje annak, 
liogy Frauclaorsláguak ezt uiuudja: i

áédd'g és nem tovább! Mi békéi akarunk 
és a bekét el kell érnünk.

Lord Robert Cecil egyúttal kifejezésre 
juttatta azt s  véleményéi i*. hogy minél 
hamarább Ici'isziil. a fit Műben levő kér 
dé.*cket a nép -zov i-é / elé. a vég!.-..-, . • 
kielégítő iueaoldás auuál vaió,ziuubb

iW olffj Loudoo, március 8.
Az E v e n l u g  S t a n d a r d  jeleuti: 

O u d le y  tábornok, az angol megsz&Ué 
hadsereg föjuirancsnoka Londonba érke

UJabb megszállások a Kuhrvldékeo 
(WolO) Berlin, március 8 

Szerdán délelőtt francia „zálláscoijiáJók 
jelentek meg a reaiscb.-id-i városházán él 
a  főpolgármestertől ,zállá.,t kértek száz 
katou« számára. Amikor a fójiolg.inuesle. 
Heuiscbuid megszállása ellen ünnepélyei 
óvási emelt, az felelték neki, hogy Rem- 
*c.beid megszállása nincs tervbevéve. 
Csupán h W u p p c r t h a l  felé és ai 
E l  b é r  f é ld  b e  vezető utakat kívánják 
francia ellenőrzés alá venni. E  célból a 
város külső részeiben őrséget akarnak
felállítani. ____

(ANSI) Berlin, március ö.
A « . 2. Miül M l i t - g  j i  leüli: A fran-' 

ciák csütörtökön nagy akciót kezdtek 
UorUuuad ellen. A főpályaudvart, a vá
rosházát és több kerületi rendőrséget 
megszálllak; a főpalyaudvur személyzetét 
és az untokat elkergették. (A dorlmuudi 
pályaudvar Ném.-iország meg uetu szál
lott részeivel való vasúti ö-szekötteté»- 
nek fontos csomópontja.)

TWulíij Mannhelni, március 8. 
t.sUinriükün délután fel bárom órakor egy 

1 «1—130 (öuyi francia osztag átlépte a Raj
nát éa megszállta Uannbeiiu klUváiusának, 
Keibaauuak kikötőjét. A franciák továüö 
uyomulnak Reibnau tele.

Néger bányászokat visznek a  Ruhr 
vidékre?

(WolU) Newyork, március 4 
H ú g b e i  álluuilUkár kijeb-ult-tle. hogy 

anluwui bálion anól a tervről, amely azé 
ríni amerikai négereket akarnának Európá
ba tlállitani a  nibrvidéki bál.yákba Lrzel 
"tt-mlxm a Majeslic hajó uaranceuoka. aki 
szélűben Dougberty. u álajcslic bajó pa- 
rauesnoka, aki liajóiávat must érkezeit Nrw- 
vurkba S aki egyúttal igv  Lizcgitö munká
suk tzerzescvel foglalkozó iruds Telelője. 
Nuuyurklcu. kijelentene, hogy m á rc iu s  
15.cn MA w c a t - v i r g i n i a i  n é g e r  fog 
az O rd u n a  Uájóra szállni és a négerek 
bét dollár napi bért lógnak a Kuhrvidekau

Bajororezágban megvertek 17 olasz 
munkást

(M) Róms, március 8. 
Udinéből állítólag Bclgiuuibu utazó 17 

olasz munkáit a  bujoror.-zági RoUscnbciru 
vasúti állomáson a rcndöi,ég és a lakus- 
•*:ig bántidmaztu. abból a fultsvésből kiin
dulva. hogy a u iuuki-ok a líubr-vidékrn 
készülnek. A tömeg botokkal rontott ar 
olaszokra és kettőt közülük s ú l y o s a n  
m e g s e b e s í t e t t .  Az olasz munkások 
vu*zutert.‘k Udinéhr.

