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HARSÁNYI KÁLMÁN MUNKÁI.

HARSÁNYI KÁLMÁN összegyűjtött munkáinak megjelent első sorozata,
négy kötetben: „Kristálynézők“ című regénye, a Nemzeti Színházban

nagy sikert elért tragédiája, az „Ellák“, drámai miniatűrjei és színházi kritikái.
Az első sorozatot csakhamar követni fogja a második, mely költeményeit,
„A tölgyfáiévél“ című verses tündérregéjét és összegyűjtött tanulmányait
fogja hozni. Líra, éposz, dráma, regény, kritika, tanulmány egy író oeuvre-
jében! Jó volt összegyűjteni, mert Harsányi Kálmán írói alakja szétosztva
élt eddig irodalmi tudatunkban, csendes, halk egyénisége, mely benső drámai
feszültséget takart, könnyen megtéveszthetett, ha csak egy tükrön át szem-
léltük. Most kirajzolódik előttünk egész írói profilja és elévülhetetlen
helyet kér magának a nagy magyar írók galériájában.

Korunk átmeneti voltát semmi sem jellemzi jobban, mint a lezáró
összefoglalások lázas hajszolása. Nemcsak kiadói élelmességnek és üzleti
fogásnak tudható be, hogy egymásután jelennek meg irodalmi és művészeti
lexikonok és — nem is éppen elsőrendű, működésük javakorában levő — írók
műveinek gyűjteményes kiadásai, hanem a korszellem tünetének, mely
mintha le akarna számolni a régivel és áhítozva várná az újat. Vájjon Harsányi
Kálmán is ennek a korszellemnek hatása alatt áll? Nem hisszük! Műveinek
legnagyobb részét közvetlenül a háború előtti években írta és jelenttette meg,
talán már akkor tudatosan érezve, hogy nem a ma, hanem a holnap számára
ír. Ez a holnap hamarabb elérkezett, mint gondolhatta volna és főműveinek
ma csodálatos aktualitás értéke van. Gondolatait akkor, amikor leírta őket,
nem értették meg, ma pedig már ügyesebb kezek aprópénzre váltva vagy
pedig rikító csomagolásban kidobták a közönség közé. Harsányi Kálmán
ma valahogyan úgy érezheti magát, mint a zseniális feltaláló, akinek a talál-
mányait mások értékesítik (ami különben örök magyar tragédia). Műveinek
gyűjteményes kiadása magamegmutatás, ami kötelessége volt írói egyénisé-
gével és a magyar irodalommal szemben.

Szeretnők hinni, hogy eddigi munkáinak összegyűjtése nem „utolsó
felgyúlás“, mint ahogyan utolsó verses kötetét nevezte, mégis megkíséreljük
már most, hogy történeti szempontból tekintsünk át írói művén és rajzoljuk
meg magunk számára írói arculatát.

