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FIGYELŐ

AZ ELLENSÉGES PROPAGANDA
ÉS A MAGYAR SZÖKEVÉNYEK.

lett a magyar valuta, mióta a magyarság külpolitikai súlya emelkedő-
ben van, mind több és több úgynevezett emigráns sompolyog vissza a haza
földjére, sőt egyesek valósággal már úgy szöknek vissza a magyar határon.
Nem kiolthatatlan bús nosztalgia az, amely ezeket a szökevényeket haza
vezérli, nem is a bűnbánat, hanem egyszerűen az a tény, hogy a külföldi
ellenséges propaganda szennyes árjaiból szárazra dobott halakká váltak s
most az annyiszor meggyalázott hazai földre húznak vissza a nyomor és
éhhalál elől. Hogy minden egyes ilyen hazatérő lelke mélyén egyúttal vár
egy neki szebb kort, boldog visszaemlékezéssel a régi időkre, amikor egy
parkettáncos vörös bandája képviselte a fegyveres magyar ellenállást s
Erdély sorsáról egy Jászi Oszkár alkudhatott Aradon, az természetes.

Bármily letört egyéniségek legyenek is ezek a visszasompolygók, bár-
mennyire telepedjen rájuk sötét múltjuk Nessus ingeként, visszatértük a
lázadás lappangó szellemét jelenti s nem szabad elfelejteni, hogy ennek a
hadnak visszatérte nagy tartalék azok számára, akik a magyarság erejének
olyan megroppanására lesnek, mint aminő megroppanásból húztak ők
hasznot 1918-ban, a nagy alkonyaikor és 1919 tavaszán, amikor a végzet
ítéletes lépte már-már a magyarság sírkövén kopogott.

Ez a visszaszivárgás, ez a visszasompolygás, ez a visszaszökés mégis
jó jel. Annak a jele, hogy nem olyan jó üzlet már az ellenséges magyar
propaganda, már nem okvetetlenül talál hitelre az, aki gyalázza a magyar
nemzetet s már nem okvetlenül kap ezért pénzt vagy állást. Nem így volt
ez egykor, szebb időkben!

Akkor 1919 őszén Bécsben megindult Az ember c. hetilap két
nyelven is, a Bécsi Magyar Újság még várt, ki fizeti meg őt jobban, Károlyi
Mihály-e, Moszkva-e, az utódállamok-e vagy esetleg a magyar kormány,
ám e lapok szerkesztői és írói jól tudták, hogy minden tapogatódzás
nélkül is készen találják a háború előtt megszervezett s virágzását élő magyar-
ellenes propagandát, amely halálra ítélte a magyar uralmi gondolatot s
vele Szent István ezeréves birodalmát. Aki tehát erre a propagandára épít,
nem mozog levegőtlen térben. Csakhamar kibontakozott, meg is izmosodott
a nagy magyarellenes propaganda külön ágazata, az 1920 nyarán megalakult
kis antant propagandája cseh vezetés alatt. A kis antant nem csinált titkot
abból, hogy Magyarország ellen létesült s célja örök érvényűvé tenni
Trianont. Jól tudták azonban a kis antantban tömörült államok politikusai
azt is, hogy Trianon elfogadtatása és bedkkelyeztetése még nem elegendő.
Nem elegendő a folytonos fegyverkezés nem elég a vasgyűrű sem,
amelyet a szerencsétlen Magyarország köré vontak. Magyarország ugyan
elhagyatottan és elszigetelten áll, de jöhet idő, mikor hatalmas pártfogói
akadhatnak, jöhet idő, hogy a magyar nép erkölcsi ereje erősebb lehet a szuro-
nyoknál is. A propagandára tehát szükség van, hogy a magyarságot erkölcsileg
elszigeteljék, a nemzetközi megvetettség szakadékéba döntsék véglegesen
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és kiemelhetetlenül. A propagandára azért is szükség van, hogy az elszakított
területek magyarságát kiszakítsák a megcsonkított határok közt élő magyarság
szellemi és erkölcsi közösségéből, amivel két legyet lehet ütni egy csapásra.
A megszállt területek magyarsága á megcsonkított haza magyarsága nélkül
könnyebb martaléka lesz az elnyomatásnak, viszont a megszállt területek
magyarságának kiirtásával az irredenta alól is kihúzzák a gyékényt.

Ezt a propagandát szolgálta a magyar szökevények sajtója Bécsben,
Berlinben, Párizsban s a megszállt területeken. A magyar állam sietett őket
kitiltani területéről, amivel ők természetesen nem törődtek, tudták, hogy
keresni valójuk ott úgy sincs. Az ő működésük területéül nem a csonka
haza, hanem az egész világ volt kiszemelve.

A magyarországi szökevények a nagy diaszpóra után leginkább Német-
Ausztria területén rendezkedtek be, ahol messzemenő vendégjogban volt
részük, mint úgynevezett politikai menekülteknek. Hallgattak arról, hogy
törpe minoritás képviselői ők s hogy a közmegvetés és a bűnvádi eljárás
elől illantak el hazájukból, nagy hangon szavalták azt, hogy a demokrácia
és a szabadság, a pacifizmus mártírjai és üldözöttjei Ők, értük rajonganak
a nagy magyar ugaron, bennük testesült meg a nemzetbecsület. Otthon
ugyanis, Magyarországon felfegyverkezett gyilkos bandák leigázták a magyar
népet s oly zsarnok-uralmat alapítottak, amelyben nem élhet tisztességes
ember. Ezt hirdették, míg otthon, Magyarországon rettentő erőfeszítéssel
küzdött nép és kormány a rendért, a törvények tiszteletének helyreállításáért,
küzdött a sír szélén, egyedül, elhagyottan, részvét és segítség nélkül.

A kis antant propagandája azt akarta, hogy a trianoni koporsóba fek-
tetett nemzet feltápászkodó kísérlete reménytelen legyen. Azt akarta, hogy
Csonka-Magyarország területe afféle északamerikai indián-rezervádó
legyen, a kihalásra ítélt magyar faj utolsó menedéke, ahol nyomorult fii-
házakban húzódjék össze a vergődő magyarság. Majd ha üt a végső vonaglás
órája, egy a fiiházakra dobott üszők elintéz mindent s a magyarság nem
lesz más, mint por és hamu.

A világháború magyarellenes propagandája elvégezte azt a feladatot,
hogy a Kárpátok amfiteátrumának magyar hegemóniáját képtelenségnek
bélyegezte Nyugat politikusai előtt. A nemzetiségek barbár elnyomásának
vádját s azt, hogy e barbár elnyomás zavartalanságáért akarta Magyar-
ország a világháborút, a békediktátumok egyik erkölcsi alapjává avatták.
A nagy hallali után végre elejtették a nemes vadat, az ezeréves Magyar-
ország nem volt többé. Ám nem támadhat-e újra fel? A világ már látott
ilyen csodát s a kis antant hozzáfogott Csonka-Magyarország erkölcsi és
politikai tönkretételéhez.

Versailles, Trianon, Neuílly és Saint Germain szerzői kimondták,
hogy ezek a ,békeszerződésed immár megdönthetetlen alapjai az európai
békének, örök időkre. Vesszen el mind, aki feltámad ellene. A kis antant
tehát, hogy Magyarország erkölcsi hitelét megsemmisítse, hogy Nyugat
felvilágosítását megakadályozza, azt akarta elsősorban elhitetni a világgal,
hogy Csonka-Magyarország uralmi rendszere veszedelmes az európai
békére, vele megnyugtató módon nem lehet szerződni, mindenekfelett
pedig más uralmat kell ott restaurálni, amely biztosítékot ad a békeszerző-
dések becsületes végrehajtására. Ez az uralom természetesen nem lehet
más, mint a magyar „emigránsok“ diadalmas hazajuttatása, akik 1918 őszén
és tavaszán megmutatták, hogy a kis antant elképzelni sem tudhat akkora
rombolást, aminőt az akkori magyar uralom, a magyar fegyveres erőben,
szellemben és erkölcsben véghezvitt. Valóban, el kell ismerni, hogyha volt
lehetőség arra, hogy az utódállamok ilyen kormány Magyarországát kapják
szomszédul, ezt az alkalmat meg kellett ragadniok.
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így találkozott össze a kis antant és a magyar szökevények hada. Ezek
a szökevények, Rákóczi és Kossuth emlékét gyalázva, magukat emigránsoknak
nevezték mindannyian, de vérmes reményekkel a várható konc iránt, hamar
hajbakaptak egymással. Októbrista, bolsevista, félbolsevista, szocialista és
eklektikus szárnyaik és klikkjeik voltak. Egyben azonban egységesek voltak.
Gyűlölték Magyarországot és vezető államférfiak, rendületlenül hitték,
hogy üdvük, csak a magyargyalázó propaganda sikerében s Magyarország
erkölcsi halálában rejtőzik.

A vezető helyek azok közt a sajtószervek között, amelyek fenntartás
nélkül harsonázták a kis antant politikai céljai érdekében a magyar uralom
megbízhatatlanságát, becstelenségét és az európai békére való veszedel-
mességét, Az Ember mellett a Bécsi Magyar Újságot és A Jövőt illetik.
Szabad utat kaptak az utódállamok területére, felbecsülhetetlen az az erkölcsi
kár, amelyet az elszakított területek magyarságának, elsősorban a munkás-
osztálynak megfertőzésével okoztak, mert programmjukat a hazaszeretetet
szemforgató frázisaival takarták s azt hirdették, hogy nem akarnak mást,
mint kemény bírálattal szolgálni a magyar nép szebb jövőjének reális lehe-
tőségeit.

Álljon itt egy kivonatos és teljességre nem is törekvő szemle a Bécsi
Magyar Újság és A Jövő cikkeiből. Ez a kis szemle egyúttal elrettentő okulásul
idézi vissza azokat visszataszító napokat, amikor hasonló eszközökkel, a
valódi cél hasonló leplezésével egy szervezett banda a sajtóban és a közélet
megnyilvánulásának minden terén azt hirdette, hogy csak ő tudja meg-
menteni a végső enyészet szélén álló nemzetet. Az utókor rémülettel és
utálattal gondolhat vissza ezekre az időkre, amikor ez a maffia kezébe kapa-
rintva a hatalmat, elárulta az alkotmányt és rettentő ínségbe juttatta hazáját;
miatta züllöttek szét az erkölcsi erők, miatta következett be a megszállás,
a szovjet rémuralma, az oláh invázió és Trianon.

Mi van Magyarországon? — kérdi a Jövő 1921 július 12-i számában.
Ázsia, — felel — nem: Ázsia ezernél is több évvel ezelőtt.

Hogy Magyarországon nem védi az emberek életét és vagyonát a tör-
vény, a jogi rend és a konszolidáció tehát hiányzik, azt a „fehér terror“
rémhíreivel bizonyítgatta ez a sajtó szünet nélkül. A legképtelenebb rágal-
makat olvashattuk erről a Bécsi Magyar Újságnak és A Jövőnek csaknem
valamennyi számában (50 tanítót ütötték agyon egyetlen alkalommal, 1923
húsvétjára nagy pogromot készítettek elő az ébredők stb.). A Jövő 1921
június 21-i száma megszólaltatta az emlékezetes amsterdami bojkott főren-
dezőjét, Fimmen Edét ily címek alatt: A Magyarország ellen irányuló
bojkott jogosultsága és jelentősége. Van fehér terror Magyarországon.
Magyarország közállapotainak tudatosan valótlan színekkel való ecsetelését,
hatóságainak megrágalmazását, a nemzet egyetemes becsmérlését, a kor-
mányzó személyének nyomdafestéket alig tűrő gyalázását találjuk a Bécsi
Magyar Újság és A Jövő igen sok számában, amikor többek közt a magyar
bírákat gyilkosoknak és gazembereknek nevezte és a „Horthy-börtönök
ártatlan lakói részére“ nyilvános gyűjtést indított.

A Jövő 1923 április 23-i száma arról ad hírt, hogy az ébredők fegyveres
készülődéseket folytatnak s egyáltalában megdöbbentő az az elvetemültség,
amelyet a magyar hadsereg kérdésében tanúsított ez a sajtó. Tudja, hogy a
kis antant legfőbb hitelve a magyarság lefegyverzése s ezért folyton gyártja
a híreket arról, hogy nem szerelt le a magyar hadsereg;, sőt a trianoni szerződés
ellenére folyton-folyvást fegyverkezik. A Bécsi Magyar Újság 1921 június
19-i száma arról ad hírt, hogy a magyar hadsereg alakulatait elrejtik hamis
elnevezésekkel az antant ellenőrző bizottsága elől, Szegeden polgári ruhás
hadi pilóták gyakorlatoznak, Csepelen szüntelenül gyártják a muníciót,
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amelyet Héjjas Iván emberei vesznek át és rejtenek el. A bugaci pusztán
egész ezredet, lovaival és ágyúparkjával együtt elrejtettek az ellenőrző
bizottság elől. A Jövő 1922 dec. 14-i száma szerint Horthy a Dunántúl
rejtett katonai alakulatait nagy szemleúton tekintette meg. Magyarország
nemzetgyűlése háborúra uszít, az ország tele van titkos katonai szervezetekkel,
amelyek merényleteket forralnak a szomszéd államok uralkodói és belső
biztonsága ellen. Olaszországgal titkos katonai egyezményben háborút
készítenék Jugoszlávia ellen (Bécsi Magyar Űjság 192! május 19, 1922 dec.
15.,-i, 1923 február 3-i, 6-i, A Jövő 1921 augusztus 13-i és 1923 január
11-i száma stb.).

Ennek a sajtónak igazi arculata s tulajdonképpen való célja, valamint
az, hogy a hazai földhöz fűző kötelékek közül mindent széttépett, legjobban
azokból a cikkekből derült ki, amelyek Magyarország külpolitikai vonat-
kozásait és a kis antanthoz való viszonyát tárgyalták.

A nyugatmagyarországi kérdésben természetesen az a rendíthetetlen
álláspontja, hogy ezt a területet feltétlenül át kell adni Ausztriának a trianoni
és a saint-germaini béke értelmében, jóllehet tudja, hogy ezt a területet
Ausztria sohasem venné el tőlünk s hogy a cseh korridor-politika meg-
egyezett Jugoszláviával a végből, hogy Magyarország vonakodása esetén
egyelőre tíz évre meg fogja szállni Nyugat-Magyarországot. Rokonszenwel,
sőt lelkesen kíséri figyelemmel a Linder Béla vezetése alatt álló csőcselék
tüntetéseit, amely Baranyában köztársaságot akar s egyelőre a megszállás
öt éves meghosszabbítását kéri a délszláv államtól. A nemzeti hadsereg
bevonulása szerinte a fehér terror újabb diadala lenne. Mikor pedig a meg-
szállás mégis megszűnik s Magyarország visszakapja Pécset, az ősi magyar
várost, azt hazudja, hogy mintegy 20.000 polgár menekült él a magyar
csapatok elől, akiket Jugoszlávia, mint a népszabadság vértanúit fogadott
s ezek a menekültek emigráns-légiókat szerveztek, hogy Horthy ellen fegy-
verrel küzdhessenek. A soproni népszavazással kapcsolatosan a magyar
csapatok eltávolításáért emelt szót s a magyar kormányt a népakaratot
meghamisító üzelmekkel vádolja. Della Toretta olasz államférfi ellen, aki
oly értékes szolgálatokat tett a népszavazás előkészítésében Magyarországnak,
nem átall alacsony támadást intézni. (A Jövő 1921 április 19, augusztus 6,
19, szeptember 1, 8, november 18, 1923 február 20, Bécsi Magyar Űjság
1921 április 29, május 24, 26, 28, 1922 május 4 száma.)

A szökevények bécsi sajtója valóságos félhivatalos nyilatkozó helye a
cseh, oláh és szerb államférfiaknak, politikusoknak és közfunkdonáriusoknak.
Fölényes, sőt pökhendi nyilatkozatokat olvashattunk itt, amelyekben lec-
kéket adtak Magyarországnak az alkotmányosságból és demokráciáról
azok, akik a területükön élő magyarság kulturális megfojtására és gazdasági
kifosztására törekedtek. És ami a legvisszataszítóbb, az élet-halálküzdelmet
vívó elszakított magyarságnak azt hirdetik, hogy a fejlődésnek új, szebb
lehetőségei tárultak fel előttük új helyzetükben, legyenek boldogok új
inaik alatt, mert otthon rablógyilkosok uralkodnak, börtön és akasztófa
hazája lett Csonka-Magyarország...

Minek folytassuk? Ezek a szemelvények is mindent megmondanak.
Sikereiket nem lehet letagadni. Magyarország kormányférfiai sokáig remény-
telenül és visszhang nélkül tiltakoztak a becstelen rágalmak ellen s eredmény
nélkül emdtek szót a megszállt területek nemzett kisebbségeinek elnyomása
eHen* viszont a kis antant kormányférfiai szabadon hirdették Európa felé
Magyarország megbízhatatlanságát és erkölcsi megbélyegzését. A kis antant
parlamentjeiben nem egy kirohanás hangzott el Magyarország ellen, meg-
támasztva a szökevény-had sajtójának rágalmaival. Az amsterdami, egyébként
siralmas kudarcba fulladt bojkott, különféle munkásszervezetek tiltako-
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zásai mind ennek a propagandának sikere, amely szerves kiegészítő része
volt a kis antant rablóhadjáratának. Csak a nagy célt nem tudták elérni,
az ország újabb megszállását és a népköztársaság visszaállítását.

Ma a helyzet már sokat javult a magyarság javára. Már nem olyan
gyümölcsöző befektetés a kis antant rendelkező alapjainak pénze a szökevény-
had sajtója számára. Meg is buktak ezek a sajtószervek sorra. És most íme,
kopognak az árulók Magyarország kapuján s bebocsáttatást kérnek. Mit
akarnak? Pusztán élni-e vagy mint egykor hirdették, felrobbantani az
ország békéjét? Bármim legyen is, az a magyar életerő mégis csak erősebbnek
bizonyult, mint az eladott bűnös szavak aljas szatócsaiból toborzott ostromló
csapat, ezt megtanulhatnák a szökevények is, a kis antant sajtóirodái is.

MlSKOLCZY ÁGOST

ROMÁNIA VÁLSÁGA — ANGOL SZEMMEL.

FÉLESZTENDEJE e lapokon összefoglaltunk néhány angol szemle-cikket,
amelyek jól tükrözték Anglia felfogását az úgynevezett ,középeurópai

kérdésről'.1 Ügy láttuk akkor, hogy a Rothermere-akcióval szemben áll
á még változatlanul rideg angol hivatalos és ,publicisztikai’ álláspont, amely
nemcsak képtelenségnek ítéli a békék revízióját, hanem minden lépést ebben
az irányban kelletlenül észlel és hárít el magától. Részletesen foglalkoztunk
„Augur“ szimptomatikusán jelentős cikkével a Fortnightly Review-ban, e
nagymultú szemlében és sajnálattal állapítottuk meg, hogy a hangulat még
nem érett meg odakint a mi igazunk megértésére

Több jel arra vall, hogy Anglia hangulata nagymértékben módosult.
A nélkül, hogy ezúttal a gyors változás magyarázatát keresnők, beérjük a
diagnózissal: ugyanazok a körök, amelyek még az elmúlt nyáron az európai
status quo megszilárdulásában hittek, ma már a békerevizióban, különösen
a trianoni béke felülvizsgálásában látják Európa békéjének szinte egyetlen
biztosítékat. A kérdés ma már kinőtt államférfiak hírlapi nyilatkozatainak
és sajtócampagne-oknak kereteiből s felemelkedett az angolszász nagy-
politika félhivatalos szintjére. Románia hónapok óta tartó s mindinkább
súlyosodó válsága adott alkalmat arra a felismerésre, hogy az új államalaku-
latok bomlanak, mielőtt megszilárdulhattak volna s bomlásuk Európa egész
politikai épületét veszélyezteti.