M u s s o l i n i ,  akinek ez esetről s inOo- 
chclil olasz konzul JeleunSt tolt, ezt és a 
borliui olasz követet megbízta azzal, hogy 
Münchenben t i l t a k o z z a n a k .  »zT-oru 
büntetést és megfelelő kártérítést köve
teljenek. Mussolini Hidalta Müm bcnbci és 
Berlinben, hogy az uj Ula ,zor.z:ig ,cuitni- 
képpeu sím  hajlandó iiicr'.-ngc-Lii polgá- 
raiuak zaklatu,ál •:< \esj>-Uv/ i u - , n  é«
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Polányi Károly, anyja, Laura, A d o lf és Pollacsek Károly társaságában

A Bécsi Magyar nem folytatott nyílt kommunista propagandát, ugyan
akkor a szerkesztőség többsége kommunista érzelmű volt. A cikkek egyrészét 
„polgári fésülés ’ (Balázs Béla kifejezése) után jelentették meg, s gyakorlat volt 
a „kommunista kakukktojások” (szintén Balázs kifejezése) elhelyezése a lap
ban. Mivel a lapot Magyarországról már korábban kitiltották, elsősorban az 
„utódállamok” (főként Szlovákia) olvasóira építhetett. Egy esetleges szlovákiai 
kitiltás a lapot katasztrófába sodorhatta.20 Lázár Jenő főszerkesztő már 1920- 
ban is többször tárgyalt Jászival az újság átvételéről, de ekkor Jászi még új lap 
alapítása mellett volt.21 1921. június 15-én mégis átvette az irányítást. Ezen a 
napon a következő sorokat írta naplójába: „Változtatás nélkül aláírták a meg
állapodást, mely szinte teljes diktatúrát ad számomra. Karlival nagyon röviden 
munkaprogramjáról.”22 A Bécsi Magyar ettől az időtől kezdve októbrista (Jászi 
kifejezése) politikát folytat. Az 1922-ben megjelent programadó vezércikkben 
így fogalmaznak: „csakis az októberi forradalom programja, a dolgozó emberek 
demokratikus köztársasága, és ennek a köztársaságnak pacifista külpolitikája 
(kiemelés a cikkben) a környező államokkal szemben gyógyíthatja be azokat 
a sebeket, melyeket a feudális osztályuralom évszázados visszaélései, s az ezek 
által felidézett világháború, valamint a forradalmak viharai ütöttek népünk 
testén.”23
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Polányi kezdetben mint külső munkatárs dolgozott a lapnál, betegsége meg
akadályozta ugyanis abban, hogy a szerkesztőségi munkában részt vegyen. 
A Jászi-naplóban a következőket olvashatjuk: „ . . .K a r li  szegény nem bírja 
a szerkesztőségi munkát, és összeroskadt. Testileg-lelkileg meg van törve. így 
sem közös munkánkat nem folytathatjuk, sem magának nem dolgozhat. Hozzá 
szerkesztőségi Leistungja24 közepes. Ő csak minőségi teljesítményekre való.”25 
1923-ban -  egyenes arányban egészségi állapotának javulásával -  egyre több 
munkát vállalt, sorra jelentek meg vezércikkei, majd Jászi amerikai útja alatt 
emberfeletti munkát végzett a lap megmentése érdekében. A Bécsi Magyar 
1923. december végén anyagi gondok miatt megszűnt. Polányi 1924. február 
4-én kelt levelében szomorúan számol be Jászinak a lap megszűnésének körül
ményeiről, majd ezt írja: „Kedves jó Oszkárom, napról-napra jobban fáj nekünk 
is, hogy lapunk éppen most szűnt be, amikor nagyobb szükség lett volna rá, 
mint valaha. Semmiféle áldozat ma nem volna túlságos, ha annak az árán a 
Bécsi Magyart újból meg lehetne indítani.”26
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89. (-i): A világpolitika kulisszái mögül. V. évf. (1923, 52), 3. p. A Ruhr-prob-
lémáról és az anatóliai vasútépítésről.

90. Polányi Károly: A keleti kérdőjel. Vezércikk. V. évf. (1923, 57), 1. p. A tö
rök problémáról.

91. (-i): A lipcsei vásár csődje. V. évf. (1923, 58), 6. p. A Ruhr-bonyodalom
megoldatlanságának gazdasági következményeiről.