Ebben a törekvésünkben nem elégedhetünk meg összes munkáinak
eddigi köteteivel, mert hiszen lírájából ismerhetjük meg legközvetlenebbül
lelkivilágát. 1924-ben kiadta egy negyedévszázad alatt írt válogatott költe-
ményeit, huszonöt év termését, alig ötven verset. Harsányi valahol a regé-
nyében azt mondja: „Ami Petőfiben meg Aranyban még külsőségeikben
is olyan megbecsülhetetlen érték volt a maguk idejében, az velük tetőpontra
is jutott, s végzetes hiba volt utánuk még egy félévszázadig erőszakolni.
Mint ahogy végzetes hiba most mindenestül megtagadni.“ A legutóbbi
Ady-viták alatt hangzott el ehhez hasonló gondolat és akkor ismét újnak és
merésznek hatott, mert irodalmi életünk még mindig ott tart, mint másfél
évtizeddel ezelőtt, amikor Harsányi e szavakat leírta. S vájjon a költő, aki
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nem akar, tudatosan nem akar beállni az Arany-epigonok sorába, de aki
hidegen nézi a forradalmi zászló alatt gyülekezőket is, megkísérli-e, hogy
magának új tábort toborozzon és új utakon induljon meg? Tábort nem
tudott toborozni, de új utat vágott és azon magányosan haladt és halad.
Nem elődök nélkül. Ügy érezzük, mintha Harsányi lírájában a Vajda—
Reviczky—Komjáthy-hagyománynak volna továbbfolytató ja és kiépítője.
Belső eksztatikus szenvedélyesség fűti, mint Vajdát, lelkének alaphangulata
borongós, mint Reviczkyé, lírai hevülete kozmikus távlatokba ragadja, mint
Komjáthyt. Természetesen mégis egészen más, mint akármelyik közülük.
Egész kötetében talán egyszer sem fordul elő az a szó, hogy „magyar“, sem
az, hogy „haza“, melytől Reviczkyék az Arany- és Petőfi-epigonok hatása
alatt annyira megcsömörlöttek. Harsányi lírájára mégsem mondhatta volna
soha Arany János, hogy kozmopolitikai líra, mert kiérezte volna belőle mély-
séges magyar voltát, ami nem szavakban nyilvánul, hanem lelkületben. Har-
sányi magán viseli annak a végzetnek súlyát, melyet Gyulai szerint legjobb-
jaink a sírig hurcolnak magukkal és mely megbénítja őket alkotásaikban.
„Az ősborúnak vagyok gunnyasztója“ írja egyik legszebb versében. Ez az
ősború sír fel Vörösmarty és Kölcsey költészetében, ez árnyékolja be Arany
János őszikéit. Ez az ősború viszi ki a költőt a természetbe, mellyel való-
ságos panteisztikus közösséget érez. Mélyen magyarok háborús versei.
A céltalan vérontás irtózata sír ki belőlük, mint a Hajrá című gyönyörű
rapszódikus versben, de ez az irtózat mégsem válik nála forradalmi béke-
vággyá vagy pacifista programmá. Harsányinak ebben a pár háborús versében
benne van a magyar katona örök arca, aki idegen vezényszó mellett, idegen
célokért összeszorított ajakkal, hallgatva, szent kötelességérzettel megy a
halálba.

Barom és ember nem kérdezte: mért.

Mindenki tudta, de senki sem tudta,
Csak tudni vélte, csak hazudta.
Hiszen ha tudta volna?! . . . hajh,
Rádörgött volna mindnyájunkra:
— ,,Rabszolgafaj..

De próbált volna csak szót szólani
A nyomorult (a hős, az igazi!),
Elsőnek én ragadtam volna torkon.
Egy sóhaját se tűrje meg soha
A nagy jajszónak, aki katona.

Emberi érzése lázad fel a forradalmak alatt is. Fölébe emelkedik a napi
harcoknak és emberi szó után vágyódik:

Nem kell lobogó, csak a nagy lobogás kell, az örök fény.
Rózsát akarok, rózsát, nem pirosat, nem fehéret: rózsát!

Embert akarok, embert, nem hőst, nem zászlótartót: embert.

Harsányi nem ömlő ihletű lírikus. Ezért van olyan kevés verse. Mindig
a legnagyobbra tör, a legátláthatatlanabb mélységeket kutatja s mindig első-
sorban emberi problémák érdeklik. Hogy az úgynevezett nemzeti és hazafias
líra nem talál benne művelőre, azt ugyanazon lelki okokkal magyarázhatjuk,
mint Reviczky líráját. Harsányi a szétszakadt irodalom közepén áll. Nem
magasztal olcsó frázisokkal, mézes-mázos szókkal, de nem is átkozódik és
szitkozódik arcpirító szidalmakkal. Csak szenved.