Szerény, de sokatmondó n e g a t í v  jeleink is vannak erre. Wickham
Steed,8 Magyarország e régi „jóakarója“, szerkesztője a The Review of
Reviews című népszerű szemlének, amely legutóbbi számának világkróni-
kájában ugyancsak Románián keresztül védi meg a háborús antant-szelle-
met s a békék status quo-ját. Steed nemrégiben Amerikában járt s ott azt
tapasztalta, hogy „Délkelet-Európa békés fejlődését a román ügyek kon-
szolidációjától és jó vezetésétől függőnek“ tekintik. Ezt a konszolidációt
mintha — Steed szerint — Bratianu halála megbillentette volna. Benne
nemcsak a lángoló szívű hazafit, hanem — „diktatórius módszerei“ ellenére
is — „a nyugati demokratikus civilizáció eszményeihez ragaszkodó“ állam-
férfit is gyászolja, aki hazáját azzal tette „a bolsevizmussal szemben immunissá,
hogy a román parasztságot — és Erdély magyar parasztságát is — monu-
mentális földbirtokreformja révén annak a földnek a birtokába juttatta,

1 ,Anglia és a középeurópai kérdés’ Magyar Szemle I, 77.
2 Lásd róla e szúrnunk 65. lapját.
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amelyet megmível“. Steed úr csinos pohárköszöntője e banalitásukban
mélyértelmű szavakkal végződik:

Románia, nagytehetségű és szorgos munkájú népével és természeti anyag-
forrásainak gazdagságával, fényes és dús jövő elé nézher (should be able . . . ) ;
és mihelyt éljutott odáig, hogy keilő számban nevelt magának derék hivatal-
nokokat az eléjük táruló felelősségteljes, nagy feladatokra, a jeles adminisztráció
példaképévé s az alkotó béke oszlopává vá lha t  (should become) Európának
olyan részén, amely mind a kettőnek híján van.“ 1

ÍGY GRATULÁL Románia barátja; aki gratulációkat olvasni tud, az okul-
hat belőle. Most halljunk egy kritikust, aki nem adogatja cukorral a keserű
orvosságot. Ugyanabban a Fortnightly Review-ban, amely szeptemberi
számában a mai Európát váltig védte, Dudley Heathcote tollából e címen:
JBratianu s az új Románia“ cikk jelent meg. Különösen érdekessé teszi a
cikket, hogy röviddel Bratianu halála előtt íródott $ utána látott napvilágot,
— akkor, amikor jóslatainak egy része máris beteljesedett.

Ez a cikk a legnagyobb figyelmet követeli. Mondanivalója, megírásának
módja, kérlelhetetlen hangja és ítéletének erkölcsi biztossága azt jósolják,
hogy hatásának a közvélemény országában múlhatatlanul jelentkeznie
kell, de hogy e cikk megjelenhetett, az magában véve is már a közvélemény
átalakulását tanúsítja.

A cikket csak akkor becsülhetjük meg értéke szerint, ha gondolatfonnatát
követjük s idézetekkel nem fukarkodunk.

„Mindamaz országok közt, amelyek az utolsó háború „kedvezményezettjei“
voltak, kevés van, amely oly nagy területi nyereségre és népességi gyarapodásra
tett szert, mint Románia, és egy sincs, amely ily nagy és megdöbbentő (forrni-
dable) javak birtokában a várakozó világnak fényesebb leckét adott volna olyan
állami berendezkedések haszontalanságáról, amelyek gazdaságilag és etnikailag
egészségtelenek.“

Ez a kezdő akkord — gyilkos. Heathcote rövid pillantást vet Románia
történeti kialakulására, az erősen kétségbevont római eredetektől a felszaba-
dulásig; majd így folytatja:

„Alig van ország, amely kevesebbet tett volna annak igazolására, hogy új
szabadságát megérdemelte, mint Románia. Az elnyomó gondnokság alól való
felszabadulásának napjától fogva kormánya nemcsak épp oly korrupt és meg-
vesztegethető tehetetlenségről tett tanúságot, mint bármely előtte járt török
rezsim, hanem eléggé nem kárhoztatható hajlandóságot mutatott mindannak
utánzására is, ami a francia rendszerben rossz volt. Erkölcstelenségből a románok
illetékessége és felsőbbsége kétségbevonhatatlan. Ha egyszer elfelejtik Romulus
és Remustól való leszármazásuk meséjét vagy levetik párizsi pózaikat, nyomban
a legnagyobb élő exponensei lesznek ama korrupt művészetnek, amely az elvtelen
keveseknek lehetővé teszi á sokaság leigázását és zsírján való gyarapodást.“

Következik Bratianu Jonel szellemi és erkölcsi pprtréja, amelyre, fájda-
lom, terünk nincsen, majd a mai Románia helyzetrajza. A Bratianu halála
előtt uralkodó válságban Dudley Heathcote nem annyira dinasztikus zavart
érez, mint inkább a népesség mélyen gyökerező elégedetlenségét Bratianu
„keleti despotizmusával“. „A szerencsétlen román nép helyzete a végletekig
szomorú.“ Egy romántól a cikkíró ezt hallotta: „Alig van olyan nap, amelyen
egy polgári vagy katonai hivatalnok ne lopna, ne sikkasztana, ne gyilkolna,
vagy ne követne el valami másfajta szélhámosságot. Csalás, pénzelés, zsa-
rolás . . .“

Az erdélyi magyarokról azt tartja írónk, hogy
„feszült figyelemmel követik a válság fejlődését, mert azt remélik, hogy

előnyükre fordulhat. A magyarok minden kisebbségnél súlyosabb elnyomatás

1 The R. of R., No. 455, 494. 1.
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alatt nyögnek, az asszimilációs törekvések és üldözések prédái. Népi művelő-
désükből és nyelvükből ki akarják őket forgatni, vagyonuktól megfosztani és
kiűzni az országból.. “

Olyan a hangulat Romániában, hogy a megfigyelőnek nem lehet az el-
következendők iránt kétsége: súlyos zavarok, sőt forradalom csalhatatlan
előjeleit érzi az angol utas. A hatalmi csoportosulást úgy látja, hogy a közhit
szerint rablott javakból meggazdagodott Bratianuékkal szemben áll a kor-
mányzó tanács, Mária királyné, Averescu, a bebörtönzött (s azóta felmentett)
Manoilescu, s továbbá „Romániának talán legtehetségesebb és legkiválóbb
diplomatája“: Titulescu s végül Maniu, a Nemzeti Parasztpárttal.

Károlytól, ha valamikor trónra kerülne, Heathcote semmi jót sem vár;
de a közvélemény sincs mögötte. Vele van a tisztikar s a csapatok egy része;
nemkülönben az ellenzéki parasztpártok.

A mai nyugtalanság és elégedetlenség hátterében gazdasági okok is
rejlenek: az ország napról-napra csúszik alá a lejtőn. A lakosság 80%-át
foglalkoztató mezőgazdaság rendszeres elhanyagoltságban hever; a mester-
séges ipart védő vámok mindenkit, akinek érdekei a földdel kapcsolatosak,
sorompóba állították a kormány ellen.

Mi mindebből a következés?
„Európa nyugalmának érdekében, s ha nem akarjuk, hogy kilenc év

előtt született jogos reményeinkben csalatkozzunk, parancsoló szükség, hogy
ez a rezsim e l t ű n j é k .  Egyébként nem látok más alternatívát az elkerül-
hetetlen tűzvész meggátlására, mint a békeszerződések olyan revízióját, amely
alkalmas a vész lokalizálására és arra, hogy megmentse a területeket,
amelyeket Románia 1920-ban megkapott, a mai anarchia folytatásától. Mint
cikkemből kitűnik, a román válság oly súlyos, hogy Európa békéjének
nézőpontjából legéletbevágóbb fontosságot kapott.“

*
NEM SOKKAL kedvezőbb színben látja Románia jelenét és jövőjét

egy másik fontos angol szemle, a Contemporary Review, amely a januári
számában parentálja el Bratianut. A cikk szerzője G. E. R. Gedye, akit
a Magyar Szemle olvasói már őszi cikkünkből ismernek s aki hazánknak
meglehetősen szenvedélyes kritikusa — a radikalizmus és a kis antant
gondolatkörében. Annál feltűnőbb, hogy ezúttal alig sikerül jó szót találnia
a válsággal küzdő Románia számára. Szerinte nem lesz elég rávésni az
elhalt zsarnok szobrára a javasolt feliratot: „Nagyobb Románia, a bir-
tokok kisajátítása és újraosztása, általános választójog.“ A szobor másik
tódalán ezt a dicséretet kívánja látni: „A felszabadult oláhok elidegení-
tése, a kisajátított föld s az ásványolajkincsek felhasználása a politikai
korrupció céljaira, a választójog nullifikálása az erőszak és csalás tökéletes
rendszere erején.“ A káoszt Gedye is teljesnek látja s a gazdasági sülye-
dést súlyosnak érzi. Károlynak szerinte pártja nincs, a liberálisok elvesz-
tették a talajt a lábuk alatt, Avarescu sietve fog a győzteshez csatlakozni
s hogy a győztes csak Maniu Gyula lehet, az iránt Gedyenek, úgy lát-
szik, alig van kétsége. Maniut nemrégiben személyesen is felkereste s
talán ezzel magyarázható, hogy a román jelen legpesszimisztikusabb dia-
gnózisa sem hangolja barátságosabban a magyar múlttal s a magyar jövő-
vel szemben. Bratianut is enyhébben ítéli meg, mihelyt számbaveszi
„a kegyetlen magyar elnyomás“ vétkeit és azt, hogy a földosztással
vetette meg Nagy-Románia alapjait:

„Helyesen kell mérlegeim ezt a cselekedetet a magyar birtokosok minden
tiltakozásával szemben is, akik még mindig azt kívánják, hogy egyedül ők
legyenek kivételek a törvény alól, holott született román birtokosok szen-
vednek alatta. Ha a trianoni szerződés vigyázatlan intézkedése ezt az immu-
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nitást valóban biztosítaná nékik — és sok ók van rá, hogy a szerződés
tüzetes magyarázata alapján higyjünk benne — úgy a szerződés megalkotói
lesznek felelősek érte, hogy Európában újabb tűrhetetlen helyzetet terem-
tettek.“

Szóval a trianoni békemű egyes pontjain gondatlan tákolmány, mert
szertelen előnyökhöz segíti a mindig szerénytelen magyarokat Egy oldallal
alább viszont más szemszögből vizsgálja a szerződést Gedye s innen
pedig megingathatatlannak ítéli:

„A múltat persze nem lehet visszaállítani [?]. Maniu úr azt hangoz-
tatta előttem, hogy az a rossz bánásmód, amelyben Bratianu részesítette a
romániai kisebbségeket, semmikép sem hasonlítható össze a magyarok
zsarnokságával, mikor Erdély felett uralkodtak, és kijelentette, hogy nincsen
olyan román, aki a magyarok békerevíziós propagandáját ne tartaná ártal-
masnak (mischievous). Csupán azért említem ezt meg, nehogy nyíltan szól-
ván a román tartományokban uralkodó elégedetlenségről, bárkit is azzal
áltassak, hogy az új területi berendezkedést megbánták.“1

Aki e cikkeket egybeveti a félhivatalos Anglia őszi hangulatával, néni
tagadhatja, hogy a változás igen jelentős. Románia nagy válsága ismét az
e g é s z középeurópai kérdést állítja az angol közvélemény elé.

történetében. Lefolyása óriási irodalmat teremtett, s ez az irodalom
kétségtelenül azt magyarázza meg nekünk, miképpen került bele a
világ ebbe a példátlan katasztrófába. Tehát azt hihetnénk, hogy ez az irodalom
mindenkihez szól, mindenkit kell, hogy érdekeljen. A valóságban nem így áll
a dolog.

Talán éppen ez a nagy irodalmi fellendülés okozza, hogy ma már nem
igen reagálunk egy-egy újabb háborús memoár megjelenésére. A sok emlék-
irattól mintha csömört kapott volna az olvasó publikum. Volt uralkodók,
bukott külügyminiszterek, egykori hadvezérek és nyugdíjas nagykövetek
szinte megostromolták műveikkel a fórumot, amelynek közönsége bizony
kissé belefáradt már a nagy tolongás zűrzavarában olvasásukba. Ez az
oka, hogy napjainkban nem egyszer idegenkedve, sőt gyanakodva fogadjuk
az újabb memoárt és igazán szigorú követelményeket állítunk fel velük
szemben mind az újszerűség, mind az előadás vonalvezetésének tekintetében.

Olvasó publikumunk tehát meglehetősen el van kényeztetve ebből a
nézőpontból s így műiden memoár-szerzőnek — tartozzék az akár a győz-
tes, akár a vesztes hadviselő államok valamelyik nemzetéhez — nem kis
feladatot kell megoldania, hogy műve az érdeklődést felkeltse.

Az antant háborús propagandája már önmagában is olyan téma,
amely hálás feldolgozásra kínálkozik, — bárki legyen is a szerző. De ha
egy vérbeli újságíró-diplomata horgára akad, akkor meg éppenséggel
háttérbe szorít minden más sablonos visszaemlékezést.

Nos, nem nehéz megállapítani, hogy Widcham Steed legújabb háborús
tanulmánya non tartozik az unalmas könyvek közé. Nem új név a magyar
publikum előtt. Kenyeres társával, Setoa Watson-Scotus Viatorral együtt

1 Nem így látja a revízió kérdését persze Heathcote, aki egy másik kis
közleményében (Fortnightly Review, 1928 január) saját tótföldi tapasztalatai alap-
ján vallja, hogy egy befolyásmentes népszavazás a Felvidéken okvetlenül a
Magyarországhoz való csatlakozás mellett döntene.
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jól ismert alakja a háborús propagandának, aki bár sohasem viselt hivata-
losan diplomáciai címet és cifra érdemrendekkel teleaggatott diplomata
frakkot, — a világháború alatti cselekedetei révén már-már bizonyára a nagy-
követek között, ha nem előtt — szerepel a Foreign Office annaleseiben.

Steednek e munkája: az olasz háború története. Helyesebben az általa
és Scotus Viator által vezetett propagandahadjárat olasz fejezete; a hár-
masszövetség agóniájáról, az olasz front és a Habsburg-monarchia szét-
züllesztéséről.

Northcliffe lord londoni propagandaközpontja és Steed rövidesen át-
látták, hogy a monarchiát halálra sebezni csakis az olasz fronton át lehet.
Az oroszországi front helyzete, majd felbomlása nem kecsegtetvén e tekin-
tetben sok sikerrel, Szerbia időleges meghódítását látták jónak a délszláv
és velük rokonszenvező nemzetiségek előtt cégérül felhasználni, mint amelyek
a híres korfui nyilatkozattal már eleve irányt adtak az események fejlődé-
sének. Masaryk, Benes, Trumbits, Stefanik és Supilo soha geniálisabb
szervező tehetséget nem állíthattak volna mozgalmuk elismertetése érdekében
maguk mellé, mint Steedet, akinek valóban oroszlánrésze volt abban, hogy
a monarchia olasz frontja felbomlott s hogy a szövetséges hatalmak a román,
jugoszláv és csehszlovák aspirációk — egyoldalú — érvényességét elismerték.
Mindez persze még Wilson tizennégy pontjának kihirdetése előtt történt.
De nemcsak a korfui nyilatkozat, a caporettói, karfreiti olasz vereség is
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Steedék a maguk propaganda-
munkáját mielőbb megkezdjék.

Végül is 1917 december 14-én Londonban Steed vezetésével összeült
az olasz front propagandamunkájának előkészítő bizottsága, amelyen Olasz-
országot Mola generális és Pallavicini kapitány képviselték. Erre az előkészítő
munkára már csak azért is nagy szükség volt, mert az olasz és szerb adriai
aspirációk ellentétes volta mindjobban veszélyeztetni kezdte a propaganda-
munka harmóniáját, amelyet végül is Wilson önrendelkezési elméletének
nyilvánosságra jutása, a nemzetiségek liberális önelhatározási lehetőségének
elismerése forrasztott össze. A túlzó olasz hazafias elemek is megnyugodtak
ebben az ígéretben (úgy látszott), hogy elkerülhetővé teszi a Dalmácia
és Isztria kérdésében egyre inkább fenyegető belső nézeteltérések gyakori
tárgyalását. Steed éppen azért maga is gyorsított ütemben dolgozott. Alig
két hónap munkája után bemutatta tervezetét, úgyhogy 1928 februárjában
már döntő elhatározás elé állította az antant hatalmak propagandavezér-
karát. Miután időközben az olasz-jugoszláv területi igények tekintetében is
létrejött az úgyevezett római paktum, 1918 március 18-án Steed és kísérete
végre útnak indulhatott az olasz frontra.

Indulását érdekes intrikák előzik meg. A Victoria-pályaudvaron közli
vele Northcliffe lord, hogy Imperiali londoni olasz nagykövet kormánya
nevében vétót mondott Seton Watson olaszországi útja ellen, amely ha mégis
megtörténik, úgy azt az olasz kormány provokációnak fogja tekinteni. Éppen
ezért Balfour lord külügyminiszter letiltja Scotus Viator olaszországi útját.
Hogy mi volt a tiltakozás tulajdonképeni oka, Steed előtt még ma is rejtélyes;
nyilván félreértésről lehetett szó, mert később e tiltakozást visszavonták
és így pár hét múlva Seton Watson is csatlakozhatott a propagandakomitéhoz.

Steed katonai szakértője: Granville-Baker ezredes ellen viszont azt
a vádat emelték, hogy egykor a német hadseregben teljesített szolgálatot
s így a propagandamunka szempontjából megbízhatatlan. Éppen így intri-
káltak azzal is, hogy maga Steed is sokáig élt a háború előtt Bécsben és így
nagy óvatossággal kell ellenőrizni minden lépését, mert osztrákbarát. Az
intrikák oly kényes helyzetbe hozták Steedet, hogy végül is kénytelen volt
magához Clémenceauhoz fordulni segítségért, aki erélyes hangú ukázzal
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azonnal végét vetette a sajtó pletykálkodásainak. „Steedet én jól ismerem,
ő sürgős misszióban jár, a francia hatóságok kötelesék ót és misszióját minden
lehető segítségben részesíteni. Tiszteket és minden szükséges anyagot ren-
delkezésére kell bocsátani”, — írta Clemenceau ebben az ukázban.

Steed olaszországi missziója csakugyan sürgős volt.. A magyar-osztrák
hadsereg tavaszi offenzíváját április 10-re várták. Ezt meg kellett előzni az
ő frontbomlasztó munkájával. Március 25-én érkezett missziójával Milar
nóba, ahonnan azonban Steed előbb Rómába utazott, hogy az olasz kormány-
tól is megkapja mindazt a hivatalos támogatást amelyre az olasz hadveze-
tőséggel, de különösen Diaz tábornaggyal szemben oly nagy szüksége volt.
Pár perc alatt itt is megkapja Orlando miniszterelnök levelét, amelyben
a következőkről értesíti Diaz tábornokot: „Szerencsém van bemutatni
Önnek Steed urat, a Times kitűnő munkatársát, régi és teljesen megbízható
barátunkat, aki a főhadiszállásra megy, hogy ott jó és hasznos munkát vé-
gezzen velem egyetértésben, tehát remélem, hogy Excellenciád is meg fog
tenni mindent az ő feladata megkönnyítésére/4

Badoglio generálisnak, az olasz vezérkar főnökének társaságában igen szívesen
fogadja Steedet, s mindjárt el is rendeli, hogy március 30-án az olasz had-
sereg összes hadosztályainak hírszerző tisztjei a propagandamisszió elő-
terjesztéseinek meghallgatása céljából a főhadiszálláson értekezletre össze-
gyűljenek. És valóban bizarr jelenség, hogy az olasz hadvezetőség legkitű-
nőbb stratégáinak jelenlétében a civil Steed, a londoni Times külpolitikai
szerkesztője órák hosszán át szakszerű előadást tart egy egész hadseregnek
a magyar-osztrák front egységének megbontásáról. Propagandapolitiká-
jának lényege, a szembenálló front nemzetiségi alakulataival alkalmas módon
közölni, hogy a Habsburg-birodalom különböző nemzetiségi bizottságai poli-
tikai függetlenségüket proklamálták s ezt a brit, francia és olasz kormányok
is elismerik, illetve támogatják. Előterjesztése általános tetszést arat. Badoglio
generális azonnal parancsba adja, hogy az egyes hadosztályok a szembenálló
magyar-osztrák hadosztályok nemzetiségi formálódásának megfelelően leg-
később 24 órán belül tartoznak az illető nemzetiségi nyelven szerkesztett
kiáltványokat, illetve röpiratokat Steednek bemutatni. A röpiratokat a főhadi-
szállás még másnap többmillió példányban megrendeli s egyidejűleg szét-
osztja a rakétaröpítő pisztolyok ezreit, amelyekből — miután az olaszoknak
ebből nem volt elég készletük — Steed távirati kérésére április hó 6-ig
Clémenceau 20.000 darabot szállíttatott leapáduai főhadiszállásra. Badoglio
rendeletére az olasz vadásztöltény- és tűzijátékgyárak ezalatt az idő alatt
kizárólag csak ilyen röpiratterjesztő pisztolyokat gyárthattak, naponta
500—4.000 darabot.