92. (-i): Létrejött a francia-lengyel petróleum-egyezmény. (Közgazdaság)
V. évf. (1923,60), 7. p. Az egyezmény lényegéről és hátteréről.

93. Polányi Károly: Boszorkányégetés. V. évf. (1923, 63), 5. p. A fajelméle
tek ellen.

94. P. K.: A Ruhr-politika végső céljai. A Dariac-féle titkos jelentés második
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fele. V. évf. (1923,67), 3. p. A Saar-kérdésről.
95 .Poldnyi Károly: Új Balkán az Északon. Vezércikk. V. évf. (1923, 72), 1. p. 

Finnország, Észtország, Litvánia, Lengyelország és Ukrajna problé
máiról.

96. Poldnyi Károly: Gild és állam. V. évf. (1923, 74), 5. p. A gildszocializmus 
és az államhatalom összefüggéseiről.

91 .Poldnyi Károly: Jézus feltámadása. V. évf. (1923, 77), 7. p. Ajézusi taní
tás szociális és demokratikus tartalmáról.

98 .  Poldnyi Károly: A leköszönt nagyhatalom. Vezércikk. V. évf. (1923, 79),
1. p. Az angol külpolitikáról.

99. Poldnyi Károly: A láhbadozó Anglia. Vezércikk. V. évf. (1923, 84), 1. p.
Az angol belpolitikáról.

100.  Poldnyi Károly: Kirándulás Utópiába. Wells legújabb müve: Jstenszabású
emberek”. V. évf. (1923,85), 6. p. Recenzió.

101. Poldnyi Károly: A drágaság gyökere. A nyersanyagfogyasztás apadása
Európában. (Közgazdaság) V. évf. (1923, 88), 9. p. A nyersanyag
fogyasztás csökkenéséről a Manchester Guardian adatai alapján.

102.  Poldnyi Károly: A z ír polgárháború végnapjai. Vezércikk. V. évf. (1923,
90), 1. p. Az ír Szabadállamról.

103. Lenz István: A z amerikai közélet. V. évf. (1923, 94), 3. p. Az Amerikai
Egyesült Államok politikai rendszeréről.

104. Poldnyi Károly: A megvetett és a megbecsült munka. V. évf. (1923, 101),
5. p. A munkáról, mint közgazdaságtani kategóriáról.

105. Poldnyi Károly: A z entente válasza előtt. V. évf. (1923, 104), 3. p. Wil-
helm Cuno (1876-1933) kancellár békeajánlatáról (a Ruhr-kér- 
désben).

106. L. J.: Bertrand Russel Európáról és Kínáról. V. évf. (1923, 105), 7. p.
Bertrand Russel (1872-1970) a „Kelet” és a „Nyugat” ellentétéről.

107. P. K.: Csehszlovák forgalmi tervek Középeurópában. V. évf. (1923, 107),
2. p. A csehszlovák vízi (Duna) és vasúti tervekről.

108. P K.: Van-e elég kenyere Európának? V. évf. (1923, 109) 2. p. Európa
élelmiszer-termeléséről.

109. Poldnyi Károly: A z angol ultimátum. Vezércikk. V. évf. (1923, 110), 3. p.
Angol ultimátum Oroszországnak, s ennek politikai hátteréről.

110. /*. K.: Hol a legérdekesebbek a személyi hírek? V. évf. Ú1923, 111), 4. p.
A „személytelen” német és a „személyes” angol, amerikai politika 
összehasonlítása.

111. Lenz István: Kínai állambölcsesség. V. évf.(1923, 114), 6. p. A kínai filo
zófiáról.

112. Poldnyi Károly: Viharfelhők a Keleten. Vezércikk. V. évf. (1923, 115),
1. p. Az angol—orosz konfliktus hátteréről.

113.  Poldnyi Károly: Stanley Baldwin. Vezércikk. V. évf. (1923, 119), 1. p.
Stanley Baldwin (1867-1947) angol miniszterelnök politikai né
zeteiről.
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114. Polányi Károly: A z ópium-konferencia. Vezércikk. V. évf. (1923, 127),
1. p. A Népszövetség ópium-konferenciájáról, és a kábítószerek ter
jedéséről.