Mert hogy mennyire benne gyökeredzik egész valójával a magyar talajban,
azt legjobban drámái és regénye mutatják. A mai közönség őt elsősorban,
mint az Ellák szerzőjét ismeri és méltatja. Ezt a történelmi tragédiát is már
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régen írta, de csak a háború után tudta vele meghódítani a Nemzeti Szín-
ház színpadát és azon át a magyar közönség szívét. Akkor, amikor a nemzeti
csapások előkészítették befogadására a lelki talajt. Ellákban benne tükröződk
az ezeréves magyar tragédia, melyet még Szent István indított meg, amikor
abból a meggyőződésből kiindulva, hogy csak a soknyelvű ország lehet
hatalmas és gazdag, udvarában körülvétette magát idegenekkel. Itt kezdődött
a lassan uralomra jutó idegenség és az ősi magyarság ezeréves harca. Az idegen
a műveltebb, az életrevalóbb, a hajlékonyabb, de jellemtelen, gyáva, a magyar
a bárdolatlan, passzív, tanulatlan, de őstehetségű, ősbecsületű. Az össze-
ütközés elkerülhetetlen. Magának a tragikus hősnek a magyar szellemi
életben sokféle arculata van, — hol Bánk Bánnak hívják, hol Zrínyinek,
hol Elláknak — a tragédiának pedig sokféle változata, de a hős mindig elbukik,
még ha nem is semmisíti meg előbb az idegent. A harc ezer év óta áll és a
világháború óta újra fellángolt. Úgy is hívják, hogy a Kelet és Nyugat harca
és vannak, akik keresik a „nagy szintézist“. Harsányi is a keresők között
van. Az Ellákot ez a tragikai magva teszi az egyik legjelentősebb magyar
drámává, noha kompozíciója és lélekfestése nem hiánytalan művészi alkotás.
Harsányi a Szent Istvántól keletkezett magyar tragédiát visszaviszi a monda-
beli magyar ősökig, a hunokig, Attiláig. Attila ebben a tragédiában valóságos
mitikus nagysággá nő ősemberi voltával, féktelen szenvedélyességével és
minden népek fölé való emelkedésével. Valóságos Isten ostora, aki külde-
tésének titkát egyedül bírja. A főhős mellette eltörpül, hamleti, tétovázó
alak, fel-fellobban, majd összeomlik, csak fajtája iránti szeretete ég benne
emésztő hévvel, de ez sem válik teremtő akarattá életében, hanem csak
holta után, amikor lóra kötözteti magát és úgy megy népe előtt vissza Ázsiába.
Jellemző magyar típus, de mégsem tragikus hős. Miért volt szükség rá,
hogy Csaba ölje meg, harc nélkül, ellenállás nélkül? Csaba, akit ő ejtett
fogságba, mert ellenségei félrevezették. Itt mintha megtörne a tragédia
magasba ívelő vonala, mintha Csaba eszköz volna, nem a sors, hanem a szerző
kezében, hogy a végkifejletet siettesse. Az Ellákot még sokat fogják magya-
rázni, jellemeit boncolni s bizonyára még játszani is fogják nemzeti ünne-
peken. Mert ez nem egyszerű jellemtragédia, hanem feleletkeresés a leg-
nagyobb és legfájóbb magyar kérdésekre, ami csak tegnagyobbjainknak
volt joga és kötelessége.

Az Ellák gondolatvilágába tartozik két kisebb drámai miniatűr, a Páter
Benedek és az Atyamester. Megpihentető, csöndes, vigaszos könyvet és enyhítő
mosolyt ajándékozó állomások Harsányi önemésztő írói pályáján. A magyar
renaissance korába vezetnek, amikor a magyar királyi udvar újra idegenek
tanyája lesz, akik szemében a nagy magyar művész, a nyolcvan éves Benedek
csak faragatlan barát, akivel szemben, hogy királya kegyéből kitúrják,
minden eszköz jó. Ennek az egyszerű szerzetesnek nincsen modora, kímélet-
lenül szemébe mondja az olasz Chierichónak, hogy Vergiliust nem értette
meg, nem áhítozik a király kegye után és visszautasítja a felszólítást, hogy
illusztrálja Dante hatalmas művét, mert már pihenni akar. Amikor azonban
Attavante kérésére (mert a nagy művészek még—ha idegenek is —emberek!)
lapozgatni kezd a könyvben, nem tudja letenni egész éjszaka, míg csak végig
nem olvassa és aztán térdreborulva könyörög Istentől még két esztendőt,
hogy a nagy munkát elvégezhesse. A Dantét illusztráló magyar művész!
nem Kelet és Nyugat szintézise ez?