De amily lázas ütemben követték egymást a propagandamunka tech-
nikai természetű intézkedései, épp oly gyorsan nyert lebonyolí-
tást az akció diplomáciai részének előkészítése is, amely abból állott, hogy
a Steed által végső formában megszerkesztett kilenc röpirat szövegezését,
illetve az oláh-jugoszláv, csehszlovák, majd a lengyel nemzetiségek állami
függetlenségét az angol, a francia s az olasz kormányok hivatalosan is elfo-
gadják. Az angol kormány hozzájárulását Northcliffe lord távirati úton 36 óra
alatt elintézte. A francia kormány beleegyezése sem késett sokáig. Gémenceau
azonnal tudatta római nagykövetével, hogy Steed akcióját hivatalosan is
támogatja. Egyes-egyedül a legközelebbi szövetségessel volt baj, akinek
pedig talán a legnagyobb érdekei fűződtek az akció sikeres kimeneteléhez,
Sonnino külügyminiszter ugyanis, bár elfogadta a nemzetiségek függet-
lenségi kiáltványait, nem volt hajlandó hivatalosan kinyilatkoztatni, hogy az
olasz kormány azokat valósággal elismeri. Ez. azonban nem akadályozta meg
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Steedet a röpiratok terjesztésében, amely akció részint a már említett: rakéta-
pisztolyok segítségével, de egyidejűleg a repülőgépek százainak útján április
7-én déli 12 óráig programm szerint befejezést is nyert. A szétosztás
nem remélt hatalmas sikerrel járt. A nemzetiségi hadosztályokat kénytelen
volt a magyar-osztrák hadvezetőség még aznap németosztrák ésszakmagyar
csapatokkal felváltani, amelyek Steed szerint „a magyar-osztrák hadsereg
egyedüli lojális csapatai, s velünk szemben igen ellenséges érzelműek“.
A legnagyobb eredmény azonban az április 10-ére jelzett magyar-osztrák
offenzíva elmaradása volt. Ezalatt Steedék megint időt nyertek további
munkájukhoz.1

Mert Steed most már nemcsak az olasz csapatok parancsnokságával
állott érintkezésben, hanem valamennyi szövetséges alakulattal, amelyek
Dél-Tirolban, illetőleg a Pia vénái a magyar-osztrák hadosztályokkal szemben
állottak. Pompás iróniával kommentálja saját nemzetének nemtörődömségét
és felületességét, aminek klinikai példája Cavan lord tábornoknak, az olasz-
országi angol haderő Lonedóban székelő parancsnokának esete, akinek
halvány sejtelme sem volt arról, hogy a csapataival szembenálló magyar-
osztrák alakulatok mily nemzetiséghez tartoznak. Sőt Cavan lord kéri
meg Steedet arra, hogy lássa el az angol csapatokat az magyar-osztrák
hadsereg nemzetiségi elemeiről részletesen kioktató tájékoztatókkal, mert sem
neki, sem tisztjeinek, nemcsak arról nincs fogalmuk, hogy kik és mik a hor-
vátok, rutének, vagy dalmátok, de még a „jugoszláv“ és „csehszlovák“ elneve-
zésekkel sincsenek tisztában. A francia csapatoknál Jouvain ezredes teljesen
hasonló tudatlanságot árult el. Pedig az egész propagandamunka a hír-
szolgálat abszolút megbízhatóságán és tájékozódottságán kellett, hogy
nyugodjék; lévén ugyanis nem egészen mindegy, hogy a horvátnyelvű
röpiratokat esetleg lengyel formációk, vagy éppen a csehnyelvűeket az
oláhok között terjesztik. Végül is nem maradt más hátra, minthogy ezt a
tájékoztató vezérfonalat is Steednek és Seton Watsonnak kellett megírni az
olaszországi szövetséges tisztek részére, hogy azok így legalább az egyes
népfajok és nemzetiségek neveit megtanulják. Ezeken a helyeken Steed
valóságos beszéd- és értelemgyakorlatokat rendszeresített az angol és francia
tisztek számára.

S mialatt ő a frontokat járta s éjjelt nappallá téve, fizikailag is meg-
erőltető munkát végzett, Rómában ismét összegyűltek az magyar-osztrák
monarchia várományosai, a leendő éhes örökösök: Trumbits, azután Benes,
aki a csehszlovák komité vezetőségének, mint első nemzeti kormánynak
elismeréséért oly szánalmas kilincselést folytatott, hogy arról még Steed
is irónikusan emlékezik meg, — majd Skirmunt, ma a lengyelek londoni
követe, továbbá a francia Albert Thomas és Franklin Bouillon, valamint
az oláhok egy képviselője. Itt mindenekelőtt az olasz kormány hivatalos
elismerési nyilatkozatát erőltették ki Orlandónál, aki Sonnino aggodalmait
nem osztva, készséggel approbálta az eléje terjesztett kiáltványokat. De
nemcsak Orlandó került ellentétbe Sonninóval ebből kifolyólag; Pichon
francia és Balfour angol külügyminisztereknek is ugyancsak szívós harcot
kellett folytatni, hogy Lansing amerikai külügyi államtitkár ismeretes
deklarációját vele elfogadtassák. Sonnino ugyanis sem a független lengyel
állam megalakulása, sem a csehszlovák és jugoszláv szabadságharc iránti
rokonszenvét nem volt hajlandó hivatalosan kinyilvánítani, amint azt Lan-
sing az Északamerikai Egyesült-Államok kongresszusa nevében tette. Sonnino
magatartásán végül is megbukott a július 3-i párizsi konferencia, amelynek

1 Igen valószínű, hogy Steed úr az ő saját akcióját és annak hatását erősen
túlbecsüli, a dolgok valóságos összefüggését ebben a kérdésben legközelebb alkal-
munk lesz megvilágítanunk. A szerk.
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következményeit elsősorban Olaszország érezte meg azáltal, hogy a június
15-i utolsó magyar-osztrák offenzíva, amely bár nem sikerült, — mégsem
járt a magyar-osztrák hadsereg teljes katasztrófájával s hogy így a háború
még újabb ötödfél hónappal hosszabbra nyúlt. Pedig ékkor történt, hogy
egóz jugoszláv hadosztályok pártoltak át az olaszokhoz és hogy a délszláv
és esdi katonák ezrei adták meg magukat minden ellenállás nélkül, sőt
ezek közül sokan olykor-olykor vissza is tértek a magyar-osztrák csapatok-
hoz és állandó kémszolgálatukkal illuzóriussá tették a magyar-osztrák
hadseregnek bármily támadó tervét vagy legcsekélyebb megmozdulását is.
Az olasz vezérkar augusztus végén már minden egyes magyar-osztrák
tüzérségi ütegállás és lőszerraktár hdyét pontosan tudta. Steed szerint,
ha Sonnino enged makacsságából és június 3-án minden fenntartás nél-
kül csatlakozik a párizsi deklarációhoz, ezáltal a háború befejezése is bizto-
sítható lett volna.

Csak ez a kis intermezzo zavarta meg tehát a propagandaakció nagy
harmóniáját. Steed azonban végül is megnyerte a csatát. Mint Izvolszkmak,
neki is volt tehát egy külön háborúja. Ezt a háborút azonban végeredményben
nem a srapnellek és a puskák döntötték d. Steed az ő csatáját a kitartó szívós
szervezőmunka, a toll és a gyakorlati ügyesség hármas fegyverévd nyerte
meg. így sikerült neki a volt monarchia szervezetébe a badllusokat beoltani.
Hasztalan volt magyar és német vitézség és hősies kitartás, a bátor,
kötelességtudó csapattestek ott pusztultak d az általános feloszlásban.1

CZAKÓ ISTVÁN.

A ,BÉKETŰRŐ’ SZLÁV LÉLEK.

CONRAD FERDINAND MEYER legszebb regénye, „A Szent“, meg-
eleveníti előttünk Becket Tamás különös mártír alakját. A regény

hőse: a kancellár ellen ura, II. Henrik angol király, elköveti a
képzelhető legnagyobb vétket: megrontja, majd megszökteti a kancellár
egyetlen leányát, ki a szökés közben meghal, A kancellár érzi, hogy bosszút
kell állnia; de Becket Tamás, a Holdvilág-herceg, az első humanista e harcos,
darabos, véres századokban, iszonyodik a vértől, a tettől és az erőszaktól
s érzi, hogy belső gátlásokon megtörve, nem tud bosszút állni lányáért.
Ez a képtelenség az erőszakra, mely tulajdonképpen hiány lelki alkatában,
furcsa kerülő úton Krisztushoz vezeti az addig hitetlent; Becketnek meg
kell okolnia önmaga előtt, hogy miért nem áll bosszút, — ezért az Alázat
zászlaja alá áll, pap lesz, az elnyomott szászok megértője, apostola, szent
és végül is vértanú. Gyengeségét, a nagyember gyöngeségét felfokozza
erénnyé és heroizmussá. De visszafojtott gyűlöletét, mely nen érett bosszúvá,
sosem tudja legyőzni; ezt Meyer jelképesen fejezi ki: a Szent vérébe mártott
kendő betegeket gyógyít, de a király környezete számára halálhozó.

1 Wickham Steed, akiről e Szemle 58. lapján is azó esik, 1871-ben született.
1902-től 19x3-ig a londoni Timesnek, bécsi levezője volt; ebben a minőségben
alkalma volt a magyar-osztrák monarchia politikai és társadalmi életét kitűnően
megismerni. 1914-ben a Timesnek nagybefolyású külpolitikai rovatvezetője, ún.
Foreign Editor-ja lesz, miután egy évvel korábban kiadta a Habsburg Monarchy
c. kötetét. 1918-ban a Northcliffe-féle propaganda-szervezetben a Departement
far Propaganda in Enenty Countries vezetője lesz. 1922-ben megválik a Tűnés-
től, ugyanebben az esztendőben adja ki két kötetben fontos emlékiratait „Through
30 Years” címen, melyben 1892-től 1923-ig szerzett politikai tapasztalatait ismerteti.
1923-ban megvásárolja a Review of Rewiews c. folyóiratot, melynek mai napig
szerkesztőjej legutóbb az Északamerikai Egyesült-Államokban járt és ott szerzett
tapasztalatairól terjedelmes cikkékben számol be. A szerk.
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Ez a Becket Tamás jelenik meg előttünk, mikor elolvassuk Josef
Leó Seifert tanulmányát a szlávok békeszeretetéről.1 A szerző a kér-
désre vonatkozó hatalmas szláv irodalom felhasználásával világosítja meg
a problémát: hogyan keletkezett és alakult ki az európai köztudatban a
szívókról élő kép.

A szlávok maguk is úgy tudják, az európai tudatban is úgy élt, leg-
alább is a legutóbbi évek szörnyű meglepetéseiig, hogy a szlávok béketűrőek,
szelídek, alázatosak. A szlávság legtökéletesebb megvalósulásának a muzsik-
típust tekintették, amint az Tolsztoj regényeiben örökérvényű művészi
formába inkamálódott. Seifert művéből megtudjuk, hogy históriai sor-
rendben Comenius volt az első, aki a szlávokat, nevezetesen a cseheket
„galambnépnek“ nevezte és ehhez a névhez történetelméleti megállapí-
tásokat fűzött. De az európai köztudatba csak sokkal később került ez a
kép, amikor Herder, rigai éveinek hatása alatt, a szlávokat a transzcedens,
álmodozó békenépként jellemezte. Mi magyarok tudjuk legszomorúbban,
milyen erős hatásúak voltak Herder nemzet-definíciói a 19. század elején:
hiszen nagyjainkat évtizedeken át nyomasztotta az ő véleménye, hogy
a magyarság már betöltötte történelmi hivatását és létének további célja
nincs. A szlávok magukra eszmélése is Herder irányjelzései nyomán történt.
Csak a legfontosabb stádiumokat jelezzük, Seifert e műve alapján.

A cseheknél Kollár, a „cseh Dante“, a pánszlávizmus megalapítója,
magáévá tette Herder tanítását és szláv történetfilozófíát épített rá. Szerinte
a boldog, meg nem hasonlott ősidőkben a szlávok békeszerető lelke lebegett
Európa fölött: ők tanították meg a nomád pásztornépeket földmívelésre,
helybenmaradásra, humánusabb erkölcsökre. Később a háború népei,
a germánok, leigázták a szlávokat és a világra vérontást, boldogtalanságot
hoztak. De' eljön majd az idő: az emberiség lassan-lassan a humanitás
eszménye felé fejlődik és amikor eljut majd a tiszta emberiesség állapotába,
a szlávok, a legemberiesebb nép, vérontás nélkül újra átveszik majd az
uralmat az ismét boldog világ felett. És ,galambnép“ lévén elfelejtik majd az
ellenük elkövetett vétkeket.

Hasonló romantikával képzeli el a szlávok hivatását a nagy lengyel
költő, Miczkiewicz Ádám, a lengyel messzianizmus megalapítója: a szlávok
valóban rabszolgák, (szklávok) a szenvedés eljegyzettjei; de éppen szen-
vedésükkel tisztítják meg az emberiséget és érdemlik meg az első helyet,
melyet egy megtisztult világban majd elfoglalnak. Mert vannak ugyan
rossz emberek a lengyelek között is, mondja Miczkiewicz, de azért a leg-
rosszabb lengyel is jobb ember, mint a legjobb más nemzetben. (Tanul-
ságos: meddig tud  távolodni a realitástól a misztikus hazaszeretet.)

Az orosz tudósok sem gondolkoztak másként; és az orosz írókra várt
a hivatás, hogy nemzeteken és korokon, életen és elméleten túlnövő epikus
víziókban örökítsék meg a szláv álmot és a szláv realitást: Dosztojevszkij
a szláv eszményt testesíti meg Myskin herceg és a legfiatalabb Karamazov
fivér alakjában, felmutatva bennük azokat a legmélyebb lélekrétegeket,
melyekből az ideál kisarjadt, — Tolsztoj pedig magát a szláv valóságot,
az orosz paraszt ősi életét, amint előtte az eszmény, az orosz Krisztus fényében
felderengett.

Az alkotás periódusát nyomon követte a kritika periódusa. Újabban külö-
nösen cseh tudósok revizió és oknyomozó elemzés tárgyává tették a szlávokról
szóló hagyományos felfogást. Igyekeztek megoldani azt a problémát, miért
van, hogy a békeszerető szlávok történelme mutatja fel a legnagyobb kegyet-

1 Die slavische „Friedfertigkeit“, megjelent a Fcrschungen zur Volkerpsychologie
md Sosiologie III. kötetében, Lipcse, 1927.
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fenségeket: például a csehek furcsa szokását, hogy ellenszenves politikusaikat
kidőljék az emeleti ablakon, vagy az oroszok Rettenetes Ivánját és egyéb
rettenetes cárjait, akik groteszk borzalmasságukkal mulattatják az embert
Dore karikatúrás történelmében. Ezt a problémát napjaink orosz históriája,
vérfolyamaival, szomorúan aktuálissá tette.

Ezek a cseh tudósok azután, élükön Masarykkal megállapították, hogy
a herderí felfogás, a problémák ellenére, alapjában véve igaz. A szlávok,
kezdettől fogva földmívelő nép lévén, csakugyan nem értettek a háborúhoz,
az államszervezéshez, a hódításhoz. Mint minden földmívelő népnek az
őstörténet folyamán, nekik is az lett a sorsuk, hogy szomszédra pásztor-
népek meghódították és elnyomták őket. A hódító pásztomépek „ráréte-
geződése“ folytán keletkezett egy úri osztály, mely az államszervező és
fenntartó elemet jelentette: így az oroszoknál varég (vagyis normann)
arisztokrácia, a cseheknél német rárétegeződés, a délszlávoknál pedig, akik
egyáltalán nem béketűrők, egy igen erős bolgártörök, albán, trák, latin
rárétegeződés. A cseh tudósok szerint ez a rárétegeződés megmagyarázza
a szlávok időnkint kitörő kegyetlen hajlamait, melyek oly éles kontrasztot
alkotnak a comeniusi galambnép fogalmával.

Rámutattak továbbá arra, hogy a szláv romantikusok nem is tévedtek
olyan nagyon, mikor a szláv népiséget, éppen amint a béketűrésben meg-
nyilvánul, a többi európai nép leikétől eredendően különbözőnek mondották.
Újabban az őstörténeti kutatások arra a megállapításra jutottak, hogy az
emberiségnek egy ősi korszakában két ellentétes kultúra-fajta vívott egy-
mással élethalál-harcot. Egyfelől a patriarchális kultúra és világrend, a harcias,
nomád pásztornépeké, kik a mi kultúránk ősei; másfelől pedig a matriarchális
az anya jogi kultúra, mely ma már csak egyes afrikai népeknél található fel.
A matriarchális kultúrát az jellemezte, hogy a vagyon és vele a hatalom
asszonyról-asszonyra öröklődött — nem az asszony ment férjhez, hanem
a férfi ment feleséghez, házasságakor átköltözött az asszony törzsébe és
felvette annak nevét. Ez egy kicsit természetellenesnek tűnik fel, holott
éppen a természet, az állatok világa szolgáltat hozzá számtalan analogont,
a méhekét, a hangyákét stb. Újabb természettudósok azt állítják, hogy az
állatoknál általában a nőstény képviseli a tulajdonképeni fajt, a faj átlagát,
a faji sajátságok konzervárját, — különösen észrevehető ez a madaraknál,
hol a nőstények egy fajon belül egyformák, míg a hímek luxusállatok, egy
fejőn belül igen különböző egyéni változatokban. A matriarchális kultúrák
képe az asszonyok uralmának megfelelően alakult ki: ezek a népek letele-
pedtek, földmívelők lettek, belterjes gazdálkodást űztek, államalkotó és
expanzív hajlandóságuk nem volt. Ezért később a patriarchális népek, melyek
a férfi expanzív hajlamát követték, sorra leigázták őket.

Az európai népek közül egyedül a szlávok képviselik a matriarchális
kultúratípust. Ezért volt talán á sorsuk kezdettől fogva, hogy ,úmépekc

férfinépek, uralmuk alatt tartsák őket. Jellegük és sorsuk egyaránt hasonlít
a nagy keleti kültúmépekéhez, melyek szintén matriarchális Őskultúrából
fejlődtek: a hindukéhoz és a délkínaiakéhoz. A szláv, a hindu, a kínai, az
elnyomatás századai és ezredet alatt ugyanazt az ideált építette ki lelkében:
non a szabadságszeretet dacos és harcias ideálját, mint a magyarok vágy
az írek, a szlávoknak nincs Petőfijük; hanem a lemondó békeszeretet ideálját,
mely éppen azt teszi legfőbb értékükké, hogy zúgolódás nélkül bele tudnak
nyugodni rabszolgasorsukba és passzívan várják a minden dolgok nagy
megfordulását, mely majd igazságot szolgáltat nekik és erényüknek.

Ez a-felismerés igen fontos következtetésekre indíthat, melyeket csak
éppen érintem szeretnénk. A hasonló őstörténet és a hasonló nemzeti ideál
talán megérteti azt a tényt; miért tárja ki ma a távol Kelet szívét minden orosz
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hatás számára, ugyanakkor amikor mind tudatosabb exkluzivitással zár-
kózik el minden nyugati elől. Megérteti, miért van az, hogy a japán könyv-
kereskedők kimutatása szerint az orosz regények fordításai teljesen ki-
szorítják a francia és angol műveket — és főkép, hogy miért a szovjet
könnyű térhódítása Dél-Kínában és India felé. A szláv és a keleti könnyen
megértik egymást. És Keleten megint szembetalálkozunk a problémával,
mely a szláv békeszeretetet hipotétikussá tette: tudjuk, hogy a hinduk és
kínaiak, a földtől eltávolodott metafizika és az évezredes formák békéjének
népei, épp oly mértéktelenül, oly minden emberiből kivetkőzötten kegyet-
lenek, mint a szlávok.

Bennünket, amikor elismerjük a szlávok szelídségét, főleg ez a probléma
foglalkoztat: hogyan lehet összeegyeztetni a békeszeretetet az erőszakkal,
hogyan egyeztessük össze Dosztojevszkij és Tolsztoj olvasása közben alkotott
gyönyörű képünket a szent orosz népről, a Szovjet-Oroszországból érkező
hírekkel? És azután, mikép értsük meg a magyar kisebbséget elnyomó szláv
nemzetek erőszakosságát; és miért, hogy éppen a csehek, a legszlávabbak
közülük, a Comenius galambnépe, — a legerőszakosabbak?