115. L. /.. Forel professzor az emberről és a hangyáról. V. évf. (1923, 127),
4. p. Recenzió August Forel (1848—1931) Mensch und Ameise című 
művéről.

116. Lenz István: A z „én” és a tudattalan lélek. (Eszmék és emberek) V. évf.
(1923, 128), 8. p. Recenzió Freud Das Ich und das Es című mun
kájáról.

1 \1  .Polányi Károly: Ki győzött Lausanne-ban. Vezércikk. V. évf. (1923, 131), 
1. p. A lausanne-i békekonferenciáról.

118. P. K:: A z angolok maguk törték át az éhségblokádot. V. évf. (1923, 133),
3. p. Az angol—német viszony kulisszatitkairól.

119. Lenz István: A z orosz forradalom arca. V. évf. (1923, 140), 5—6. p. Orosz
költőkről (Alexander Biok, Jeszenyin, Majakovszkij, Kirilov).

120. Lenz István: A zsidógyűlölet pszichoanalízise. V. évf. (1923, 142), 5—6. p.
Recenzió Theodor Reik Dér eigene und dér fremde Gott című mű
véről.

121 .Polányi Károly: A berlini fajvédők. Vezércikk. V. évf. (1923, 143), 1. p. 
A fajvédők térhódításáról Németországban.

122. P. K.: A Ruhr után -  Felsőszilézia? V. évf. (1923, 145), 2. p. A felső
sziléziai szénbányák birtoklásáért folyó harcról.

123. Republikánus magyar olvasókönyv 1840-ből. V. évf. (1923, 145), 2. p.
Bezerédy Amália (1804-1837) Flóri könyve című népies olvasó
könyvéről, s későbbi kiadásairól.

124.  Polányi Károly: Angol-orosz fegyverszünet. V. évf. (1923, 151), 2. p.
Lord George Nathaniel Curzon (1869-1925) ultimátumának el
fogadásáról.

125. Polányi Károly: Dér Unentrinnbare. Dvisztay Viktor regénye. V. évf.
(1923, 152), 7. p. Recenzió.

126. Polányi Károly: A félelem ellen. Vezércikk. V. évf. (1923, 157), 1. p.
A félelem technikai és gazdasági okairól, s a népek és osztályok kö
zötti félelemről.

127. Polányi Károly: Tanger miatt. V. évf. (1923, 161), 3. p. Az angol—francia
konfliktusról a Gibraltári-szoros birtoklásáért.

128. Polányi Károly: A török köztársaság sikere. Vezércikk. V. évf. (1923,
163), 1. p. A török birodalom integritásának helyreállításáról.

129. Polányi Károly: Hugó Stinnes hadjárata. V. évf. (1923, 170), 3. p. Hugó
Stinnes (1870—1924) politikájának kulisszatitkairól.

130. f-i): A z elefántcsonttoronyból. Vezércikk. V. évf. (1923, 222), 1. p.
A szocializmus eszméjéről és gyakorlatáról.

131 .P. K.: Miért ingadozik a svájci frank? (Közgazdaság) V. évf. (1923, 223), 
9. p. Az ingadozás pénzügyi és gazdasági okairól.
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132. P. K.:Mi lesz a Ruhr-vidéken felhalmozott vaskészletekkel? Aggodalmak
az európai nehéziparban. V. évf. (1923, 227), 5. p. A Ruhr-prob- 
léma gazdasági hátteréről.

133. Polányi Károly: Fehérek, feketék, barnák. Vezércikk. V. évf. (1923, 231),
1. p. A brit domíniumok londoni konferenciájáról.

134. (p): A gazdasági reakció előretörése. V. évf. (1923,235), 4. p. Az angol
német ellentétről.

135. (p): Német káosz -  angol gondok. V. évf. (1923,241), 7. p. A világvaluta
helyreállításának szükségszerűségéről.

136. Polányi Károly: Háború és béke kérdése Genfben. Vezércikk. V. évf.
(1923, 242), 1-2. p. A Népszövetség impotenciájának okairól.