Páter Benedeknek nyersebb, rögből valóbb társa az Atyamester, a borba
és kártyába züllő magyar tehetség típusa, tele egészséggel. Harsányinak
legéletesebb és talán egyedüli humoros alakja. De a humor mellett itt is fel-
csillan az „ősború“. Szentképeket kell neki festenie a vád székesegyház
számára, negyvennyolcat, mind egyazon mintára, ezért iszik bánatában és
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közben egykori régi képeiről álmodozik, amikor még a logodi csárdát és egy
kis florenciai osteriát festett. „Azok voltak a képek, — mondja Báthorinak —
... kárhozzam el, ha az a legkisebb pityuri csaplárné többet nem ért rajta
ennél az egész malasztverte vacaknál!“

Harsányit az irodalomtörténetírás hivatalosan besorozta az úgynevezett
keresztény szellemű írók közé és ezt a kálvinista magyart együtt szokta emle-
getni katholikus vallásos költőinkkel. Ez a tévedés valószínűleg onnan szár-
mazhatott, hogy Harsányi működését egy katholikus szépirodalmi lapnál
kezdte meg, mely annyi kiváló tehetségnek volt nálunk első megszólaltatója,
akikből aztán sokan hírnévre kapva átmentek az ellentáborba. Harsányi kitar-
tott mindmáig azok között, akik szeretettel fogadták első megnyilatkozásait,
de ez nem téveszthet meg most már, amikor előttünk fekszik egész írói
termése: lelkileg nem tartozik teljesen közéjük. Hasonlít ő azokhoz az ős-
magyarokhoz, akik királyi parancsra odaálltak a keresztelő medence elé és
vasárnaponként térdreborulva verték a mellüket a kőszékesegyház padló-
zatain, de éjszakának idején titokban kiszöktek a ligetekbe és fehérlovat
áldoztak. Lírai költészetében ősi eredetű panteisztikus rajongás áramlik
felénk, melyet alig tompít a poéta doctus filozófiai gondolatharca. Legnagyobb
drámája ősgyökerű pogány dráma és Attila alakja azért olyan mesteri, mert
földszagúan pogány. Es az Atyamester, ez a lelkéből lelkedzett zsáneralak,
malasztverte vacaknak nevezi szentképeit!

Pogány a regénye is, Harsányi legkülönösebb és legizgatóbb alkotása.
1914-ben jelenttette meg először és már akkor szükségesnek látta, hogy
előszót írjon hozzá. Űjabb kiadását ismét előszóval látta el. Előszavas regé-
nyek mindig programmot jelentenek, célzatosságot. A „Kristálynézők“-ben
ez a célzatosság érdekel bennünket legjobban és nem a spiritisztikus lélek-
tani háttér, sem a regénynek borzalmas, de vékonyerű cselekménymagva.
Harsányi sok-sok magyar mondanivalóját kívánta belezsúfolni, de maga is
érezte, hogy egy egész könyvtárat kellene írnia, hogy minden magyar fájdal-
mat kiírjon magából. Könyve ennek a regényciklusnak, melynek talán soha-
sem lesz folytatása, első fejezete, nevezhetnők úgy is: Budapest arculata.
Milyennek látja Harsányi főhősének, Balogh Fábiánnak szemén át ezt a
háborúelőtti Budapestet? Idegenszerűnek, nem magyarnak. Egy feltörekvő,
idegen szellemű, tehetségtelen, de nagyszájú nemzedék cinikus céltudatos-
sággal foglal el minden helyet az igazi magyar tehetségek elől, piád lármával
szerez magának hírnevet és anyagi jólétet, kigúnyol mindent, ami a nemzeti
érzés előtt szent. Lábbal tiporja a nemzeti hagyományokat és lázas sietséggel
tüntet el a nagyvárosból minden emléket, ami a magyar múlthoz köti. Régi
művészi stílű házakat lerombol és helyébe ízléstelen fakó bérházakat emel.
Kultúrépületek helyét a bankok foglalják el. Az igazi magyarság visszavonul
ettől a harctól, némán, keleti passzivitással szemléli, — ez a kristálynézők
óriási tábora — mint megy tönkre fajtája. Félredobja a tollat, az ecsetet és
a vésőt. Mind olyan gondolatok, melyek napilapok vezércikkein, folyó-
iratok hasábjain át szétszivárogtak már a nemzeti köztudatba, a nélkül, hogy
a keleti passzivitásból szemmellátható eredményekkel kiemelhették volna a
magyarságot. Azért mondja Harsányi joggal az újabb kiadás előszavában,
hogy regénye még mindig nagyon aktuális. Szomorúan aktuális! Harsányi
ebben a regényében a legsötétebb színekkel fest, még ha vigasztalásul oda is
állítja Balogh mellé, mint leghűbb barátját, Tamást, aki hivatva van, hogy
híd legyen Kelet és Nyugat között (ez Harsányinak mindig vissza-vissza-
térő gondolata) és aki pénzügyminiszteri akták között díjnokoskodva meg-
teremti az új magyar lírát. Tamás és Fábián az hó egyéniségének ketté-
osztott alakjai, érezzük, mind a kettő ő maga, az egyik, aki után vágyódik,
a másik, akitől menekül. Benne magában kelnek tusára és Harsányi ennek
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a harcnak belső extázisában írta a regényét. Éppen azért alakjai nem is válnak
életessé, kivetített önarcképek, szertelenné torzulnak, ködbe vesznek. Fábián
önkéntelenül Petőfi Apostoljára emlékeztet, aki szintén olyan régiókba jut
el képzeletében, ahová csak félistenek és őrültek nyerhetnek betekintést.
Fábiánról sem tudjuk meg mind a regény végéig, hogy félisten-e vagy őrült
és róla is elmondhatjuk, hogy egy zseniális főnek szertelen alkotása. Éppen
olyan szélsőséges és minden emberi méretet felülhaladó, mint az Apostol.
Mellékalakjai is olyan hatást keltenek, mintha mindegyiküknek egy kicsit
bomlott volna az idegrendszere. Fábián hatalmas látomása a Margithídon,
amikor kibontakozik előtte vágyai Budapestjének a képe, felidézi Jenőy
Kálmán látomását az Eppur si muoveban. Amikor e regényről beszélünk,
akaratlanul tolakszik fel az összehasonlítás a két legnagyobb képzeletű
magyar költőfejedelemmel, Jókaival és Petőfivel. Harsányi valahol nagy-
szerű meghatározását adja a zseninek. Aki a képzeletét igazgatni tudja és
nem engedi maga fölött úrrá lenni, az az igazi zseni. Ezen a meghatározáson
átérzik, hogy Harsányinak küzdeni kell ezért az uralomért — mihelyt művészi
alkotásra fordítja erejét.