A rárétegeződés elmélete valahogy nem kielégítő; annál kevésbbé,
mert a keleti népek hasonló jellembeli parodoxonját nem lehet vele meg-
magyarázni. Ez az elmélet a szlavofilek kibúvója a probléma alól: hogy
mikor a szlávok kegyetlenek, akkor nem is a szlávok azok, akik kegyetlenek.
Mi inkább lélektani úton keressük a parodoxon magyarázatát és itt kell
visszatérnünk Conrad Ferdinand Meyer regényéhez. Becket Tamás szent
lesz, mert nincs ereje bosszút állni, — de a visszafojtott gyűlölet az|életnél
is erősebben él benne és halála után diadalmaskodik.

Ez a visszafojtott gyűlölet, a ressentíment, ahogy Nietzsche nevezi,
egyike az erkölcsi élet legfontosabb tényezőinek.

A ressentíment, a bosszúvágy, mely kifelé nem tud megvalósulni,
befelé fordul; átformálja a titokban gyűlölködő ember világképét. Senki sem
bírja huzamos ideig elviselni, hogy valakit önmaga fölött fölényben érezzen.
Ezért az elnyomott ember kénytelen olyan világképet, olyan értékrendszert
konstruálni, amelynek alapján ő mégis értékesebb elnyomójánál, — sőt
éppen azáltal, hogy ő az, aídt elnyomnak, hogy ő hagyja magát elnyomni,
válik értékesebbé, mint elnyomója.

Becket Tamás nem tud bosszút állni a királyon; tehát elítéli a heroikus
bosszút és a megbocsátást hirdeti.

A világirodalomban a ressentíment legmélyebb elemzését ugyanaz az
író adta, aki a szláv békeideált legteljesebben ábrázolta: Dosztojevszkij.
Regényei a visszafojtott gyűlölet,kézikönyvei': a sok,megalázott és megsértett1
lélek végeláthatatlan galériája, hol az eltemetett indulatok néha vadhirtelen
kitörnek egy váratlan ütésben, egy érthetetlen gyilkosságban, egy rettenetes
öngyilkosságban. Dosztojevszkij regényei: a szláv lélek sorsa. Erősebb,
életképesebb fajták „rájuk rétegeződtek“ (gondoljunk Dosztojevszkij
fanatikus német-gyűlöletére). A szlávnak nem volt ereje dacosan, önmagába
zárkózva lesni a pillanatot, amikor felszabadulhat, mint például a magyarok
a tötök hódoltság alatt, — aminthogy nem volt ereje a mohamedán hódítók
alatt sínylődő hindunak, a mongol-mandzsu urakat tisztelő kínainak sem.
Beletörődött abba, hogy elnyomatása megmásíthatatlan. De emberileg
lehetetlen magát állandóan kisebb értékűnek tudni; ez a tudat halálhozó.
A szláv tehát a keresztényi ideálhoz menekült megalázottságában és meg-
nyerte a szenvedők vigasztalását: hogy éppen szenvedése, megalázottsága,
vagyis inkább szenvedést vállaló alázata révén ő az — értékesebb.

Később, ami eleinte kívülről hozott vigasztalás volt, második természetté
csontosuk. A szlávokat a körülmények béketűrésre kényszerítették és ők
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béketűrőkké váltak. Galambnép lettek, ábrándozók, misztikusan mélyek,
Mikszáth jámbor tótjai, Tolsztoj muzsikjai, szent félkegyelmű Myskin
hercegek, vontatott dalú volgai hajósok, — az Úr békéje lebegett a nagy szláv
folyók felett..

Ez a béke azonban éppen csak lebegett a titkokat takaró mélység fölött
Az indulat titkai épp oly vadhirtelen törnek elő történelmi nagy megráz-
kódtatásoknál, mint a váratlan arculütések Dosztojevszkij regényeiben, —
mint földalatti megkövült szörnyetegek vulkanikus kitörésekkor.

A világháború azután meghozta a földrengést, mely a fölszínre dobta
a szörnyetegeket: az orosz feje fölül eltűnt a cár, a cseh fölül az osztrák,
szabad lett a lengyel. Az összes titkos indulatok a felszínre vetődtek; a nagy
értékátalakulás legteljesebb megvalósulása az orosz szovjet. Aki az orosz
lelket a ressentiment alapján fogja fel, megértheti a szelídség és kegyetlen-
ség paradoxonját: beláthatatlan századok szelídségéért állnak most bosszút
kegyetlenségükkel. Most gyűlöletessé vált előttük minden, amit elnyomóik
nagynak tartottak: a polgári rend, ez a német, porosz, nagypéteri ráépítés
az ország testén; gyűlöletessé vált előttük az önmagük régi arca, mely az
elnyomatás vonásait Őrizte: a béketűrés évszázados sztigmája. És gyűlö-
letessé vált előttük az a legnagyobb jelkép, melyben béketűrésük égi értelmet
nyert: a kereszténység.

A ressentiment felszabadult indulatai nem tudnak építeni, csak rom-
bolni. A szovjetvezérek tudatosan romboló hivatásúak: a szovjettaktikához
hozzátartozik a zűrzavar, az őskáosz visszaállítása, az önmagáért való
pusztítás. A cseheknél és lengyeleknél kisebb mértékben sok hasonlót
Hitünk, — az indulatok útja ez.

SZERB ANTAL

BÖCKLIN.
— Születésének századik évfordulójára —

ség újra az idealizmushoz, a természetfölöttihez menekül,— ki tudná
megmondani, hányadszor? Ez az élet körforgása: hatás és ellenhatás. E
törvény igaza logikus következetességgel jelentkezik a művészetben is,
mely a világnézet kifejezésének sokkal finomabb, mert belsőbb, vérzőbb
megnyilatkozása, mint a tudomány. Amint a pozitivista világnézet művészete
a naturalizmus, a materializmusé pedig az impresszionizmus lett, így lesz
az új idealizmusé az expresszionizmus, a megelőző vagy vele egyidőben
új stílust kereső irányokkal együtt. Csupa nyugtalanság, lihegő keresés,
kezdetben teljes megtagadásával minden régi, hagyományos stílusértéknek
és eszköznek, hogy megteremtse az új szépségideáit és az ennek megfelelő
új stílust, s ezzel kifejezze a kifejezhetetlent: a képírásban a festői okkul-
tizmust.

E stílusváltozás, helyesebben: keresés, előttünk, szemünk láttára folyik;
csak még nagyon is közel vagyunk egymáshoz, hogy a fölmerülő eredménye-
ket elfogulatlanul mérlegelhessük. Az eddigi megnyilatkozások ellen — úgy
az irodalomban, mint a képzőművészetekben — még világszerte nagy a
tiltakozás; de aligha nagyobb, mint amilyen volt az impresszionizmus
vagy ennek teljes ellentéte, a Böcklin művészete ellen. A bemutatott ered-
ménnyel nem érzünk még semmi világnézeti, lelki közösséget, sem ízlésbeli
rokonságot, sőt még csak türelemmel sem vagyunk iránta. Alighanem ennek
is megjön az ideje. Biztos csak az, hogy az átértékelés az új világnézetnek
és stílusának kialakulásakor sohase az öregeken, hanem a természet rendje
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szerint a fiatalokon át válik sikerré, kik győzelemre víve lobogójukat, szintén
múlttá lesznek.

A képzőművészetek terén figyelmünket újabban néhány emlékünnep
kötötte le. A magyarságát mindig nyíltan és büszkén hangoztató,
de, fájdalom, állandóan külföldön élt Zichy Míhályról Szemlénk már meg-
emlékezett.1 E sorokban a svájci Böcklintől emlékezünk meg, kinek év-
százados születési ünnepét ez évben ünnepelte meg Németország.

Böcklin egyike a múlt század legérdekesebb és legproblematikusabb
művészegyéniségeinek. Mikor kevésre becsülték, megelőzte korát, tehát
nem értették meg; mikor a legnagyobb német művésznek tették meg, mér-
téken felül udvariasak voltak iránta, s talán nem is egészen önzetlenül.
Ma, negyedszázaddal halála után, jobban megértjük az ellene és a mellette
vívott küzdelmeket és ezeken át az ő művészetét is. E nagyobb megértést
azonban elsősorban a világnézetváltozás idézte elő. Mert a sok csalódásra
és szenvedésre egyik vigaszunk a művészet lett, és pedig az, mely megtanít
elmélyedni a természet és a lélek titokteljes életének szépségeiben. Böcklin
a klasszicizáló művészet hanyatlása és a rá visszahatásul jelentkező natu-
ralizmus virágzása idején a romantikus tájból indult ki; elfordult a külső
valóságtól, mint ma az expresszionizmus, de a természet esztétikai és egyben
mitikus szemléletén át külön világot teremtett magának e másik világban,
melyben élünk. Az expresszionisták világa is külön világ, de ők a természet
minden irányú szemléletéből kikapcsolódnak, hogy a belső, a lelki élet
dinamikájának érzékfolötti kifejezésére törekedhessenek. Böcklin megtalálta
azt a művészi formanyelvet, mellyel festői látását nem csak akarta, de ki
is tudta fejezni. Az expresszionisták világa azonban nem nyilatkozhatik meg
a művészet hagyományos formanyelvén, hisz álomszerű látomásaikban
összefoly tér és idő, szül és vonal.

A lényeges tehát az, hogy a múlt század Böcklinje és a 20. század ex-
presszionista művészete találkozik a reakció legérzékenyebb pontján: mind-
ketten megvetéssel fordulnak el az élet durvaságaitól; Böcklin úgy, mint
az antik világból ittfelejtett pogány; az expresszionisták, mint a középkor
misztikusai.

Böcklin már pályája elején tudomást vett az impresszionista törekvé-
sekről, de ez a tudományos művészet, mely később valóban csak tudomány
lett, nem érdekelte: érezte, hogy ez alkalmatlan az ő festői szemléletének
kifejezésére, mely a monumentális stílus sejtelmes vágyával járt együtt.
Vájjon, véletlenség-e, hogy ugyanabban az időben és egymástól teljesen füg-
getlen Feuerbach, Marres, Puvis de Chavannes, W atts és valamivel később
Kiinger és Hodler is az új monumentális stílus lehetőségét kereste?

Böcklin festői szemléletének kifejezésére a nyugodt, tiszta, töretlen,
mélytüzű színeket választja mint egyetlen dekoratív lehetőséget. A termé-
szetet színeiben nagy felületekre tagolva festi, a részletárnyalatok elhagyá-
sával, összefoglalóan, emlékeztetve ebben Ráfáel elődeire, kik rá nem
realisztikus formaképzésükkel hatottak, mint az angol preráfáeüstákra,
hanem élénk színezésükkel. Az ilyen képen természetesen nem a természet
pillanatnyi lélekzetét és szívdobbanását halljuk, és nem egy pillanat soha
vissza nem térő színszimfómáját látjuk idegesen vibráló, izzó levegőben,
mint az impresszionistáknál, hanem a lélekzetet, a szívdobogást és a szín-
szimfóniát, mely az alakokat és a tájat időtlen időkön át organikusan élteti
és összekapcsolja. Tehát az egyest általánosítja, monumentalizálja.

Idővel nemcsak szerelme, de rajongása tárgya lesz a színpompa. Senkit
sem irigyel úgy, mint az Űristent, ki a pillangók szárnyát olyan fölséges

1 L. Petrovics Elek cikkét, M Sz I, 183
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színhimnusokkal díszítette. Tanul is tőle, mikor eleinte kevés, de fölfokozott
erejű tiszta színekkel dolgozik. Anadyomen-je például csak négy szín szűkebb
harmóniájából áll, de nem Whistler-i értelemben. A fény és árny, a világos
és sötét nem ellentét nála, a fölfokozott erejű színek fénye mindent átjár
s csak az intenzitás erejének különböző fokával jelzi a pihenőt jelentő hűvös-
séget, teljes ellentétben az impresszionisták színfelfogásával. Csoda-e hát,
ha kigúnyolták, ha tudatlannak és maradinak mondták?

És mit akar azokkal a valóságot meghazudtoló „szömyalakokkal“
mondani? A valóságot, de nem az életet meghazudtoló alakokkal, mond-
juk ma.

És szabad-e a festőművésznek egyáltalában valamit mondani?
A nép naiv képzelete is alkotó képzelet; sőt alkotóbb, mint a tuda-

tos művészé. A nép is életet lát a természetben és ma is benépesíti élő
alakokkal; a nád zizegésében ő is rejtett természeti erők nyilatkozását
hallja. Böcklin is azt látott: egy faunt. A többi mellékes. A ,kép’-nek itt
vége. Hogy a faun sípol, hogy a ,dal’ társainak, vagy ha úgy tetszik: a művelt
nagyközönségnek szól, mely elsősorban nem látni, hanem hallani akar
valami dalt, mesét, akármit, de valami olyast, mi képzeletét és kedélyét
foglalkoztatja, — festői nézőpontból nem fontos.

Máshelyt egy kis madárkát énekelni tanít egy faun. Újra nem fontos,
hogy a címadó tévedett-e vagy sem; a fő az, hogy élnek, lélekzenek, muzsi-
kálnak, kacagnak és senki másnak, csak maguknak. Mert a természet él,
lélekzik, muzsikál és kacag — a saját gyönyörűségére. A festő csak az akciót
festi meg, a többi egyéni hangulat kérdése. De minél inkább hallom nézés
közben a muzsikát, annál értékesebb a kép, mert meggyőzött: megfogott
azzal, hogy élményemmé tette a művész élményét: a szón, a fül, a kedély
számára.

Ő, nagyon jól tudta Böcklin, hogy a képnek elsősorban színjelenségnek
kell lennie, de arról éppúgy nem tehetett, hogy a színek mögött a természet
belső életét is észrevette és megértette annak képes beszédét, mint ahogy az
impresszionisták sem tehettek arról, hogy megelégedtek a természet felületé-
vel, ha folségesen szép színes felületével is, de faunt nem láttak és madárdalt
nem hallottak...

Még egy példa: csöndes, sziklás vidéken nagy zajjal lezuhan egy kő. Bizo-
nyára mindnyájan ijedten ugranánk félre s aztán szétnéznénk, honnan és miért
szakadt le az a kő? Böcklin képzelete megmozdul; ezt az ijedelmet képben látja,
helyesebben képbe foglalható akcióban, mint az ősember: a szikla tetejen
ül egy pán, az ijeszti meg, talán tréfából, a pásztort, ki ijedtében a kecskékkel
együtt futva menekül.

A kép koncepciójának a nézőpontjából az a lelkiállapot fontos, mely a csönd
váratlan megzavarására megmozdítja a művész képzeletét. E sziklás táj a tik-
kasztó nyári napsütésben és a még tikkasztóbb csöndben a maga összevissza-
szakadt szikladarabjaival, melyekben alig tud megkapaszkodni a növényzet —
a kép festői témája. A beléhelyezett és cselekvésre mozdított alakok természetes
kiegészítő részei a vidéknek, belőle nőttek ki, hozzá tartoznak, együtt élnek
és pusztulnak vele: vagyis nem staffage-ok.

A természet folytonosan változó szín- és életjelensége összekapcsolva az
ember folytonosan változó lelkiállapotával,— ez a tárgya a legtöbb Böddin-
képnek.

Tengerképei is épp annyira élnek, mint a szárazföldiek: mindenik egy
darab ,valóság* a szín és forma költészetének abból a birodalmából, hova csak
a legnagyobbak juthatnak el ,csodálátásra’. A Najádok játékának színben és
élményben fölkacagó életörömétől, az alvó nimfát megleső faunokon át, a
Hullámok játékának, a Tengni csöndnek, a Boldogok mezőjének, a Kentaurok
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küzdelmének, a Nyári napnak, a Tengeri muzsikának, de különösen a lelki
élet kifejezésében a böcklini művészet legmagasabb csúcsát elérő Triton és
nereida című képnek színekben és nem szavakban megírt elégiájáig: a koncep-
ciónak mindenütt ugyanazon formai és tartalmi hangulategységével talál-
kozunk. És micsoda színgazdagság, micsoda színpazarlása az ős természetnek
— szeretné az ember mondani, ha nem jutna eszébe, hogy hiszen ezek a jámbor
teremtések nem pogány isteneknek, hanem csak egy természetimádó művész-
nek ártatlan festői víziói!

És a többi, színekben megfogant dal, óda, himnus, ditiramb, elégia,
talán minden költői műfaja az érző: szenvedő és kacagó léleknek Flórától,
a Hegedűlő remetétől, a Pietától, Krisztus siratásától, a Pásztor panaszától,
a Tengerparti villa első koncepciójától, a Halottak szigetétől, az Erdő csöndjé-
től egész a legenda csodatételéig, mikor Szent Antal prédikációjának a meg-
hallgatására még a halak is kijönnék a vízből, — milyen gazdagsága a kedély
életének, mennyi germán elmélyedés a lélek misztériumában!

A festészet ,képes beszéde’ a színekben megfogalmazott szimbólum.
E szimbólum — e mítosz-alkotó erő — volt meg Böcklinben, mint az

ősvilágok naív képzeletű népeiből. Ez forrongott képzeletében a természet
életének figyelésekor. Mint művésznek joga volt ahhoz, hogy nem törődve
kora brutális józanságával és az észt ünneplő gépekkel, megteremtse a korában
mindenkitől csak kívülről látott természet helyett a maga költői, belülről
látott világát, melyben ez alakok éppúgy élnek, szeretnek, nevetnek és éppúgy
vágyakoznak ismeretlen világok után, mint ahogy mi élnénk, szeretnénk és
nevetnénk, ha tudnánk, ha a Böcklin szeretetével szeretnők a természetet,
azzal az erős szeretettel, amelynek ihletére megnyílik a fold és a tenger mélye...

A cselekvésbe indított staffage-t tisztán művészi nézőpontból Böcklin
tette a tájjal egységessé, még pedig a kompozícióval oly egyensúlyozottan,
hogy képe bizonyos távolságból teljesen átfogható, áttekinthető. E távol-
ságba kényszerítem akarja a nézőt, mikor sok részletet elhagy. Ez elnagyolást
sokan tudatlanságnak minősítették, különösen mikor mint „műhelytitok“
kikerült, hogy vázlatkönyve sincs, s ha „anyaggyűjtésre indul”, ki, a szabadba,
szemén, szívén és emlékezőtehetségén kívül semmit sem cipel magával. Milyen
könnyen feledték, hogy Lionardo, sőt Corot is így cselekedett! Böcklin is min-
dent emlékezetében raktározott el, s így ott a színeknek, vonalaknak, formáknak,
a nyugvó és mozgó alakoknak egész világa volt; sőt egész világa volt olyan
lényeknek is, melyeknek egy részét más sohase látta.

S milyen komolyan vette a festés technikai részét! Mennyit kísérletezett,
küzdött, csalódott, hogy újra kezdve s kipróbálva minden anyagot és technikát,
megteremtse a magáét! A mai festő mindent készen kap. Böcklin nemcsak a
vásznat készítette elő türelmesen és próbálta ki a festékek színerejét és tartós-
ságát, egymásra, a szemre és a lélekre tett hatását, hanem a festékeit is maga
csinálta, mint a régi nagymesterek. A levegő tisztaságát nem tudja úgy érez-
tetni, mint Segantini; életét, mint Qaude Monet; a színeket nem egyen-
súlyozza, mint Cézanne; nem imádja érte a női testet, mint Renoir; a fény nála
nem öncél, nem bravúros játék vagy kémiai tudomány, mint a pointillistáknál,
hanem mindennél több: őselem, mellyel művészi élményeinek festői inten-
zitását fejezi ki. Ezt keresi már tanuló korában; ezt később, mikor már az ős-
természet ősi, friss, érzéki színhangulatát akarja kifejezni. S kutatása közben
mennyire megismeri a színek élet- és lélektanát! Minden érzésskálának
megvan nála a maga színskálája, s ezt, ha szüksége van rá, a robbanásig, a leg-
végső potenciáig fokozza, csakhogy kifejezze, amit látva érzett. így érte el
ezeket a ragyogó, másnál soha nem látott kristályos színeket. Az ő mezőinek
a zöldje világít, az ő ege világoskék, a virágok égő pirosak és hófehérek, ha bol-
dog emberek sétálnak tova; de a lilásszürke, sötét szürkéskék éghez simul
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minden szín; ha titkos vágy és szomorúság emészti alakjait. A színek han-
gulatébresztő, fokozó vagy lehangoló nejét úgy ismeri, mint egy pszichológus,
és úgy alkalmazza, mint a hegedűs a vonóját.