137 .Polányi Károly: ,A  koreaiak okozták a földrengést”. V. évf. (1923, 244), 
5. p. A fajelméletek ellen.

138. -i: H. G. Wells a civilizáció megmentéséről. V. évf. (1923, 247), 6. p.
Recenzió H. G. Wells A civilizáció megmentése című művéről.

139.  Polányi Károly: Kútbaesett a Chester-üzlet. Francia-török intrika Ame
rika ellen. V. évf. (1923, 248), 6. p. A török—francia megállapo
dásról.

140. Polányi Károly: Mit akar Stinnes? Vezércikk. V. évf. (1923, 249), 1. p.
Hugó Stinnes pálfordulásának okairól.

141. P. K.: A román kormány gazdasági tervei. V. évf. (1923, 251), 6. p.
A román gazdasági reformtervekről (a petróleum-, szén- és vas
iparban).

142. Polányi Károly: Llano. Egy amerikai szocialista telep története. V. évf.
(1923, 253), 6. p. A Job Harriman által alapított szocialista telepről.

143. P. K.: A fontsterling zuhanása. (Közgazdaság) V. évf. (1923, 255), 6. p.
A fontsterling zuhanásának okairól (németországi események, inflá
ciós politika).

144. Polányi Károly: Tutankhamen gyarmatai. V. évf. (1923, 257), 5. p.
Recenzió W. J. Perry A Nap gyermekei: az emberi művelődés haj
nala című munkájáról.

145. Polányi Károly: Baldwin illúziói. V. évf. (1923, 258), 3. p. Az angol köz
ségi választások eredményéről.

146. Polányi Károly: Anglia választásra készül. V. évf. (1923, 265), 4. p. A vá
lasztási programok ismertetése, s az esélyekről.

147.  Polányi Károly: A z angol választások. Vezércikk. V. évf. (1923, 268),
1. p. Az angol választás kiírásának okairól.

148. P. K.: A z angol munkáspárt. V. évf. (1923, 275), 5. p. Az angol munkás
párt szervezetéről és belső életéről.

149. P. K.: Afrika varázslói között. V. évf. (1923, 276), 4. p. A varázslásról,
a babonáról és a mágiáról (!).

150. P. K.: A hangerősitő készülék. A szegény ember ismét szóhoz jut. V. évf.
(1923, 278), 5. p. Az új amerikai technikai eszköz a nyilvánosság
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kisajátítói ellen.
151. Poldnyi Károly: A z angol választások esélyei. Vezércikk. V. évf. (1923,

279) , 1. p. A konzervatívok, a liberálisok és a munkáspártiak esé
lyeiről.

152.  P. K.:A német iparbárók kivándorlása. Világtrösztök felé. V. évf. (1923,
280) , 5. p. A világtrösztök kialakulása és a német-kérdés.

\S3.P. K.: Mi történik Indiában? V. évf. (1923, 281), 5. p. Az indiai válasz
tások eredményéről, s ennek okairól.

154. P. K .: Ahol mindenki titkos nyelvet beszél. V. évf. (1923, 283), 5. p.
Az afrikai törzsek titkos nyelvhasználatáról.

155. / ’. K.: Hogyan csempészték ki a külföldre a német tőkét? Leó Wulfsohn
svájci közgazdász leleplezései. V. évf. (1923, 285), 5. p. A kicsem
pészés kulisszatitkairól.

156. Polányi Károly: A z angol kormány bukása. Vezércikk. V. évf. (1923, 287),
1. p. A Labour Party győzelmének okairól.

157. / ’. K.:Mi lesz Angliában? V. évf. (1923, 289), 3. p. A választási eredmé
nyekről.

158. Polányi Károly: A z  elnémult Ausztria. Vezércikk. V. évf. (1923, 290),
1. p. A posta-, távírda- és telefonsztrájkról.

159. P. K.: Angol-francia versengés a román petróleumiparért. V. évf. (1923,
291), 3. p. A román kőolaj-probléma kulisszatitkairól.