Mert ez a lángképzeletű költő meglepően hideg tud lenni, mihelyt
tudományos elgondolásról van szó. Színi kritikái egy tudós és művészi
lelkű esztétát mutatnak, aki számára költői képzelete utat nyit, hogy a művek
mélységeibe minél jobban be tudjon hatolni és költői nyelve csak eszköz,
hogy legelvontabb mondanivalóit is hiánytalanul ki tudja fejezni. Shakes-
peare-t kevesen értették meg nálunk annyira, mint ő és a spanyol drámához
is kevesen férkőztek annyira közel. Tehetsége és tudása egészen univer-
zálisnak látszik. Hangja, a szigorú kritikusnak hangja, csak akkor lágyul el,
mikor magyar alkotásról van szó. Maga mondja: a színpadon az igazi siker
csak a magyar siker. Minden idegen siker csak félsiker marad.

Visszatekintésül érdemes még elgondolkozni a felett, hogy Harsányi
miért nem tölti be irodalmunkban azt a vezérszerepet, mely univerzális
tehetségénél, szinte prófétai ihleténél és korszerűségénél fogva megilletné.
Miért teszik ezt számára vitássá (vagy nem is vitássá) olyanok, akiknek
szándékai nem oly tiszták, mint az övéi? A feleletet megadja ő maga a Kristály-
nézőkben. Harsányi, az ember, nem harcos egyéniség. Csak ír és alkot, azt is
csak akkor, ha elfogja az alkotás kényszere. Nem áll ki a porondra, nem hág
fel a szószékre, nem támad senkit és nem válik soha botrányok középpontjává.
Nem lesz zászló mások kezében, sem azért, hogy vezessen, sem azért, hogy
takarjon. Csak ír. Nálunk pedig könyvekkel nehezen lehet eljutni a nemzet
szívéhez. De azért mégis jó, hogy Harsányi kiadta összegyűjtött műveit.
Ezek felett a vaskos szép kötetek felett már nem térhet napirendre a magyarság
lelkiismerete. Meg kell látnia ezt az írói arcot, melyre súlyos, mély baráz-
dákat vont a magyar szenvedés és melynek mélytüzű szemében ősi magyar
fájdalom tükrözik.

THOMAS HARDY.