És hogy fesd a tenger életét s a viharzó, fölcsapó, tajtékzó, az elsimuló
és mosolygó hullámokat! Mennyire bele lehet látni az ő tengerének a vizébe!
A tritonok, nereidák és kígyók teste az elmerüléskor mennyire valóban a víz-
ben van és hogy csillámlik át ezer színben pikkelyes, groteszk testűk! A hű-
vösséget, a nedvességet, a világokat elsodró erőt és a napsugaras mosolyt
egyenlő könnyedséggel és biztonsággal érezteti. Igen, ez a víz mély, titokzatos,
mítoszteremtső őselem és ez a szín ki tudja e mítoszokat fejezni!

Ha Böcklin alakjait staffage-ul helyezné a tájba, akkor méltán kérdezhet-
nők, mit akar velők mondani? De mivel mindenik alak olyan organikus része
a természetnek, mint a hullám, a fű, fa, virág vagy a madárka és mindenik
elsősorban csak érzéki szépségű dekoratív folt az egész képben, az alaknak
elsősorban festői jelentőségűk van és nem irodalmi.

Böcklin sohasem akarta, hogy műveiben mást, mint színkölteményt,
képet lássunk. Nem is adott címet nekik, hogy ne vezesse tévútra, gondolati
asszociációkra a szemlélőt. Ha aztán az emlékezetben, meg múzeumkataló-
gusban való elkönyvelés miatt kellett a cím és más adott neki, ez nem volt
az ő hibája.

Ha Böcklin képeiből kikapcsoljuk a gondolati elemet, akkor is elsőrangú
festői értékek maradnak vissza. Ha az érzéselemet kapcsoljuk ki, akkor a
megmaradt kép néha egyszerű, máskor dekoratív, monumentális színjelen-
séggé lesz. A nagy színmezőket tervszerűség, tudatos belső erő: kompozíció
tartja össze szín- és formaösszefüggésükben és a tér ritmikus benépesítésé-
ben, ha nem is olyan tökéletesen, mint Marresnál vagy Puvis de Chavan-
nes-nál.

Valamikor nagy falakról, monumentális festészetről álmodott Böcklin.
Nehány kísérlete nem sikerült teljesen, bár nemcsak az Ő festői hibájából.
Aztán nem állt több nagy fal rendelkezésére s e perctől kezdve elvesztette
vágyainak és eszközeinek már-már megtalált egyensúlyát: szegénysége
miatt meg kellett elégednie a kisebb, rámába szorítható képpel. A nagy festői
szemléletet a lokálszínek tüzének szakadatlan fokozásával igyekezett pótolni.
Ez erőfeszítés érdekes volt addig, míg nagy érzésekkel és látomásokkal
szűk helyre szorítva vívódott, de még pályájának alkonyatán túlsúlyra jutott
művészetében a tárgyias, sőt banális romantika s a festőileg jogosult és sok-
szor oly geniálisan megoldott szimbólumból irodalom: allegória lett.

Így művészetében a nagyszerűt, ha nem is ölte meg, de csökkentette
a kénytelen megalkuvás, annyi nagy tehetség fájdalmas tragikuma. Két-
ségtelen, hogy a nagy, monumentális festészetre egyetlen kortársa se volt
annyira hivatott — még Marrest se véve ki —, mint ő: szín- és formaalkotó
képzeletének ősereje, az emlékezetében fölhalmozott formakincs, nagy tech-
nikai tudása, bámulatos munkaereje Lionardo olyan kései tanítványára
vall, ki kedvezőbb anyagi viszonyok között a lehetetlent is meg tudta volna
valósítani.

Innen kezdve képeinek eddig ösztönszerűen ősi, geniális koncepciója
mesterkélt lesz. Ezentúl is a természet festői szemléletéből indul ki, azonban
kompozíciói eltérnek képeszményétől: már elsősorban nem dekoratív jelen-
ségek; a színek és a formák nem csendülnek össze a nagy ellentétek harmó-
niájába; a kompozíció hangsúlyozott része nem vezet a kép központjába;
néhol valósággal impresszionistára valló frissesége eltűnik, s minél simább,
csiszoltabb lesz a kép felülete, annálinkább szembetűnnek az olyan elhagyások
és elrajzolások, melyeket a legjobb akarattal is inkább rajzhibáknak, mint
szándékos grecói elnyújtásoknak kell minősítenünk. Bámulatos emlékező-
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tehetsége veszt erejéből, mert újabb megfigyeléssel nem pótolja már a kieső
részleteket. Már inkább a halálról, mint az életről szemlélődik, mikor végre,
a 90-es években, egyszerre annyira felfedezik, hogy ő maga is megdöbbenve,
fájdalmasan mosolyog az idők változásán: már későt ő nem tudta, mi ma
tudjuk, hogy ez után megért népszerűsége lélektanilag szükséges ellenhatása
volt a sok realizmusnak, akárcsak Angliában a Bume-Johnes, Rosetti és
Watts, Franciaországban a Moreau művészetének kezdete és sikere.

Azt is tudjuk, hogy Meier-Graefe tévedett, mikor az Ő teljes bukásáról
beszélt. Nem, Böcklin nem bukott el, mint ahogy jelentőségében nem bukott
el az impresszionizmus se, melynek esztétikája alapján Meier-Graefe halálra
ítélte Böcklint. Mindenik megtette a maga kötelességét. Az impresszionizmus
— hogy jelentőségének csak legfontosabb mozzanatát említsük: megtaní-
totta az embereket látni — Böcklint kivéve, és mindenesetre a Böcklin kárára,
mert ha művészete az optikai tájkép korszakalkotó eredményeiben osztoz-
kodott volna, akkor talán ő lehetett volna a tájkép legnagyobb mestere.
De így is vannak művészetében elvitathatatlan, ha nem is korszakalkotó
értékek. Gyarapította a képírás szín és formakincsét. Új festői élményeken
át új festői élményekkel gyönyörködtetett, melyek Urai intenzitásuknál
fogva képzőművészetből soha felénk nem áradó hangulati elemekkel gazda-
gították kedélyvilágunkat. A lelki élet e mélysége kapcsolja össze művészetét
az expresszionisták benső életet kifejező törekvéseivel.

Hitvallása lévén, hogy a művészet alkotás és nem szolgai másolás, hir-
dette a modelltől való fölszabadulást és pedig nemcsak a természetben és az
aktban, hanem az arcképben is; tehát követelte a szín- és formaemlékezet
fejlesztését a természet folytonos megfigyelésének az ellenőrzése mellett,
mert meggyőződése volt, hogy az impresszionista fölfogás a festészet csőd-
jéhez fog vezetni, hisz az öregek elfelednek, a fiatalok pedig soha sem tanul-
nak meg rajzolni és komponálni. (Vájjon nem volt-e igaza?)

Megmutatta, hogy a nagymesterektől hogyan lehet lopás nélkül tanulni.
Színszemlélete új, monumentális stílus fejlődésének lehet a kiinduló pontja.
Művészi meggyőződését a nélkülözés legkétségbeejtőbb napjaiban sem
tagadta meg: sem pénzért, sem hírnévért. Klasszikus és pszeudoklasszikus
„teremtményei“ nem az antik mitológia szolgai utánzásai, hanem egy mo-
dem természetimádó művész világnézetének festői kifejezői, melyeket az
elhitetés lehető legnagyobb művészetével keltett életre. Realizmusa a leg-
tisztább idealizmus, mert a természet és a lelki élet oly ártatlan, naív szép-
ségeit ünnepli, melyek hatásukban az élethez való ragaszkodásunkat: tehát
optimizmusunkat fokozzák. (S vájjon nem ez-e a művészet célja?)

Hogy elméleti kijelentései és festői gyakorlata között sok volt az ellent-
mondás; hogy művészetében elsőrangú festői jelenségek mellett csaknem
dilettánsra valló tévedései is vannak; hogy néha önhitt és gőgös volt; hogy
csak a Menzel elismerésére volt büszke s hogy a tömeg ítéletét megvetette;
hogy a szimbolikus művészet jogosultságát hirdette oly korban, mikor az
emberek érzésben és gondolatban koldusok voltak; hogy kora művészi
törekvéseibe s ezzel a festőművészet fejlődéstörténetébe nem tudott vagy
nem akart szervesen beilleszkedni: ez mind lehet igazság, de nem von le
abból a legfőbb művészi jelentőségéből, hogy annyi nagy festői egyéniség
között megmaradt önálló egyéniségnek és kora legragyogóbb koloristájának,
habár nem is az impresszionisták, hanem Tizian értelmében.

Nem ismerünk olyan modem képzőművészt, ki az életszépségeire, nemes
szomorúságaira és bohó naivságaira olyan áhítattal és annyi humorral figyel-
meztetett volna minket, mint ő.

A görög és a germán lélek az ő művészetében találkozott.
GLATZ KÁROLY



A MODERN VÁLÓPER FÉNYKÉPE.

A MAGYAR köziét háziorvosai csak rövid napokkal ezelőtt is szomorú
kórképet festettek társadalmunk egyik ragályos betegségétől, a házas-
sági elválásokról s a betegség főokát házassági törvényünk gyengéiben
jelölték meg.

Házassági törvényünk végrehajtásában valóban vannak hibák, amikre
reá kell mutatni, mert az erkölcsi világrend nincs veszélymentes pozícióban,
ha a szigorú törvényeken vészkijáratok vannak, amiken kisurran a törvény
igazi szelleme, míg a fokapun betódul a visszaélés.

Mielőtt házassági törvényünk főhibáival foglalkoznánk, vessünk egy
szempillantást a perjogi helyzetre.

Csonka-Magyarországon 1921-ben 93.310, 1922-ben 87.871, 1923-ban
78.706,1924-ben 75.060,1925-ben 74.382 házasságot kötöttek. A békebelivel
szemben csökkenő tendencia nem állapítható meg.

Mennyi már most a válások száma? Bíróságaink előtt 1922-ben 7419,
1923-ban 6.933, 1924-ben 6.105, 1925-ben 5.750 házasság ért végetlel-
választással. Rendkívül nagy számok, mert ha statisztikai összehasonlítást
teszünk Nagy-Magyarország viszonyaival, a mai csonka területen legfeljebb
2.500-ra volna szabad rúgnia a válások évi számának.

Ki a bűnös, hol van a hiba?
Amikor 1894-ben megszületett a házassági törvény, megalkotása előtt

a tervezet indokolása abból indult ki, hogy „a házassági viszony szabályo-
zásánál számolni kell ássál, hogy e viszony összes alkatelemeiben annyira
megromolhatik, hogy a házassági együttélés egyik vagy mindkét félre nézve
lehetetlenné válik; ... a házastársi életközösséget tehát kényszerítőleg fenn-
tartani akarni akkor is, midőn a házastársak egymás iránti vonzalma és
becsülése végképpen megszűnt, midőn azok helyett gyűlölet és megvetés,
a béke helyett egyenetlenség fészkelte be magát a házastársak szívébe és a
családi életbe, annyit jelent, mint pusztán az eszményi felfogásból merített
elvnek kedvéért feláldozni a gyakorlati élet parancsoló érdekeit1*.

Az emberi lélek mélységeiben szántott tehát a házassági törvény, amikor
a válást megengedte $ ha ezzel elhajtott is a tisztán hitelvi felfogástól, nem
akarta a házassági pereket a perek hadának könnyű lovasaivá tenni, hiszen
a miniszteri indokolás nem késett azt is kifejezésre juttatni, hogy nem célja
a házasságok könnyelmű felbontását elősegíteni s célja ,4 felbontást csak
a legvégső esetekben megengedni és elejét venni a könnyelmű visszaélések-
nek“. Elejét vette-e, ez a kérdés. Alig. Amikor házassági törvényünk híres
77. §-a kimondotta, hogy a házasság felbontását kérheti az a házasfél̂  kit
hitvestársa szándékosan és jogos ok nélkül elhagyott, ha az elhagyástól
számított hat hó elteltével bírói határozat ellenére sem tért vissza a másikat
hűtlenül elhagyó fél a tűzhelyhez, nem válóperi szélhámosságokra, nem
arra számított, hogy e szakasz alapján valótlan bizonyítványokkal felszerelve,
egy házasság két hét alatt jogilag is véget ér, hanem azt célozta, hogy „az
életközösségnek néha nem elég fontos okból történt megbontása után a
másik házastárs azonnal ki ne eszközölhesse“ a válást. Ez a komoly, valóban
erkölcsi magasságokban járó törvényi etikum azonban elsikkadt a törvény
végrehajtása során. Ezrével válnak el e szakasz alapján házasfelek, akik hat
hónapig még csak nem is éltek együtt. Elválnak valódinak éppen nem mond-
ható községi bizonyítványok alapján, melyek kiadásának megnehezítését min-
den eszközzel előmozdítani a társadalom józan érdeke, mert a hűtlen elhagyásos
válóper nem Csupán maszk, formalizmus, amely mellett elvész a törvény
etikájának teljes száz százaléka. Nem eltörölni kell tehát házassági tör-
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vényünket, hanem a hűtlen elhagyásos válóper operettje helyébe vissza kell
a törvénynek megfelelő végrehajtásával a törvény komolyságát állítaná.
Ennyit a törvényről.

De kutató szemmel bele kell pillantanunk mélyebben is ezekbe a
diszkrét perekbe. Pusztán az, ha a törvény drótakadályaiból pókháló lesz,
nem növesztheti meg abnormis méretekben a válóperek számát, már pedig
a rohamos növekedés jelenségével van dolgunk. Más okok is hatnak itt.

A statisztikai adatok szerint a vőlegények közül 1921-ben 34%, 1922-ben
38%, 1923-ban 38.7%, 1924-ben 36.1%, 1925-ben 41.5% volt 20—24 éves-
ilyen korban csak nagyapáink idejében házasodtak az emberek. Az utolsó
évtizedek keserves anyagi gondjaiban a házasságra jórészt anyagilag vala-
melyest megalapozott férfiak, — férfiak és nem gyermekek vállalkoztak, akik
a büntető novella szerinti korhatárt alig, hogy meghaladják. Csoda-e, ha
fiatalságuk tavaszán levő, anyagilag meg nem alapozott, meg nem érett
életfelfogású, tisztán a gyors hevüléstől, a vér forróságától hajtott gyermek-
férfiak házasságából csak válóper születik? Igaz, Dante és Kepler, Bürke
és Scott huszonhat éves korában már házas volt s Washington és Napóleon
huszonhét éves korában, sőt Shakespeare tizennyolc s Franklin huszonnégy
éves korában, de akkor nem volt B-lista, az embereknek volt kenyerük,
kevesebb volt a gond, napéjegyen volt, nem volt hosszabb az emberi nem
alkonya, mint reggele s talán csak Franklin anyósa aggódott, hogy a kis
Benjámin el tudja-e tartani majd a lányát, amikor már két nyomda volt
az időben az Egyesült-Államokban s kérdéses volt, három nyomdász
boldogulhat-e.

Igen nagy tényező azonban a válások szaporodásában a gyermektelen-
ség is. Az 1923-ban válással végétért 6.933 házasság közül 3.896-ban, az
1924 évi 6.*105 közül 3.549-ben, az 1925 évi 5.750-ben 3.306 házasságban
nem volt gyermek. Az elváltak többsége tehát gyermektelen. A legtöbb
válás a házasság első négy esztendejére esik, a legtöbb válóper oka tehát,
hogy az első évek nem adtak kóstolót sem a gyermekáldásból. Beszédes
számok, beszédes tények ezek, egytől-egyig azt bizonyítva, hogy minden
állam támasza, talpköve a tiszta — gyermek.

Mik tehát az orvosságok?
Kétségtelenül sokat segítene, ha a hűtlen elhagyásos perek alapjául

szolgáló különélés-igazolás nem formalisztikus alapon történnék, hanem
körül volna sáncolva a megbízhatóság garanciáival s ezzel megszüntettetnék
az ez alapon történő — az összesnek 76%-át alkotó — válópereknek pár hét
alatt történő frivol lejáratása, mely az igazságszolgáltatás komolyságának
éppen nem válik dicsőségére s erősen hasonlít az utcai automata műkö-
déséhez.

De ez még nem minden. Valahogy az lett a korszellem, a lányokon
hamar, válogatás nélkül túladni, nem nézni meg, a családalapítás ma heroikus
feladataira alkalmas-e a vőlegény; s jön a gyors vég, a pár éven belül bekövet-
kező gyors válás. De frivol és erkölcsellenes szelek is fujdogálnak, melyek
el-eloltják a születő gyermek lángját, mondván, a gyermek csak gond,
ballaszt, szépségrontó, életnehezítő. Ez a felfogás ma döbbenetes erővel
terjed s már nem kell Newyorkba menni, hol egykor a milliomosok utcájában
egyetlen gyermek volt. Elősegíti a kenyértelenség, az állások, foglalkozások,
kereseti általános lehetőségek bizonytalansága, az erős geológiai rétegek
eltűnése, amikor a gazdasági élet pillérei homokra, löszre építvék, a lakás-
viszonyok, az összezsúfoltság, amely a házasság független, szabad, illatos
levegőjét kifújja a szobákból s a másikhoz láncoltság nyomasztó, vihar
előtti levegőjét teszi a három méter hosszú, három méter széles és három
méter magas szobákban uralkodóvá, elősegíti a nők vakmerő öltözködése,
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a társadalmi modor, a közeledési és társalgási formák régi hamvának lehullása,
a férfi és nő közötti régi finom választófalak elomlása, a kacaj, amellyel
kinevetik a múlt férfiát, aki fehérkeztyűs kézzel nyúlt a bál forgatagában a
nő derekához s ma néger és félnéger táncokban jut a férfiak nagy része
arra a tapasztalatra, hogy többet már nem akar tapasztalni s nem őhajt az
1894: XXXI. törvénycikkel megismerkedni.

Mint lehet ebben a nagy erkölcsi tűzvészben segíteni? Törvényekkel,
rendeletekkel keveset. Iskolával, valláserkölcsi neveléssel, templommal
sokat, a gazdasági viszonyok megjavításával is eleget. De a legtöbbet az
anyák segíthetnek. Neveljék leányaikat, fiaikat abban a szellemben, mely
anyáink szelleme volt. Akkor kevesebb lesz a válóper.

SÁNDORFI KAMILL.

A BETHLEN-CSALÁD.

ISMERETES, hogy Amerikában, hol az emberek, az óvilágiak előtt elkép-
zelhetetlen erőfeszítéssel hajszolják a pénzt, ez a pénz gazdájának csak

jólétet ad, tekintélyt azonban nem. Gyűjthet bárki hatalmas vagyont, különc-
ködésével hírhedtté teheti nevét is, a tömegek még sem látnak benne
mást, mint egy szerencsésebb sorsú halandót és semmivel són becsülik
többre, mint bármely más embertársukat. Hiába kifejezője a nagy
vagyon az egyéni ügyességnek, munkabírásnak és rátermettségnek, tisz-
telet nem jár érte. A dollármilliomosok az emberek szemében csak
akkor nőnek meg, ha vagyonukból példátlan bőkezűséggel áldoznak köz-
célokra, emberbaráti és közművelődési intézményekre. A gigászi könyv-
tárak és kórházak, egyetemi intézmények és tudományos alapítványok,
a közösség érdekében tanúsított áldozatkészségnek ezek a bizonyítékai
szerzik meg a Rockefeller -eknek és Carnegie-eknek a tekintélyt, a megbecsü-
lést és a tiszteletet. A tömegléleknek ez a spontán szimpátiája, mely nem
tehető mérlegre, nem jelent később sem bevételi tételt a milliomosok szám-
adásában, nem szerez nekik előnyt a politikai életben s mégis vagyonokat
áldoznak érte. Reális érdekek hűvös mérlegelése kétségtelen idealizmussal
és kötelességérzettel elegyedik itt.