A válogatás közben a bőség okozott gondot: mi maradjon ki ebből a gaz
dag anyagból? Végülis pusztán három kérdéskör jellegzetes cikkeiből adunk itt 
közre: ezek Polányi szocializmus-felfogásáról (A), korai közgazdasági témájú 
írásairól (B), és a kor legsúlyosabb politikai problémáihoz való viszonyáról (C) 
adnak képet, lehetővé téve nézeteinek elmélyültebb elemzését. Itt szeretnénk 
felhívni egyben a figyelmet a jelen válogatásban nem szereplő cikkek közül 
különösen háromra (Kautsky és a demokrácia. A szociálforradalmárok pőre. 
A z új orosz politika esélyei), amelyekben a szerzőnek a korabeli szocialista 
mozgalmakkal kapcsolatos nézeteinek további kifejtése található. *

*

Néhány megjegyzés a szövegközlésről:
1. Elsődleges szempontunk az volt, hogy a szövegek lehetőség szerint olyan for

mában kerüljenek kiadásra, amilyenben azok eredetileg megjelentek. Meg
őriztük ezért a szövegekben a régies mondatfűzéseket, fordulatokat, egyes 
helyesírási formákat (pl. szuverénitás, szuverenitás helyett, Cankof Cankov 
helyett stb.)

2. Nem törekedtünk azonban betűről betűre egyező, kritikai-filológiai kiadásra. 
Megtehettük ezt annál is inkább, mivel készül az anyag teljes (kritikai) ki
adása. Másodsorban — a folyóirat jellegéből fakadóan —, a szövegek közzé-
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tételének elsődleges célja az eddig elfeledett cikkek bemutatása, figyelem
keltés volt. Kötelességünk azonban beszámolni a változtatások jellegéről:

a) Javítottuk a nyilvánvaló sajtóhibákat.
b) Ugyancsak javítottuk az értelemzavaró régies helyesírási formákat 

(éppen, épen helyett stb.).
c) Egyetlen szövegben több alakban előforduló szavaknál a ma elfogadott 

alakot hagytuk meg (pl. szocialismus — szocializmus stb.).
d) Kitettük a hiányzó ékezeteket (uj — új, kultúra -  kultúra stb.).

A

A SZOCIALISTA NAGY-BRITANNIA ALKOTMÁNYA 

A Webb házaspár könyve*

„Az országgyűlési többség akarata mindenható” — ez a dogma erejével be
fogadott hit a modern Anglia politikai fejlődésének kulcsa. Ezért van ott a for
radalmi elméleteknek olyan kevés talajuk, de viszont ezért lett Nagy-Britanniá- 
ból a gyakorlati radikalizmus iskolája. Ez a látszólagos ellentmondás az igazi 
forrása az angol munkásmozgalom mindazon paradoxonjainak is, amelyek a 
kontinentális szemlélőt olykor zavarba ejtik. Nevezetesen ez a magyarázata 
annak, hogy nem annyira Marx az osztályharc reálpolitikusa, mint inkább 
Róbert Owen, az „utópista” lett a világ legrealisztikusabb proletármozgalmá
nak a szellemi atyjává.

Ezt a célt kívánja szolgálni a Webb házaspár könyve, amely ,,A szocialista 
Nagy-Britannia alkotmánya” címen 1920-ban jelent meg. Szerzői, Siciney és 
Beatrice Webb, kimagasló tekintélyek a szakszervezeti és szövetkezeti mozga
lom tudománya és gyakorlata terén, a kollektivista szocializmus legmérsékel
tebb árnyalatának a képviselői, és egy esetleges brit munkáskormánynak ki
szemelt tagjai. Indítványaiknak különös érdekességét és jelentőségét éppen 
abban látjuk, hogy azok nem utópiát és nem elméleti konstrukciót, hanem 
felelős államférfiak részéről vállalt, s a mai Nagy-Britannia testére szabott szo
cialista kormányprogramot kívánnak adni.

A szocialista Nagy-Britanniában a szerzők szerint a népszuverénitás alkot
mányos kifejezője nem egy, hanem két, egymástól független, egyenrangú, de 
hatáskörükben különböző demokratikusan választott parlament lesz. Az egyik
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