összes színpadain éli halhatatlanságát: Shakespeare, a másik, aki
most indul el a halhatatlanság útján a halál kapujából, élete főművét regé-
nyekben alkotta meg és soha nem kerül színpadra, mert egyetlen monumen-
tális drámai ciklusát (Dynasts) imaginárius színház számára írta, mégis
tagadhatatlanul egyike a világirodalom nagy tragikusainak: Thomas Hardy.
Wilamowitz nagy Plató-tanulmányában a prózában írt éposszal szemben,
amelynek kimagasló alkotásaiként a Don Quijote-ot, a Gil Blast, a Wilhelm
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Meistert, a Gösta Berlinget s a Háború és Békét sorolja fel, a prózában írt
drámát állítja oda, amelynek egyik minden ízében tipikus és monumentális
mesterműve szerinte a Tess of the d’Urbervilles, Thomas Hardy regénye.
Színié az Atxidák sorsának borzalmas kikerülhetetlensége éled újjá Hardy
történeteiben, ahol a végzetet egy pesszimista panteizmus keserű nihiliz-
musának predesztinációs tana helyettesíti.

De teljesen fölösleges a műfaji problémák okait és megoldását kutatni
Hardynál. Az igazán nagy költőnél elmosódnak ezek a határok. Benedetto
Croce szerint a jövő esztétikájának egyik nagy feladata a műfaji osztályozás és
lajstromozás kiküszöbölése, mert a műfajiság s a formák szűk korlátáit szét-
repesztő hatalmas szellem úgyis leráz magáról minden ilyen megkötött-
séget. És Thomas Hardy a világirodalomnak ezek közé a kivételes nagy
szellemei közé tartozott. Hatalmas szárnyalású költő volt akár prózát írt,
akár verset, akár regénnyé formálta a lelkében átélt mély tragédiákat, akár
drámai költeménnyé sűrűsödött benne az a roppant epikus anyag, amelyet
a költő és filozófus szemszögéből az örök emberi tanulságok prófétai extázi-
sában látott.

Kétségtelen, hogy Hardyban az utolsó nagy európai regényíró szállt
sírba. Az utolsó, aki még a monumentális nagy alkotókkal: Dosztojevszkivel,
Tolsztojjal, Balzac-kal és Stendhallal állítható egy sorba. Vannak ma is
értékes, költői erejű, sőt olykor monumentális hatásokat is elérő regényírók,
de olyan, akinek csodálatos feszültségű atmoszférájában lenyűgöző valóság
és vizionárius izzású költészet, emberi mélység és egy végzetté emelt roppant
univerzum magassága olyan tökéletes egységbe olvadt volna, mint Thomas
Hardy művében, egyetlenegy sincs az egész világirodalomban.

Ez magyarázza meg, miért volt Hardynak olyan kivételes helyzete az
angol irodalomban s az egész angol közvélemény fenntartás nélküli hódo-
latában, aminőt egyetlen nagy író sem élvez ma saját hazája és nemzete
értékelésében. Anatole France alig néhány évvel halála után kezd teljes fele-
désbe sülyedni. A fiatalság különben is mindig szemben állott vele. G:rhardt
Hauptmann Thomas Mannal kénytelen küzdeni az irodalmi primátusért,
de Thomas Hardy falusi olimpuszának tiszta csöndjében, élete kilencedik
tizedének szinte goethei kiteljesedésű korhatárán úgy élt csaknem három
élő nemzedék szemében, mint az angol irodalom „grand old man“-je, akit
világnézeti és pártkülönbség nélkül az uralkodóháztól lefelé, amelynek
művészeti tartózkodása megtört ennek az írói nagyságnak parancsoló erejé-
vel szemben, minden osztály, minden réteg, minden szellemi színvonal
és minden ízlés, minden korhatár, szkepszis és minden rajongás, mint az
angol szellem bírálaton rég fölülálló csodálatos kivirágzását becsült és szeretett
s akinek művét soha a nála annyira megszokott gúny és lekicsinylés kímélet-
lenségével nem illette, még akkor sem, ha Hardy műve ellentétben állott
is nemzeti puritanizmusának legmegcsontosodottabb előítéleteivel.