A mi szűk határaink között más a közfelfogás. Nálunk a vagyon már
régóta nem kötelez áldozatra. A mi gazdagjaink is hullatnak ugyan néha
morzsákat, de leggyakrabban csak áttetszően közeli és sokszor nem is palás-
tolt egyéni érdekekért. Mi az áldozatkészséget a nagy vagyonok uraitól,
a történeti nevek viselőitől nem igen várjuk; a sok rossz tapasztalat elszoktatott
már ettől bennünket. De mágnásainknak mintha nem is volna szükségük
arra, hogy az amerikai milliárdosokhoz hasonlóan szerezzék meg a tömegek
tiszteletét. Őket a tekintély, a megkülönböztetett ügyelem már akkor is
megilleti, ha a köz érdekében a legcsekélyebb áldozatot sem hozzák. Ők a
magyar társadalommal nem pár évtizede vannak csak kapcsolatban, mint
a self-made man-ek Amerikának minden világtájról összegyűlt tömegeivel,
őseik évszázadokon keresztül életközösségben voltak társadalmunk széles
rétegeivel; kölcsönösen hathattak tehát egymásra s élhették azt a sajátságos
lelki életet, amely a történeti kutatás mai eszközeivel még nem ismerhető
meg s talán soha nem is lesz felderíthető. Ezek az ősök fonottak össze érzés-
ben és szellemileg a társadalom rétegeivel, ezek tudták kivívni maguknak
ily módim a tömegek becsülését, hogy azután fáradt utódaikra örökségül
hagyományozzák a tekintélyt.

Az egyik ilyen előkelő, főrangú család tipikusnak nevezhető életét
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ismerteti meg velünk Lukinich Imre hatalmas könyve,1 amelyben a Magyar-
országon ma legtöbbet emlegetett név viselőjének ősei vonulnak fel. A beth-
leni Bethlenek is érezték, hogy a vagyon kötelességekkel jár. Ez a kötelesség-
tudat nem hatotta át egyenlő mértékben a család valamennyi tagját; akadtak
közöttük olyanok, akiknek terméketlen életéről hamar tovasiklik figyelmünk.
De így van ez minden családnál, hiszen az életerős fán is vannak elszáradó
vagy satnya ágak. Annál tevékenyebb részt vettek azonban a kulturális élet-
ben a család kiválóbbjai. Sietünk megjegyezni: részvételük nem olyan hatal-
mas méretű, mint a modern amerikai milliomosoké, de másrészt sokkal
bensőségesebb, közvetlenebb. Igaz, hogy a család egyes tagjai Erdélynek
korukban leggazdagabb emberei, csakhogy ez a gazdagság elmarad nem-
csak az újvilág, hanem az anyaország akkori nagy vagyonai mögött is. A
Bethlenek nem világrészek közgazdasági életének urai, hanem csak kis fal-
vacskák birtokosai. Ebből a viszonylag kis vagyonból mégis bőségesen áldoztak
közcélokra. Indítóokuk azonban nem a feltűnésvágy, hanem a lélek belső
kényszerítő ereje. A 17. században külföldön járnak tanulmányutakon,
a német és holland egyetemeken szerzik ismereteiket, van, aki évekig is kint
él. Itt bővül látókörük, alkalmuk nyílik a hazai és a fejlett európai viszonyok
összehasonlítására s visszatérve tudatosan, belső parancsnak engedelmes-
kedve próbálják javítani az elmaradt hazai állapotokat. Kulturális alkotásaik
ily módon sajátságos, legegyénibb tetteik, mint azt Bethlen Miklós szent-
miklósi kastélya is mutatja.

Az építkezési hajlam a család valamennyi tagját áthatotta, a középkorban
éppen úgy, mint akár a klasszicizmus korában, mégpedig, úgy látszik,
sokkal nagyobb mértékben, mint más családokat. Vannak a Bethlenekkel
egykorú régi nagy családanak, de a legtöbbnél csak egy korban jut kifejezésre
az építkezési kedv. A Bethlenek kastélyain minden korszak stílusát tanul-
mányozhatjuk, de legkevésbbé talán mégis éppen azon korét, amelyben
leginkább volt divat a fényűző építkezés, t. i. a barokkét. Az ő erdélyi alko-
tásaik sokkal egyénibbek, a divat múló szeszélyétől függetlenebbek. Az
építkezés nem egyszerű kiadási tétel náluk. Az említett Bethlen Miklós is,
hazatérve külföldi útjáról, saját tervei szerint kezdi építeni Szentmiklóson
kastélyát, amelynek Erdély többi főúri lakhelyétől elütő loggiái mutatják
az olasz és francia renaissance épületeknek a tervezőre gyakorolt nagy hatását.

Hasonló finom érzék vezeti a Bethleneket az irodalom terén is. Bethlen
Kata szenvedélyesen gyűjti a régi magyar könyveket már abban a korban,
amelyben ezek a könyvek még csak szegény diákok és a magyarságért rajongó
prédikátorok szemében értékesek. Szeretettel összehordott Magyar Théká-ját
azután a nagyenyedi kollégiumnak adományozza, amellyel együtt a románok
1849-ben vandál módon ezt is elpusztítják. A könyv szeretete természetessé
teszi, hogy a tollat maguk is szívesen veszik kezükbe. Az irodalomtörténet
több Bethlen nevét ismeri, az pedig egészen rendkívüli, hogy két generá-
cióból három történetíró is emelkedjék ki, kik közül Bethlen Miklós emlék-
iratai minden művelt magyar előtt ismeretesek a költő Zrinyi halálát leíró
része révén. Bethlen Elek még azt sem restelli, hogy Keresden nyomdát
állíttasson fel, hogy ott nyomassa ki bátyjának, Farkasnak történeti művét
s ő a gazdag főúr, más szórakozás helyett, sajtóhibák korrigálásával foglal-
kozzék.

Ezeket az egyéni irodalompártoló s közvetve a magyarságot erősítő
törekvéseket méltóan foglalják össze az iskolaügy, a művelődés terjesztése
érdekében hozott áldozataik. A híres erdélyi unitárius és református iskolák
részére nagy alapítványokat tesznek, sőt Bethlen János maga alapítja még

1 A bethleni gróf Bethlen-család története. Budapest, Athenaeum, 1927.
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a székelyudvarhelyi gimnáziumot, amikor menyasszony-leánya hirtelen
meghal. Ugyanő felhasználja kancellári méltóságát arra, hogy a fejedelmet és
a rendieket az erdélyi főiskoláért, a nagyenyedi kollégiumért hozandó áldoza-
tokra késztesse. Még a 18. században is, amikor pedig az államhatalomnak
az iskolaügy terén való túlsúlyrajutásával rohamosan aláhanyatlott már
a társadalom áldozatkészsége, az egyik Bethlen, utódja nem lévén, minden
vagyonát iskolai és egyházi célokra hagyja. Ezek az önzetlen kulturális
alapítványok teszik lehetővé, hogy a nép széles rétegeiből évszázadok alatt
ezren és ezren emelkedjenek fel a tudás segítségével arra a jobb emberi
sorsra, amelyet a rendiség szellemének korlátái között egyébként soha:
nem érhetnének. Ezek az iskolák és alapítványok termelik ki azt az erdélyi
értelmiséget, amelynek ma, az idegen hódító pörölyütéseivel szemben
egyedül iájához való átöröklött ragaszkodása ad ellenálló erőt. A Bethlen-,
és a hasonló módon áldozó többi főúri családnak ez a munkássága így még
ma is elevenen ható hagyomány.

Ez a pár vonás csak nagyjában tünteti fel azt a kapcsolatot, amely a
művelődési életen keresztül a társadalommal Összefűzi a Bethleneket. Köz-
vetlen és szoros ugyan ez a szellemi kapcsolat, de korántsem az egyedüli.
A másik már nem ilyen szembetűnő és termékei sem vehetők oly köny-
nyen észre, mint az irodalmi élettel kapcsolatosák, de azért talán még szoro-
sabb, mert ennél a kölcsönös anyagi érdekek is közrejátszanak.

A gazdag, előkelő főúr kastélya, az özvegységre jutott feleség udvarháza
nemcsak a család és a szolgaszemélyzet lakóhelye. Ezeket a komoly, százados
fáktól beárnyékolt épületeket nem szabad korunk felfogásának megfelelően
úgy tekintenünk, mintha a mi atomizált, visszavonult, magábazárkozott
életünkhöz hasonló évék morzsolódtak volna le bennük. Korántsem. A főúri
családok kastélyaiban a 48-cal záródó rendiség idejében, évszázadokon keresz-
tül, organikus, közvetlen élet van. A ház urán és feleségén, gyermekein
kívül mindenkor több-kevesebb távoli fiatal rokon is él ott. Nem cseléd-
sorban, de nem is mint vendégek. Tanulás végett keresik fel ezeket a főúri
udvarokat a nemes ifjak és leányok. Elfoglaltságuk van bőven; nem henyél-
hetnek tétlenül, hiszen a munkás életre készülnek. A nagyasszony közvet-
lenül ismerteti meg a leányokkal a házi munkát, az úr pedig szintén patriar-
chális módon vezeti be az ifjakat az államügyek és a közigazgatási teendők
intézésébe. Tudják őket tanítani, neveim, mivel ők maguk is ezen a gyakorlati
iskolán mentek keresztül ifjúságukban; a későbbi kancellárok fiatalabb
éveikben maguk is fáradhatatlanul körmölték a latin leveleket. Sajátságos
közvetlen, családias légkörben élnek így az emberek s egy família tagjainak
is érzik magukat. így fejlődik ki, erősödik meg az a csodálatos odaadás,
amelynek közismert példája Mikes Kelemennek hűséges ragaszkodása buj-
dosó fejedelméhez. Ez a légkör, amely a főúri kastélyokat betölti, érzésben
összeforrasztja az egymástól távol álló embereket, egymás felett levő társa-
dalmi rétegek tagjait, főurakat és szegény embereket. Bár anyagilag súlyos
teher ez az életmód, ez az udvartartás, fenntartását mégis kötelességüknek
érzik a vagyonok urai. Bethlen Miklós kancellár is, amikor bécsi internálá-
sából otthon súlyos anyagi gondokkal küszködő fiának tanácsokat ad, csak
arra inti, hogy addig ne tartson maga körül udvart, amíg adósságai lesznek.

Elnagyolt vonalakban ilyen a Bethlen-család évszázados szereplése.
Ezek a közös vonások, amelyek legelőkelőbb főúri családaink múltjában
kisebb vagy nagyobb mértékben fellelhetők. A családnak ez az élete adja
meg azt az alapot, amelyről az egyénileg kiváló tagok sokszor kápráztató
magasságba törő életpályájukat megkezdik. A család tekintélye nyitja meg
előttük az utát, teszi simává a felemelkedést. Ez előlegezted a gyermekifjúnak
a bizalmat, hogy bátran léphessen a küzdőtérre s még töretlen, friss tetterővel
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egyszeriben ott kezdje működését, ahová más családok tagjai csak elfásultan
juthatnak fel. A Bethlenek valóban nem panaszkodhattak a sors mostohasága
miatt. A középkorban éppen olyan otthonosak a budai királyi udvarban,
mint később a többnyire rokon erdélyi fejedelmek környezetében s a 18.
századi bécsi érában éppen oly könnyen szerephez jutnak, mint napjainkban,
amikor Magyarország mostani miniszterelnökét egy erdélyi kerület már
huszonhat éves korában képviselőjévé választotta.

MÁLYUSZ ELEMÉR.

TARLÓZÁS A POLITIKA MEZEJÉN.

KOSSUTH LAJOS „áldott emlékének“ a jegyében írta meg Bethlen
István gróf miniszterelnök az azóta már nemcsak a magyar, de a világ-

sajtóban is élénken pertraktált karácsonyi cikkét a nemzeti egység és a
nemzeti függetlenség nagy kérdéseiről. Politikai tartalmú hírlapi cikk régóta
volt ilyen erős hatással a közvéleményre, mint a miniszterelnök e karácsonyi
megnyilatkozása, amelyben először cövekeli le teljes határozottsággal azokat
a pályavonalakat, amelyek felé belső és külső politikájának útjait irányozza.
Nemcsak az a tábor, amely a miniszterelnök politikáját vallja, értékelte a
maga súlyos jelentőségének megfelelően a kormányfő karácsonyi cikkének
valóságos bel- és külpolitikai programmszámba menő gondolatait, de a
miniszterelnök politikai gondolkodásával ellentétes ellenzéki pártok sajtója
is nagy figyelmet szentelt a karácsonyi cikk markáns eszmemenetének.
És non lehet mondani, hogy barátságtalan, avagy éppen ellenséges érzületű
figyelmet, mert az ellenzéki sajtó is — természetesen a szociáldemokrata
orgánum kivételével — egyöntetűen elismerte a miniszterelnök karácsonyi
írásának a magyar bel- és külpolitika nézőpontjából való iránytszabó
jelentőségét. Valóban a miniszterelnök a szeretet ünnepének előestéjén
nem üthetett volna meg méltóbb húrokat, mint amelyek békés és harmonikus
zengése mellett egyesülhet és összefoghat az egész magyar társadalom.
A politika eseményeinek és történéseinek egész esztendei láncolata mindenre
alkalmas, csak arra nem, hogy egyesítse a széthúzó magyar erőket: a minisz-
terelnöknek ellenben karácsony estéjén sikerült megteremteni a magyar
lelkek Treuga Dei-ét egy olyan politikai koncepció megrajzolásával, amely-
nek keretei között el tud helyezkedni párt- és osztálykülönbség nélkül az
egész magyar közélet. Nagyon sivár és nagyon vigasztalan külső formák
között folyt volna le a magyar politika múlt esztendeje, ha ez a cikk egy
napra, az egyetlen szent este meghitt, bensőségteljes atmoszférájában sem
tudta volna összefogni a politikai küzdőtér különböző frontjait és ellenséges
vonalait. A miniszterelnök karácsonyi cikkének sikerült ezt az eredményt
elérnie és az egységes, osztatlan magyar közvélemény tekintetét az Üdvözítő
születésének boldog hangulatában olyan célok irányában egyesíteni,
amelyekkel minden magyar ember egyetért és amelyekért mindnyájan
készek vagyunk áldozatokat hozni.

A kivitel részleteiről s a megvalósítás eszközeiről lehetnek nézeteltérések
a magyar politikai aréna különböző padsorai között, de maga az irány, s a
kitűzött cél, a megvalósítandó feladat nem lehet más, mint amelyre a kor-
mányelnök karácsonyi megnyilatkozása — talán először oly színtiszta vilá-
gossággal és félreérthetetlen határozottsággal az Ő politikai tartalmú meg-
nyilatkozásai között — reámutatott. Az utóbbi időkben divat lett a magyar
politikában a miniszterelnök politikai egyéniségét a titokzatosság homályával
körülvenni s politikai akcióinak kivált a taktikai és stratégiai elemeit az ő
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politikai egyéniségének alapvető színárnyalataiként feltüntetni. Hova lenne
a magyar közélet és hova az ország, ha Bethlen István abban a kétségbeejtő
külpolitikai helyzetben, amelynek hullámai között az ország 1919 után
vergődött, nem a legóvatosabb, legtartózkodóbb és a legdiplomatikusabb
tapintattal vezette volna az ország hajóját és a forradalmi, ellenforradalmi
idők szinte egekig felcsapó zűrzavarában nem igyekezett volna a fékük-
vesztett elemek között rendet és konszolidációt teremteni? Már százszor
is a Friedrich-, a Huszár-, a Simonyi-Semadam- és a Teleki-kormányok
sorsára jutott volna s az ország belső gazdasági, társadalmi újjáalkotása
követte volna e belső politikai labilitás minden hullámverését. De éppen
e karácsonyi cikk hangja a bizonyíték a mellett, hogy a miniszterelnök
ismeri a határozott előadásmodor szabályait és tisztában van a politikai
konkrétumok alkalmazásának módszerével is, — ha azok ideje és lehetősége
elkövetkezett. Soha még érthetőbben és világosabban felelős állásban lévő
államférfiú nem fogalmazta meg a nemzet előtt álló külpolitikai célkitűzések
tartalmát, mint a miniszterelnök, midőn a karácsonyi cikkében vissza akarja
szereztetni a magyarsággal a Duna völgyében „az őt megillető szerepet,
amelytől a világháború katasztrofális kimenetele és az azóta létesített mester-
séges nemzetközi kombinációk fosztották meg“. Ebben a mondatban, ha
azt nem egyoldalú politikai rövidlátással, hanem á lelkiismeretes, komoly
politikai felelősségérzet tárgyilagosságával vesszük szemügyre, benne van
az a külpolitikai programm, amellyel a szélső jobboldaltól a szélső baloldalig
terjedő politikai mező minden pártja, mint a magyarság előtt álló egyetlen
lehetséges külpolitikai célkitűzésben, egyetért.

De nem hisszük, hogy ne osztaná minden irányzat annak a belső poli-
tikának alapgondolatát is, amelyet a miniszterelnök a „haladást szolgálni
képes életformák“ megteremtésében és a nemzeti függetlenség megőrzésében
jelölt meg. „Magyarország számára — úgymond — irányadó csak az lehet,
hogy a nemzeti akarat és a magyar termelő, szociális és szellemi erők számára
független nemzeti szellemtől áthatott, történelmi tradícióknak megfelelő,
de a haladást szolgálni képes életformákat teremtsen s általában féltő gonddal
őrködjék a nehezen visszaszerzett legfőbb kincse, nemzeti függetlensége
fölött.“ E belpolitikai programm elvi felépítésében egyetlen politikai irány-
zat sem talált kivetnivalót, ami a kritika a kormányelnök írásának e részlete
fölött elhangzott, az sem annyira annak belső tartalmát, mint az ő eddigi
politikai habitusával való állítólagos ellentétét vette bonckés alá. Az ellen-
zéknek szuverén joga a hatalmon lévő kormány fejének politikai módszerei
és politikai kijelentései között ellentéteket keresni, viszont azonban nincsen
joga e kinyilatkozások őszinteségét kétségbevonni. Annál kevésbbé, miért
hiszen a miniszterelnök háta mögött már egy hatesztendős kormányzati
múlt áll, amelynek eseményei és eredményei meggyőzhették a legelfogultabb
ellenfelét is arról, hogy ha nem is tudjuk mindig, hogy mit akar, arról bizo-
nyosak lehetünk, hogy amit akar, azt azért akarja, mert annak helyes, jó
és igaz voltáról meg van győződve. S hogy amit akar, az ellentétben állna
a Kossuth Lajos nevével szimbolizált politikai koncepcióval — azt csak
Kossuth Lajos politikai eszméinek a teljes félreértésével lehet vitatni.
A független Magyarország eszméje éppúgy kossuthi gondolat, mint a
„haladás feltételein nyugvó életformák“ megteremtésének a programmja,
amely utóbbi gondolaton, annak helyes értelme szerint, nem lehet mást,
mint olyan gazdasági és társadalmi állapotok megteremtését érteni, amelyek-
ben minden dolgozó magyar ember, az egységes nemzeti állam keretei között
találja meg a boldogulás lehetőségét és a köz érdekében kifejtett munkájának
tisztes ellenértékét. Ez a programm pedig alig más, mint a jogegyenlőség
kossuthi eszméjének a modem társadalmi élet feltételeihez szabott rekon-



82

strukciója, amely felé bizony az elmúlt hat esztendő alatt, — mióta a minisz-
terelnök tartja a kormányzás gyeplőit —, az elfogult politikai és pártgondol-
kozás minden ellenkező kritikája ellenére is, figyelemreméltó haladást tettünk.

PEDIG HÁL’ ISTENNEK, jócskán van módunk e politikai elfogultság
és rövidlátó pártszemlélet kirívó példáiban gyönyörködhetni. Legutóbb az
egyik fővárosi ellenzéki párt temperamentumos vezetője vitatta el a
miniszterelnöktől e belső és külső konszolidációs munka minden eredményét
és minden érdemét. Ezek az eredmények ez ellenzéki vezérférfiú frazeológiája
szerint nem a Bethlen-kormánynak, „hanem az időnek és a nemzet regeneráló
képességének a sikere, amely akkor is hat és dolgozik, mikor a konzulok
vadásznak és üdülnek“. Ez az ellenzéki politikus ugyanilyen erővel és jó-
akarattal elvitathatatja az orvosi tudománytól is azt a jelentőséget, hogy a
beteg emberi szervezet meggyógyításában bármi része is volna. Hiszen
végső eredményben itt is az idő és a szervezet regeneráló képessége végez
el mindent s a tudománynak a gyógyítás közvetlen folyamatában vajmi
kevés aktív szerep jut. De hát a bajt felismerni, a gyógyulás előfeltételeit
megteremteni, a talpraállás eszközeit megszerezni, a gyógyulás akadályait
eltávolítani, a szervezetet megerősíteni, az orvosságot előállítani, a gyógyuló
szervek lábbadozására ügyelni, a beteget a visszaeséstől megóvni — vájjon ez
mind, mind jelentéktelen, számba nem vehető aktivitás-e, ennek az ellenzéki
politikusnak felfogása szerint, egy beteg állami és társadalmi szervezet
egészségének a visszaadásában? Nem vonjuk kétségbe, a főérdem magáé a
szervezeté, amelynél — ha sejtjeiben és idegrostjaiban nem lett volna életerő
— hiába lett volna a legkiválóbb specialisták minden tudománya és fárad-
sága, a beteg nem bírta volna el a gyökeres politikai és gazdasági kúrát és el-
pusztult volna Európa műtőasztalán. De viszont, ha a hozzáértő orvosok
el nem távolítják, a különben életképes szervezet szöveteiből a kórokozó
csirákat, meg nem akadályozzák a baj további elhatalmasodását és nem
vezetik reá a gyógyulás természetes útjára, hiába lett volna idő és hiába
a regenerálóképesség, a nemzet menthetetlenül áldozatául esett volna a
pusztító kórnak, amely a háború katasztrofális elvesztése és a belső forra-
dalmak lázrohama következtében támadta meg legyengült szervezetét.

