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Ebben az esetben már nem
csak Villon verseinek megha
misítója és árulója,
hanem
közönséges hazaáruló,
nép
áruló.
Faludi ugyanis, angliai hely
zetével visszaélve,
az ottani
Irodalmi
Újság hasábjain
nemcsak az ellen Agáit, hogy
a Kelet é s a Nyugat, akár az
ENSZ közgyűlésének kereté
ben, akár a legmagasabb szín
vonalú államfői csúcsértekez
leten megbeszélést folytasson
a nemzetközi feszültség eny
hítése, főleg a nukleáris hábo
rúval való fenyegető veszély el
hárítása érdekében, de egye
nesen azt hirdette, hogy in
kább jöjjön az egész emberi
séget elpusztító atom- és hid
rogénháború,
mint a népek
közötti békés együttélést biz
tosító kelet—nyugati egyez
mény.
Kirohanásai a többi között
Bevan politikája, a Tribüné
publicisztikai hangja
ellen
irányultak. A Tribüné ugyan
is
ismert
fenntartásaival
ugyan, de mégis a legutóbbi
hónapok feszült légkörében is
cikksorozatot közölt a Mun
káspárt legnevesebb balolda
li politikusainak, publicistái
nak tollából, amelyben válto
zatlanul követelték a Szovjet
unióval való sürgős tárgyalá
sokat, a Kínai Népköztársa
ság felvételét az ENSZ-be. Ez
a cikksorozat felbőszítette Fa
ludi -urat*, aki úgy látszik az
ilyen tárgyalásoktól a saját
anyagi egzisztenciájának meg- '
rendülését vagy teljes elvesz
tését félti. Ezért támadta Bevant és a Tribünét.
T i isii Davidson éppen ezért
gúnyosan nevezte el Faludit -úrnak*, ezzel is kifejez
vén azt, hogy se érzelmi, se
politikai közössége nem lehet
azokkal az emberekkel, akik
Nagy-Britanniában is szocia
listáknak, vagy legalábbis ha
ladó szellemű baloldaliaknak
tekintik magukat

Faludi és az Irodalmi Új
ság leieplezése kínos helyzet
be hozta rnindenekelőtt Igno
tus Pált, a lap főszerkesztő
jét, aki óvatosabban ugyan, de
az utóbbi hónapokban egyre
inkább azt a politikát követ
te, amelynek tónusát Faludi
határozta meg az
Irodalmi
Újság zenekarában. Különbö
ző érdekekből igyekezett te
hát személyi
vonatkozásban
elszakadó mozdulatot végezni
Faluditól, igyekezett distanszírozni magát Faludi hisztéri
kus, háborús uszító politikájá
tól.
Azonban szükségszerűen 6
is beszaladt az Irodalmi Új
ság hátterében dolgozó sötét
desperádók által kifent nyárs
ba.
Éppen
a
Tribüné
ha
sábjain leplezte le Davidson
I mellett egy másik szocialista
i öubHéfeta, Dávid Ross, hogy
I kik is finanszírozzák a nyilvá
nosság teljes kizárásával és a
saját zsebük céljára
készült
londoni Irodalmi Újságot. A
lap anyagi megjelenését
az
amerikai -Congress tor Cultural Freedom- című intéz
mény biztosítja.
Davidson
nyíltan megírta, hogy ez nem
egyéb, mint *az amerikai hi
degháború szervezete*,
r j i v i d Ross, a Tribüné má
c s i k munkatársa megvádolta
Ignotust azzal, hogy teljesen el
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a
fordítóból,
a
Iruditore.
vagyis

veszítette tájékozódását Nyu
gat-Európában. Nem is bur
kol U n . de nyíltan mondja meg
ennek okát Ignotus éppúgy,
mint régebben a legfőbb áru
ló, Pálóczy Horváth György
előadó körutat vállalt az em
lített amerikai hidegháborús
szervezet felhívására és bősé
ges anyagi jutalmazás mel
lett
Ignotus, mint a fába szo
rult féreg kénytelen védekez
ni, de mindhiába, mert a Tri
büné munkatársai bebizonyít
ják, hogy mennyire az ameri
kai hidegháborúnak a szerve
zete az őket és lapjukat finan
szírozó -Congress for Cuitural
Freedom*. Idéztek e lap hi
vatalos folyóiratából, az Encounterból,
-amely annakide
jén helyeselte
a Rosenbergházaspár kivégzését*. Vajon