A SZÖVETKEZETEK KÉRDÉSE, illetve helyesebben, a szövet-
kezeti mozgalom állami támogatásának kérdése is a politika napirendjére
került, közvetlenül karácsony előtt egy nagyon impulzív és sajnos, nagyon
elhamarkodott felszólalás apropójából. Mindig veszedelmes útra téved a
politika, valahányszor közvetlen, vagy közvetett politikai célokat nem
politikai eszközökkel igyekszik kiverekedni magának, hanem olyan intéz-
ményeket és intézkedéseket használ fel a maga talán különben érthető és
tiszteletreméltó céljainak az elérésére, amelyeknek sem a politikához, sem
pedig a politikai küzdőtér egyik, avagy másik érdekeltségéhez nincsen köze.
Ha pedig valamelyik politikus nincsen a politikával, a politika vitelével és
a vivőivel megelégedve, úgy támadja és buktassa meg őket a politika harc-
mezején, a politikai harcmodor fegyvereivel, de ne bántsa, még csak ne is
érintse azokat az intézményeket, amelyek nem a politikának és a politikusok-
nak, hanem valamely átfogó jelentőségű, magasabb gazdasági és szociális
szükségszerűségnek köszönhetik a létezésüket. A magyar szövetkezeti
mozgalom immár harminc esztendeje, hogy törvényes és intézményes for-
mában teljesít nagyjelentőségű gazdasági, szociális és kultúrhivatást a magyar
társadalom leggyengébb és legelhagyatottabb társadalmi rétegeinek erkölcsi
és anyagi felemelése érdekében. Olyan korszakban nyerte el a jelenlegi
törvényes és intézményes szervezetét, amely pedig a gazdasági liberalizmus
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ortodox felfogásában látta az államkormányzat gazdaságpolitikai missziójának
az alfáját és ómegáját és nem sok érdeklődést tanúsított a dolgozó kisemberek
gazdasági és szociális igényei iránt. És ez a kormányzat mégis szükségét
látta e szövetkezeti szervezkedés szabad kibontakozásának, sőt azt még a
mai arányok szerint is jelentős állami segítséggel támogatta.

A háború és a forradalmak utáni korszak az egész világon meghat-
ványozta a szövetkezeti szervezkedés gazdaság- és társadalompolitikai
jelentőségét, ami érthető is, hiszen a szövetkezet a tudomány és a gyakor-
lati élet mai álláspontja szerint szinte az egyetlen konkrét szervezeti és
vállalati forma, amely az egymagukban gyenge és pusztulásra ítélt erőket meg
tudja menteni a kapitalista koncentráció megsemmisítő felszívódásától, amely
egyesíti, megszervezi és a termelés szolgálatába állítja ez önmagukban
jelentéktelen és terméketlen gazdasági energiákat és ezáltal lecsiszolva
a kirívó társadalmi és gazdasági ellentéteket, d tudja hárítani a nemzeti
közösség feje felől a társadalmi forradalom megrázkódtatásait. Napjaink
gazdasági fejlődésének az iránya pedig határozottan igazolni látszik azt a
modem gazdaságpolitikai elméletet, amely szerint a mai gazdasági élet az
úgynevezett „szövetkezeti állam“ kialakulása felé tendál, — a szövetkezeti
állam felé, amelynek gazdasági erői és funkciói az egyének szabad társu-
lásán és kooperációján alapuló és a nemzeti közösség egyetemes érdekek
alá rendelt szövetkezet-vállalati formák segítségével volnának megszervezve.
És valóban magának a kapitalizmusnak az evolúciójában is észlelhetünk
olyan tüneteket, illetve reformtörekvéseket, amelyeket minden túlzott
képzelőerő nélkül a szövetkezeti alapelvek érvényesülésével lehet magyarázni.

Hogy a magyar kormány állami segítséggel támogatja a szövetkezetek-
nek az egyén megmentésére, gazdasági megszervezésére, a társadalmi és
gazdasági ellentétek lecsiszolására irányuló közérdekű munkáját s ezzd
egyrészről elősegíti az általános gazdasági fejlődés természetes folyamatát,
másrészt pedig pozitív intézkedésekkel nyúl a nemzet legelhagyatottabb
rétegeinek a hóna alá, az nem főbenjáró bűn, még csak nem is hiba, ellen-
kezően egy magasabbrendű kormányzati feladat felismerése és teljesítése.
Annál is inkább, mert e szövetkezetek éppen az erkölcsi tekintetek szerint
igazodó, közérdekű munkásságuk következtében az inflációs korszakban
elveszítették a tőkéik túlnyomó részét, másrészt viszont azok a gazdasági
és szociális feladatok, amelyeket rendkívüli idők vetettek fel s amelyeket
most nekik kell megoldaniok, ugyancsak megszaporodtak. Sem Angliát,
sem Amerikát, sem Francia-, Olasz- és Németországot nem lehet vádolni
azzal, hogy ellensége volna a kereskedelemnek és hogy a ,reakciós’ gazdasági
politika szekértolója, mégis olyan hatalmas összegekkel támogatja mindegyik
a szövetkezeti mozgalmat, amelyek mellett a magyar szövetkezeteknek juttatott
állami milliók még relatíve sem jöhetnek számba. Lehet, hogy vannak
hibák egyes szövetkezeti intézményeknél s az is megeshetik, hogy egy-egy,
a szervezés állapotában levő szövetkezeti ág érzékeny veszteségeket szen-
vedett, de ebből csak az következik, hogy ki kell javítani az elkövetett hibákat,
be kell hozni a szenvedett veszteségeket, nem pedig az, hogy ki kell irtani
az eszmét, az intézményt és a kormányt, amely az eszmét és az intézményt
támogatja. Hiszen az egész magyar szövetkezeti ügy napjainkban éli a ki-
alakulás forrongó korszakát s úgy gazdaság-, mint jogpolitikai szempontokból
intézményes reformokra szorul, hogy megszerezze magának azokat a stabil
kereteket, amelyek között a fejlődés lehetősége nincs elzárva előtte.
Aki közéleti férfiú, tehát szívén viseli a magyar szövetkezeti ügy sorsát, az
inkább az intézményes reformok megvalósítását sürgesse, ne pedig fegyvert
kovácsoljon magának néhány szövetkezeti hibából és balfogásból, fegyvert,
amellyel bár nem a szövetkezetekre kíván célozni, mégis azokat találja fel.
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MIKOR E SOROKAT írjuk, a szocialista pártkongresszus még nem
tilt össze, hogy a napirendjére tűzött, aktuális szocialista kérdések között
a politikai passzivitás kérdésében is határozzon. A magyarországi szociál-
demokraták legfelsőbb areopágja ennélfogva még nem foglalt állást Garami
Ernő karácsonyi üzenete, vagy ha tetszik, jótanácsa tárgyában és nem dön-
tötte el, hogy a szocialista párt honatyáit kiparancsolja-e a dunaparti par-
lament boltívei alól a politikai passzív rezisztencia Mons Aventinusára?
Ma még tehát nem áll módunkban a szocialisták e kérdésben elfoglalandó
határozatát kritika tárgyává tenni s még csak azt a felemás passzivitást sem
vehetjük szemügyre közelebbről, amelyet Garami Ernő — a magyarországi
szociáldemokraták e szabadalmazott „greatoldman“-je — a parlamenti bizott-
ságok munkájában való részt nem vétel elvének kimondásában ajánl a párt-
kongresszus figyelmébe. Garami Ernő jótanácsa szerint ugyanis, mivel a szo-
cialisták a törvényhozás munkájában számbeli gyengeségük miatt nem tudják
befolyásukat érvényesíteni, a jövőben a parlament érdemleges munkájától
teljesen zárkózzanak el és azt csupán a szocialista politikai demonstrációk
céljaira vegyék igénybe. Vagyis a képviselőház csak tribün legyen a szocialisták
számára kifelé, a tömegek felé, ahol a mentelmi jog védelme alatt a jelenlegi
állam- és kormányrendszer ellen szabadon izgathatnak, amit a parlamenten
kívül nem lehetne törvényes következmények nélkül megtenni. A magyar
közvélemény egészséges politikai felfogása és ítélőképessége a megfelelő
fogadtatásban részesíti e nem sok politikai iskolázottságra és felelősség-
érzetre valló elgondolást, amely, ha részben is valóra válik, újabb
bizonyságot szolgáltat — ki tudja hányadszor — a magyar szocialisták
politikai érettségének és felelősségérzetének feltűnő fogyatékosságáról.

Harminc-negyven esztendőn át küzdött a magyarországi szociáldemokrácia
a törvényhozás munkájában való részvételért és a parlamenti demokrácia
érvényesüléséért. S most, hogy e több évtizedes politikai küzdelem gyümöl-
cseit élvezheti, megtagadná az egész magyar parlamentárizmussal a közös-
séget, csak azért, mert a maga politikai ideológiáját nem tudja alkotmányos
úton reákényszeríteni a törvényhozás többségére! Bizony szép demokratikus
felfogásra vall az a gondolkozás, amely kicsinyes hiúsági és presztízskérdések
miatt duzzogva fordít hátat a parlamenti munkának és parlamenti képviselet
nélkül hagyja egy tekintélyes politikai réteg érdekeit, csak azért, mert abban
az az ,abszurd’ dolog történik, hogy nem a kisebbség, hanem a többség
akarata érvényesül. Ezért érdemes a komoly törvényhozási munkát a párt-
agitáció kétes értékű dicsőségéért cserbenhagyni, a parlament padjait nép-
gyűlési dobogóvá sülyeszteni és a törvényhozó felelősségteljes hivatását a
politikai agitátor, mindenesetre hálásabb, de súlytalanabb szerepével fel-
cserélni.

Ismételjük, ma még nem tudjuk, hogy dönt a legfelsőbb szocialista
tanács,1 de hogy a szecesszió terve egyáltalán komoly tanácskozás tárgya
lehet, jellemző a magyarországi szocialista politika teljes impotenciájára
és eszmeszegénységére. A magyar politikai alkotó munka normális menetét
nem igen fogja érinteni ez a szocialista párthatározat, akárhogyan szóljon
is, mert a legrosszabb esetben is csak az történhetik, hogy a szocialistapárt
de jure legazilál olyan állapotokat, amelyek de facto már úgyis fennállanak.
A szocialista képviselők ugyanis eddig sem igen tekintették egyébnek a
parlamenti missziójukat, mint a veszélytelen, gránát-, ügyész- és bíróság-
mentes politikai agitáció korlát- és féknélküli lehetőségének.

ANTAL ISTVÁN.

1 A cikk megírása és megjelenése közötti időben — amint ismeretes — a
szocialista pártkongresszus már elvetette a passzivitás tervét. Ez a körülmény
azonban nem változtat e cikk megállapításainak elvi értékén. A szerk.
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nem bontakozik ki semmiféle olyan megbízhatóan pozitív irányjelző,
amelyet megközelítő pontossággal vehetnénk a jövő fejlődés alapjának.
Nem tudjuk, vájjon a nyugtalanító jelek és mozgalmak a nagy vulkanikus
földrengés által feldúlt geológikus rétegek utórezgései-e és így a lassan
megnyugvó tektonikus elhelyezkedést jelzik, vagy pedig egy új és a leg-
utóbbinál még katasztrófálisabb, mindent feldúlással fenyegető földmozgás-
nak baljós előjelei-e? Nevezzük azokat, akik mindenben az eljövendő új
háború tüneteit vélik felfedezni, az egyszerűség kedvéért pesszimisták-
nak, azokat pedig, akik a kibékülés és az ellentétek összeegyeztetésének
momentumait látják meg leginkább, optimistáknak (elképzelhetnénk más
terminológiát is); ha ebből a szemszögből az elmúlt utolsó két hónapra
tekintünk vissza, egész pontosan megállapíthatjuk, hogy november a pesszi-
mistáknak volt jó hónap, míg karácsony hava az optimistáknak látszik igazat
adni. Ki tudná megmondani, hogy a mi sokat átélt nemzedékünk életében
lesz-e maradandóan az egyik csoportnak, vagy egyáltalában lesz-e vala-
melyiknek igaza?

November n-én Párizsban aláírták a már mintegy másfél év óta parafáit
franda-jugoszláv barátsági szerződést. A nagy ünnepiesség, amellyel
ezt az aktust mind francia, mind szerb részről díszítették, nyilvánvalóan
mutatta, hogy ennek a szövegében régen kész és látszólag békés irányú
szerződésnek mindkét fél közvetlen taktikai jelentőséget kíván tulajdonítani.

November 22-én az olasz-albán közös védelmi szerződés hozta, mintegy
az előbbire válaszul, újabb izgalomba a világot. November 24-én meghalt
Bratianu Jonel, Oláhország diktátora és ez az esemény is feltárta a béke-
szerződések álűü megteremtett államok gyenge állagát és mindazt a veszélyt,
amit ez a helyzet a béke nézőpontjából jelent. November 27-én a lengyel
kormány a Nemzetek Szövetségének Tanácsához appellált, rámutatva a
lengyel-litván helyzet kritikus veszélyességére. Majdnem egyidejűleg a
varsói új szovjetkövet tiltakozó jegyzéket nyújtott át Zaleski külügyminisz-
ternek, amelyben kormánya bejelentette, hogy Litvánia területe integritásának
vagy függetlenségének veszélyeztetésében érdekei sérelmét látná. A Leszere-
lési Konferencia Előkészítő Bizottságának november 30-ára Genfbe össze-
hívott negyedik ülésszakán nyugtalanító momentumként Litvinoff helyettes
külügyi népbiztos vezérlete alatt megjelent a Szovjet delegációja. A javaslat,
amelyet kormánya nevében beterjesztett, leszerelési teljességével a leg-
utópikusabb pacifistát is kielégíthette volna ugyan, mégis, tekintve, hogy
ez nyilvánvalóan inkább csak hazacímzett propaganda volt, komolyan nem
vehette senki. A Szovjet genfi megjelenésének valódi célja a hatalmak
között a leszerelés kérdésében fennálló s amúgy is mélyreható ellentétek
további kiélezése volt.

A december hónap eseményei közül a „békét és a nemzetek közötti
egyetértést“ komolyan és tartósan veszélyeztető eseményként hozzávehetjük
a november nyugtalanító sorozatához az erdélyi diákzavargásokat is. A
december 4-ére a bukaresti kormány engedélyével, nyilvánvalóan kihívó
szándékkal, Nagyváradra összegyűlt oláh diákkongresszus megfelelő elő-
készítés utón és a láthatólag jószemmel tűrt agitáció hatása alatt már az
első napon éles magyar- és zsidóellenes tüntetéstó, zavargássá és pusztítássá
változott át. Elpusztított és kirabolt magyar szerkesztőségek, üzletek és
magánházak, véresre vert és megbicskázott emberek jelezték az oláh felső-
iskolai ifjúságnak, a nagyromániai intelligencia reményének majdnem
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egyhetes kollektív tevékenységét, melyet e „demokrata-liberális” elvek
szerint kormányzott állam hatóságainak passzív asszisztenciája megfelelően
egészített ki.

A magyar közvéleményen átviharzó felháborodásnak, amelynek vissz-
hangja mutatkozott Franciaországban éppen úgy, mint Olaszországban,
Németországban éppen úgy, mint Angliában és az Egyesült-Államokban,
s a magyar testvérek barbár üldözése feletti elkeseredésnek méltóságteljes
és kemény hangot adtak a magyar kormány képviselői is a magyar par-
lamentben. Ezenkívül a kormány bukaresti követe útján rámutatott arra
is, hogy a barátságos szomszédi viszony fokozatos kiépítésére irányuló
törekvés kudarcot kell, hogy valljon, ha nemcsak hogy a magyar kisebb-
ségeknek biztosított jogokat nem fogják a szomszéd államban respektálni,
hanem élet- és vagyonbiztonságáról sem fognak kötelességszerűen gon-
doskodni. A magyar kormány józan mérséklettel nem ment tovább ennél.1
Az a komoly, intő hang, amellyel még a Temps, a Quai d’Orsay officiózusa
is figyelmeztette Bukarestet arra, mily veszélyes következményei lehetnek
ezeknek az eseményeknek, akár a gondatlanság, akár a vétkes egyetértés
vádját bizonyítják is rá a kormányra, beszédes jele annak, hogy Románia
politikai és pénzügyi hitele mily mértékben csökkent az utolsó hónapok
folyamán és különösen a nagyváradi események következtében.

Hiszen nem kis mértékben rendítette meg Románia hitelét a karlista
mozgalom sem, amely kevéssel Bratianu halála előtt, az Avarescu-kabinet
volt pénzügyi államtitkárának, Manoilescunak elfogatásával érte el tető-
pontját. Manoilescu Carol hercegtől hozott leveleket különböző párt-
vezérekhez; Bratianu alkotmány- és államellenes tevékenységnek minő-
sítette ezt és Manoilescut haditörvényszék elé állíttatta, amely a bizonyíté-
kokat nem találta elegendőknek és a volt képviselőt felmentette. Vájjon ez
az ítélet s egész erőszakos politikájának ez a katonai részről jövő kritikája
rendítette-e meg a kétségtelenül nagykvalitású Bratianu Jonel egészségét
és tette-e őt egy, önmagában csekélyebb jelentőségű, infekciózus betegség
áldozatává, vagy pedig helyes az a francia részről szuggerált felfogás, amit
azok osztanak, akik az oláh gondolkozásmódot és politikát ismerik, hogy a
román diktátor maga adta a felmentésre szóló utasítást a törvényszéknek,
nem tudhatjuk? Való, hogy Bratianu halálával nagyon súlyos csapás érte
az általa naggyá tett, de kohéziójában és szervezetében kicsinynek bizonyuló
és kultúrájában hátramaradt országot. Bratianu Vintila csak a nevet hozta
magával, de sem a képességet, sem a tekintélyt; a pártot s ezzel a kormány-
zást sikerült megtartania, dacára a nemzeti parasztpárt éles és meg nem
szűnő támadásának, amely a nagyváradi eseményekből új táplálékot nyert.
A kariizmus egyelőre még mindig csak jelszó, amelyet a nemzeti parasztpárt
a politikai szükséghez képeit használ fel. Ha a Carol jelszó bizonyul erősebb-
nek a kormány megbuktatására, ehhez fognak folyamodni; ha köztársasági
propagandával lehet többet elérni, ezt az utat fogják az erdélyi román
politikusok a regáttal való konfliktusban választani.

A Nemzetek Szövetsége tanácsának december 5-én kezdődő 48. ülés-
szaka jelezte a feszültség enyhülését. A magyar-román agrárperben nem
hozta ugyan meg a döntést, de talán nem túlozunk, ha megállapítjuk,
hogy a helyzet számunkra érezhetően javult. A nagy „law-Lordok” fellépése
a Lordok Házában a magyar jogi tétel mellett, nem maradhatott hatás nélkül
a brit külügyi államtitkár felfogására sem. Habár ő eredetileg politikai
kérdést látott a vitában, most már önmaga előtt volt kénytelen beismerni,

1 A nagyváradi rombolás kapcsán felmerült kérdésekkel a kisebbségi jog-
védelem és a Nemzetek Szövetsége feladata nézőpontjából a Magyar Szemle e
számában Magyary Géza foglalkozik.
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hogy a nagy nemzetközi jogi kérdés, amely a probléma helyes vagy hely-
telen elintézéséhez fűződik, szintén politikai következésekkel terhes és
|gy Sir Austen Chamberlain is (hőmmel fogadta azt a hírt, hogy a magyar
kormány, engedékeny felfogását bizonyítandó, közvetlen tárgyalási ajánlatot
tett a bukaresti kormánynak, amely a kölcsönös jogi álláspontok fenntartása
mellett az anyagi kiegyezést lenne hivatva megtalálni. A Titulescu külügy-
miniszternek Genfbe való megérkezése vagy meg nem érkezése körüli,
kissé nem egészen európai ízű huzavona, szintén nem járult hozzá ahhoz,
hogy az oláh álláspont tekintélyben Öregbedjék. Hogy azután a közvetlen
tárgyalásoknál, dacára az angol külügyi államtitkár Bukarestben kifejezett
kívánságának, vájjon az egyik korrekt jogi gondolkodású állam nincs-e
határozott hátrányban a balkán módszerekkel szemben, az más kérdés:
a feleletet erre a kérdésre még a tanács márciusi ülésszaka előtt meg
fogjuk kapni.

Az optimisták, (kik a Nemzetek Szövetségében a béke fenntartásának
egyik hatalmas eszközét látják, nagy elégtétellel mutattak a decemberi
ülésszak kétségtelenül jelentős eredményeim, amelyek közül különösen a
lengyel-litván konfliktus szinte drámaian érdekes elintézése magaslik ki.
A nagy genfi institúciónak ismét sikerült egy háborús veszélyt elhárítania,
és pedig olyan háborús veszélyt, amely a Szovjet érdekeltségénél fogva,
sokkal nagyobb méretűvé válhatott volna, mint amilyennek eredeti
arányai mutatták. Mi, akik a Nemzetek Szövetsége iránt a legnagyobb
tisztelettel viseltetünk, akik komolyan reméljük, hogy a kezdet nehézségeit
legyőzve, valóban azzá fog válni, aminek alapítói ezt az intézményt tervez-
ték: az igazságos béke formálójává, megalkotójává és fenntartójává, mind-
azonáltal kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy a Szövetség csak akkor
fog hivatásának és feladatainak megfelelhetni, ha nemcsak formailag hárít
vagy odáz el akút konfliktusokat, hanem a nemzetek hite által adott tekin-
télyének teljével megkísérli a bajoknak mélyére jutni és gyökerükben orvo-
solni azokat. Kovno és Varsó között sikerült a látszólag háborúval fenyegető
krízist formailag megoldani, s a két állam között közvetlen tárgyalások útját
megnyitni. A nagy ellentét — a vilnai kérdés — ellenben nyitva maradt.
Ehhez nem tudtak hozzányúlni: a könnyű megoldást a litvánok makacs
ellenállása teszi lehetetlenné, a nehéz megoldásra a birtokon belül levő
Lengyelországgal szemben gondolni sem lehet. így meg kellett elégedni
azzal, hogy Pilsudski és Voldemaras elszívták a békepipát, á tanács pedig
a régi bürokratikus tapasztalatban bízik, hogy az elfektetett aktát az idő
elintézi. Azonban a Nemzetek Szövetségének nem volna szabad elfelej-
tenie, hogy diplomáciai elődjének az „európai koncertnek“ is sikerült 40
éven át számos nagyjelentőségű viszályt „elintéznie“ —amíg a sok elintézett
konfliktus anyaga mind egyszerre lángra nem lobbant a világháborúban.
Az újrendszerű világkoncertnek ennél alaposabban kellene dolgoznia.

Amíg az északon fenyegető fegyveres viszályt — a lengyel-litván anta-
gonizmust1 — sikerült békére áthangolni, addig á sokat vitatott genfi „atmo-
szféra“ megkísérelte némi enyhülést hozni az olasz-francia viszonyba is,
amely kezdett kényelmetlenné válni. Az olasz-albán szerződést, amely
riposzt volt a francia-jugoszláv szerződésre, azonban nyomon követte Briand
barátságos „invite“-ként ható beszéde a Szenátus Külügyi Bizottságában.
A Franciaországban lakó olaszok jogi státusát a viszonosság alapján rendező
s ezzel erősen megjavító modus vivendi, melyet Briand és az olasz nagy-
követ a francia külügyminiszter genfi utazása előtt írt alá, és Mussolininek

1 Eszel az eseménnyel Gratz Gusztáv foglalkozik a Magyar Szemle e
szénának második cikkében.
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a Dépéche Tunisienne számára igen barátságos hangon adott interjúja,
továbbá korrekt minisztertanácsi beszámolója, hozzájárultak az elkomolyodó
helyzet megjavításához. A római új francia nagykövet, M. de Beaumarchais
feladata lesz, amidőn e hó folyamán elfoglalja állomáshelyét, hogy ezekből
az elemekből olyan fokú és mértékű közeledést tudjon kidolgozni, amely
lehetővé tegye Briand és Mussolini személyes találkozását s a függő kérdések
egész komplexumának rendezését.

Egyidejűleg Belgrád és Róma között is megindultak a helyzet tisz-
tázását célzó tárgyalások. Hiszen Olaszországnak az a követelése, hogy
pozíciója, mint a Balkánon legelsősorban és legerősebben érdekelt hatalomé
és mint az Adria kizárólagos uráé elismertessék, mindenekelőtt Jugoszláviát,
közvetve Franciaországot és harmadsorban aztán a Nemzetek Szövet-
ségét érdekli.

Kétségtelen, hogy Nagy-Britannia mind az olasz-jugoszláv, mind az
olasz-francia viszony békés rendezése mellett foglal állást: érdeke változat-
lanul a béke fenntartása és Európa prosperitásának fejlesztése. Brit befolyás-
nak tulajdonítható a franciák barátságosabb állásfoglalása és joggal fel-
tételezhető az összefüggés Sir Ronald Grahamnak, a római brit nagykövet-
nek Chamberlainnal való genfi találkozása és Mussolininek a latin testvér
iránti szeretettől áthatott szavai között.

A béke politikája mindenesetre hatalmas eszközzel gazdagodott a
lírának hirtelen elhatározással történt stabilizációja következtében. Az olasz
valutának másfél évvel ezelőtt megkezdett revalorizációja súlyos krízist
hozott az apennini félszigetre. A gyors emelkedés (1926 augusztusban a
líra font-paritása 148 volt, egy évvel később már csak 83 lírát kellett egy
fontért fizetni) a kivitelt rendkívül megdrágította: az exportipar az egész
vonalon majdnem 30%-os deficittel dolgozott; a termelés e válsága gyors
orvoslást követelt: abba kellett hagyni a „líra nagy hadjáratát“ és meg-
elégedni az elért eredménnyel. A helyreállított államhitel nagy sikere az,
hogy a készfizetéshez szükséges aranyfedezeti hitel legnagyobb részét (75
millió dollárt) a Bank of England és a Federal Reserve Board vezetése alatt
kooperáló központi Jegybankok (köztük a Magyar Nemzeti Bank) bocsá-
tották a Banca d’Italia rendelkezésére (további 50 millió dollárt a Morgan
bankház vezetése alatt álló pénzcsoport hitelez). Ennek segítségével a Duce,
Volpi pénzügyminiszterrel együtt a lírát a fonttal szemben 92*46, a dollárral
szemben 19-es árfolyamon stabilizálta. A 17.500 millió Ifiás bankjegyfor-
galomnak 17.497 millió líra a fedezete, és ez rendkívül erős védelmet
jelent.

Ez a tranzakció egyik fontos lépése a nagy jegybankok együttműködését
célzó nagyszabású akciónak, melyet az Angol Bank kormányzója, Mr. Mon-
tague Norman, elsősorban az Egyesült-Államok jegykibocsátó intézetével
egyetértve indított meg. Ez a lépésről-lépésre, biztos kézzel fejlesztett
teljes realitású pénzügyi „népszövetség“ a nervus rerumot, a hitelt tartja
szinte megingathatlanul kezében és ezzel valószínűleg döntő szót és
befolyást szerez magának a béke fenntartásának' kérdésében.

A német-francia viszony alakulására a Dawes-terv jövője lesz elhatá-
rozó befolyással. A jóvátételt ügynök jelentése a harmadik évről meghozta
Mr. Parker Gilbertnek múlt év október 20-án a német kormányhoz intézett
komoly, figyelmeztető levelének kiegészítését. A minden befolyástól függet-
len Mr. Gilbert jelentésének befejező részében rámutat arra, hogy előbb
vagy utóbb elkerülhetetlenné fog válni a jóvátételi összeg végérvényes meg-
határozása, hogy, úgymond, a német kormány a maga egészében ismerje
azt a feladatot, amelynek végrehajtására vállalkozott és saját felelőssége alatt
s minden idegen ellenőrzés nélkül gondoskodjék teljesítéséről. Míg a német
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sajtó, talán taktikai okokból is, nem foglalt el egyöntetű álláspontot e tervvel
szemben, mert talán még nem is tudta eldönteni, vájjon, mily mértékben
válik ez a megoldás számára előnyössé, addig Poincaré nyilvánvalóan ugyan-
csak taktikai okokból mereven formális jogi álláspontra helyezkedett, kije-
lentve, hogy a jóvátételi főügynöknek nincs joga e kérdés tárgyalására, hogy a
jóvátétel! összeget a londoni konferencia 132 milliárd márkiban állapította
meg, s ezen csak a jóvátételi bizottságban képviselt hatalmak kormányai
változtathatnak. A jóvátételi bizottság volt elnöke s a francia sajtó egyértel-
műen mutattak rá arra, hogy ez a probléma viszont elválaszthatatlan a
szövetségközi adósságok kérdésétől és amíg azt minden vonatkozásában
nem rendezték, addig a német jóvátételi összegen sem eshetik változás.
Hogy ezt a figyelmeztetést az Óceánon túl is megértették, sőt talán nem is
várnák erre — hiszen Parker Gilbert valószínűleg állandó érintkezésben
van a washingtoni Treasuryvel — annak jele, hogy a Fehér Házhoz közel-
álló New-York Herald Tribune már alaposabban, programmatikus rész-
letességgel foglalkozik is a kérdéssel és hogy rajta kívül is több prominens
amerikai pénzügyi kapacitás dolgozott ki tervet e két probléma együttes
megoldására. A terv abban állna, hogy a Németbirodalom jóvátételi adós-
ságának összege a Dawes-terv által körvonalazott és a tapasztalatok alapján
helyesbített fizetési képességeinek határai között megállapíttassék; ez ter-
mészetesen a londoni tervhez képest nagyarányú redukciót jelentene. Viszont
a szövetségeseknek az Egyesült-Államokkal szemben fennálló tartozása
is megközelítőleg hasonló vagy egészben pontosan azonos összegre redu-
káltatnék. Az ilyen módon rögzített jóvátételi adósságnak megfelelő összeget
a Németbirodalom, a Dawes-tervben megállapított biztosítékok igénybe-
vételével, — valószínűleg szukcesszíve több tranche-ban — kölcsön for-
májában venné fel az amerikai piacon, ami által a reparációs hitelező államok
egyszerre tekintélyes összegekhez jutnának, míg Németország fizetési
kötelezettsége nemzetközi jogiból magánjogivá válnék és ezáltal esetleges
politikai változásoktól függetleníttetnék. A washingtoni kormány egyelőre
nem látszik tudomást venni erről a tervről, amely tehát ma még inkább
csak a teoretikus megvitatás stádiumában van. Ha azonban egyszer ez a
lehetőség valóra válik, akkor az Egyesült-Államoknak Európához való
viszonyában, úgy gazdaságilag, mint pénzügyileg és politikailag szinte be-
láthatatlan távlatot fog megnyitni.

A föld leggazdagabb állama viszonyának az adós államokhoz — a világ-
politika e minidig kényesebbé váló problémájának — két nagyon érdekes
megnyilatkozását jegyezhetjük fel. Az egyik Coolidge elnök szózata a 70.
Kongresszus összeillése alkalmából (december 6). A túláradó nemzeti
önérzetnek és hatalmi öntudatnak, önelégültségnek szinte félelmetes meg-
nyilvánulása ez az írás, mert a sorok közül a látszólag kenetteljes békével
és résztvevő szeretettel telített hang uralomratörő zenéje szól. Amilyen hatá-
rozottsággal hárítja el magától a fegyverkezési versengés vádját, épp oly
határozottsággal állapítja meg, a genfi balsikerű konferenciára hivatkozva,
hogy az Egyesült-Államok tengeri leszerelésére vonatkozóan semmiféle
olyan szerződéshez hozzá nem járulhatnak, amely összeférhetetlen
„jelentékeny felszerelési“ programmjukkal. Az ígéretet be is tartotta. Néhány
nappal később beterjesztette a tengerészeti államtitkár az új építkezési tervet,
amdyhez hasonlót állam még nem alkotott. Öt év alatt 750 millió dollárt
óhajt az Egyesült-Államok tengeri hadifelszerelésére fordítani és ezzel 71 nagy
egységgel gazdagítani flottáját, hadíkikötőket kiépíteni Rhode Islandon,
Floridában, San-Frandscóban, Hawai szigetén és a Fillippi-szigeteken.
A brit közvélemény méltóságteljes és fölényes nyugalommal vette ezt
tudomásul. Tanulni akar a nyáron elkövetett hibából: kormány és sajtó
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egyként kijelentették, hogy nem követik az Egyesült-Államokat a hadi
versengés útján. A Britbirodalom csak annyit fog építem, tekintet nélkül
más államokra, amennyi saját védelme nézőpontjából feltétlenül szükséges.
Ennek jeléül pedig az admiralitás elhatározta, hogy az 1928-ra tervezett
három 10.000 tonnás csatahajó közül csak egyet építtet. Amily mértékben
érvényesül a tengerentúl egyrészt az elnök személyes sértődöttsége, főként
azonban egy feltörekvő fiatal nemzet erőtől és pénztől duzzadó hatalmi
ambíciója, úgy látszik épp oly mértékben növekszik a briteknél a nyugalom,
az évszázados birtoklás és uralom öntudata és a politikai fölény érzése.

Ha a képnek ehhez az oldalához hozzávesszük azt a tényt, hogy Kellog
államtitkár megküldötte Briandnak a „háborúnak törvényen kívül helye-
zéséről“ szóló francia-amerikai szerződésnek Washingtonban módosított
szövegét, amely, bár címének aligha fog megfelelni és lényegileg a leg-
jobb esetben csak messzemenő döntőbíráskodási szerződés lesz, akkor az
interkontinentális világpolitika képének legfontosabb vonásait megrögzítettük.
Az Egyesült-Államok politikája épp oly határozottsággal megy ideológus-
pacifista útvonalon, mint amily kétségtelenül fejlődik szinte ugyanebből
a forrásból táplálkozva világhegemóniára való törekvése.

A tengeri leszerelési konferencia teljes kudarca mellett a Nemzetek
Szövetsége által ugyanez irányban megkezdett munka legújabb részlete sem
kecsegtet több sikerrel. Mint fentebb jeleztük, az előkészítő bizottság no-
vember 30-án a közgyűlés utasításai értelmében összeült negyedik ülés-
szakára, amelynek főfeladata volt a biztonsági bizottság (Commission de
Sécurité) megválasztása. Hogy milyen eredményes működést lehet ettől
a nyilvánvalóan inkább politikai jellegű bizottságtól várni, legjobban bizonyítja
az, hogy tagjai a leszerelési bizottságéival azonosak (kivéve, hogy az Egyesült-
Államok nem vesznek benne részt). Ez annyit jelent, hogy tagjai többsége
katonák, azaz technikusok, akiknek célja nyilvánvalóan nem a leszerelés, mert
hiszen számukra öncél a fegyverkezések fenntartása. A biztonsági bizottság
február 20-án, a legközelebbi tanácsülés előtt, a leszerelést előkészítő
bizottság pedig március 15-én fog összeülni. Ebből a legutóbbi ülésszakból
egyetlen eredményt lehet kiemelni s ez az, hogy a szovjetképviselőknek
a konkolyhintésre irányuló törekvése nem sikerült. Ellenkezőleg a német
delegáció lojális vezetője, Bemstorff gróf, bár barátságosan támogatta Lít-
vinoff javaslatait, sohasem járult hozzájuk, sőt mindig megtalálta azt a for-
mulát, amely a szovjetjavaslatokat ártalmatlanná tudta tenni. így a „nagy-
szerű” teljes leszerelési javaslatot, melyet Litvinoff rögtön tárgyaltatni
kívánt, Bemstorff indítványára, a márciusi ülésszak napirendjére tűzték
ki, amikorára már kétségtelenül csak a komikus hatása fog megmaradni.
Amilyen meghatóan békés volt a szovjet Genfben, olyan harcias otthon,
nemcsak hadseregének szervezetét illetően, amelynek nagyságáról és fel-
szereléséről a Times közölt megdöbbentő adatokat és amelyet propagandája
még félelmetesebbnek akar feltüntetni, hanem az otthoni pártellenzékkel
szemben is. A Trotzkij—Kameneff—Szinovjeff-féle ellenzéket sikerült tel-
jesen letörni, a pártból való kizárásukat majdnem egyhangúlag kimondatni
és elérni azt, hogy az egy Trotzkij kivételével a megbontott sorú ellenzék
vezérei mind behódoltak. A győzelmet főleg annak köszönheti Sztálin, hogy
a párt megdöbbenve látta meg a szakadás mögött a bukás rémét. így sikerült
még egyszer összekovácsolni ezt a szervezetet, amely az alaktalan és az érzék-
telenségig eltompult orosz tömegeket a megfélemlítés és kikémlelés minden
eszközeivel együtt tartja.

Nem változtat egyelőre ezen a kínai kommunista mozgalom erős vissza-
esése sem. A kantoni és nankingi kommunista vérengzések — állítólag
naponkint 150 embert végeztek ki a bevált kínai kínzómetódusok alkalma-
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zásával — és ezek visszahatásaként a visszahívott Csang-Kai-Sek vezetése 
alatt álló nacionalisták gyors és kegyetlen ellenakciója, amely az összes a 
déli területen levő szovjetkonzulátusok kiutasítását, többi közt egy szovjet-
konzul kivégzését, hozta magával, ismét egy pillanatra megvilágította azt 
a káoszt, amelybena Kelet és a Nyugat között meghasonlott sárga fáj vergődik.

Természetes, hogy a szovjet ebben a nagy elszigeteltségben és tőkeszük-
ségletének folytonos növekedésében minden eszközt felhasznál a Nagybritan-
niával való viszony helyreállítására. Baldwin miniszterelnök a Guildhallban,
a lordmayor évi bankettjén tartott beszédében precizírozta a feltételeket,
amelyek mellett a Birodalom kész lenne ismét felvenni a diplomáciai össze-
köttetést: „mihelyt hajlandók lesznek a nemzetközi érintkezésben szokásos
tisztességes viselkedést betartani, belügyeinkbe be nem avatkozni és min-
denütt a külföldön tartózkodni az ellenünk irányuló cselszövő és ellenséges
politikától.“ Sir Austen Chamberlain pedig Litvinoffnak, aki Genfben
megvárta őt, hogy találkozhassék vele, hosszú eszmecseréjük alatt még vilá-
gosabban megmutatta a lényeget: tartózkodniok kell mindennemű angolellenes
propagandától. Litvinoff azzal a megszokott és elhasznált kifogással válaszolt,
hogy a propagandát tudvalevőleg a III. Intemacionálé végzi, amelyre a
szovjetkormánynak „sajnos“ nincs befolyása. Sir Austen erre egykedvű
nyugalommal felelte: „Akkor megvárjuk, amíg szert tesznek erre a befo-
lyásra.“ Ezzel az akkorddal egyelőre be is fejeződött az érintkezés felvételére
irányuló törekvés.

A nyugtalanító momentumokkal telített légkörben, melyben az újévbe 
átmentünk, talán az egyetlen stabilitási momentum az ember millióinak 
öntudata alatt erősödő irtózat a háborúktól. Meddig lesz ez elég erős arra, 
hogy kisebb-nagyobb kitöréseket megakadályozzon, — ki jósolhatná meg? 
Azok számára, akik a megnyugvásban és a békében remélik az igazság dia-
dalát is megtalálni, mindenesetre megelégedést fog jelentéin az a körülmény, 
hogy a legfiatalabb, friss erejű nagyhatalom öntudatos és tetterős képviselője, 
Mussolini, egyik újévi nyilatkozatában az 1928-as évtől a nemzetek közötti 
megértés erősödését és növekedését várja.
OTTLIK GYÖRGY.