.hu

Ignotus komolyan
gondolja,
hogy
-egy ilyenfajta kiált
vánnyal egyetérthet az, aki
magát szociálistának vallja?*
_
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Támadja David Ross Ignotust ama nyilatkozata miatt
is, amelyet az arab országok
függetlenségi
harcáról tett.
Rámutat arra. hogy az iraki
kormányban a baiath szocia
lista párt látszik a legnagyobb
erőnek. És ez reményt nyújt
egy olyan fejlődésié, mely az
arab nacionalizmust, az impe
rializmus elleni nemzeti fel
keléséből elviheti a szocialista
mozgalom
irányába. David
Ross cikkét így fejezi be: *Az
arab világ a szocializmus irá
nyában
halad, ugyanakkor
amikor Mister Ignotus az el
lenkező irányba csúszott el.*
A Tribunenak kezünkbe fcerült legutóbbi, augusztus
22-i száma még több cikk
ben foglalkozik a Faludi—Ig
notus esettet
Ezekből még
Davidsonnak Ignotushoz és
FaJudihcz intézett válaszából
kívánok idézni néhány mon
datot.
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— kérdezi a Tribüné.

-Azt mondja — írja Basil
Davidson —, hogy a Nyugat
várja meg nyugodtan azt az
időt, amely az ő szempontjá
ból a tárgyalások tekintetében
a legkedvezőbb és a legkedve
zőtlenebb
a
Szovjetunió
szempontjóból.
Igen. ponto
san ez az, amit a hidegháború
minden keresztes lovagja ál
landóan követelt Vagyis vár
juk meg, amíg a nvugatnérneteket felfegyverezzük, várjuk
meg, amíg még több atom
bombánk lesz,
várjuk meg,
hogy megkapjuk a hidrogén
bombát s most várjuk, amíg
a hosszú távú rakéták dolgá
ban is utolérjük az oroszokat.
Ez az öngyilkosság
politikája,
ez John Foster Dulles politi
kája*
A z így feltett
kérdésben.
persze benne van a fele
let, mégpedig Faludiékra néz
ve lesújtó felelet. A magunk
részéről csak annyit fűznénk
hozzá ehhez a vitához, hogy
Faludi György,
Ignotus Pál
és hasonszőrű bánataik, ami
kor Magyarországon tevékeny
kedhettek, ugyanazok voltak,
mint ma. Ugyanannak az ön
gyilkos politikának ügynökei
voltak Magyarországon
is,
mely most annyira felhábo
rít néhány
józanabb angol
publicistát. Csak éppen akkor
a magyar nép rovására pró
bálták alkalmazni öngyilkos
politikájukat Talán most már
jobban megértik a
Themze
partján is, hogy a mi népünk
ezt az öngyilkos politikát nem
volt hajlandó elfogadni s úgy
bánt el e politika ügynökei
vel, ahogy megérdemelték, •
ahogy a magunk é s az egész
világ békéje megkívánta,
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Felkéri Ignotust, használja
fel befolyását arra. hogy le
beszélje egyes kartársait ar
ról,
hogy -a Duiles vonalat
annyira kritikátlanul nyeljék
le, mint ahogy azt Faludi még
mindég teszi*. Viszont Faludihoz nem is szói személyesen
válaszában,
csak megemlíti,
hogy
Faludi viszontválasza
teljesen hidegen hagyja őt,
hiszen semmit sem vont viszsza eredeti erősen közvetett
vádaskodásából, amely majd
nem direkt vád volt Aneurín
Bevan ellen és mindazok el
len, akik támogatják az oro
szokkal való közvetlen tárgya
lások javaslatét, akiket úti
társaknak nevez és akikről
azt állítja, hogy mindent meg
tesznek,
ami a Szovjetunió
számára az adott helyzetben