Mert Hardy a nagy tehetségek legyőzhetetlen erejével érvényesül kora
közfelfogásával szemben. Sötét pesszimizmusa, tragikus életfilozófiája a
legteljesebb ellentétben állt a Viktória-korszak szemforgató, lagymatag
puritanizmusával és abban a korban, midőn egy radikális fiatal nemzedék
kíméletlenül gázolt belé mindenbe, ami a puritán Viktória-korszak hagyatéka
volt. Hardy már rég visszavonult az aktív irodalomtól s legfeljebb a saját
gyönyörűségére írogatta verseit maxegatei elvonultságában.

Ennek az elvonultságnak csöndje borult azonban egész életére. Semmi
izgalmas nagy esemény, semmi heroikus nekilendülés, semmi drámai kon-
fliktus nem zavarta ennek az életnek harmóniáját, amely látszatra a legtel-
jesebb boldogságban folyt azon a földön, amelyhez Hardy gyermeki oda-
adással ragaszkodott. Honnan vette hát a költő azt a belső feszültséget, azt
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a mélységes izzást, amely szigorú értelemben véve regionális regényeit a
legegyetemesebb érdekűvé tudta emelni, amely olyan csodát művelt, hogy
Anglia egy kis zugában néhány egészen egyszerű ember tragikus sorsa öt
kontinens olvasó közönségének elitjében szította fel a részvét, az elkeseredés*
az élet és társadalom béklyói ellen való lázongás s az abszolút igazság soha
nem csillapítható szomjának gyötrő lángját?

Ugyanennek a tragikus gyötrődésnek kellett égetnie a klasszikus har-
móniák külső formái közt élő Hardy lelkét is, s a láng csak annál kínzóbb
lehetett, mennél elfojtottabb volt. Annyi bizonyos, hogy Hardy fiatal
korában nagy lelki válságokon esett át s éppen ezek a válságok parancsolták
kényszerítő erővel, hogy író legyen. Hardy eredetileg építésznek készült éa
néhány tervével sikere is volt. Meredith-szel való találkozása döntötte el,
hogy író legyen. A múlt század hatvanas éveinek elején történt ez. Addig
Hardy a Viktória-korszak „idealizmusában“ nőtt fel, amely lényegileg önző
utilitarizmusában szívesen játszotta magas lóhátról az erkölcsbírót. Tennyson
volt akkor a poéta laureatus s egy mértékletes polgári középszer nyomasztó
szélcsöndje nehezedett az angol irodalomra. De a hatvanas évek elején,
éppen mikor Hardy az élet nagy nyilvánosságába kilépett, hirtelen vihar
tépett bele a szélcsöndbe és Anglia óriási világnézeti, erkölcsi és művészeti
válságon esett át, amely hatását elsősorban a fogékony fiatal lelkekkel érez-
tette. A keresztény szellem és a természettudományos materializmus össze-
csapása ekkor kezdődött Wilberforce püspök és Huxley, a tudós fizikus
szenvedélyes és véget nem érő vitái folytonos hullámzásban tartották az ellen-
tétes felfogásokat. A hit megrendült s vele együtt megrendült a társadalom
egész épülete. A teológusok megpróbálták összeegyeztetni a vallást a pozitív
tudománnyal s a természettudományos világnézetet vallók a lélek még isme-
retlen tevékenységével akarták magyarázatát adni a természetfölötti jelensé-
geknek. Darwin és követői összeütközésbe kerültek a világ keletkezéséről *
az emberi nem fejlődéséről szóló ortodox elméletekkel s a tudomány először
mondta ki az agnoszticizmus letargikus jelmondatát.

Ebben a nagy válságban megrendült Hardy lelke is. Elvesztette gyer-
meki hitét s helyébe nem tudta odaültetni kora sivár materializmusát, magába
mélyedt, keserű töprengéssel látta az egyén, a társadalom és a természet
ádáz és végeredményében céltalan küzdelmét s végül ő is az agnoszticizmus
lemondó pesszimizmusával kezdte szemlélni az életet. Az volt a felfogása,
hogy az ember csak játékszer a sors kezében s az élet maga csak véletlen
eredménye egy vak akaratnak, amely állandóan, bár öntudatlanul hat a
világegyetem törvénytelen törvényszerűségében, de teljesen részvétlen az
emberi szenvedéssel és boldogsággal szemben és független az emberi jóságtól
és emberi haladástól. Ebben a felfogásban korának különösen két nagy „rög-
eszméje“, önámítása ellen küzdött: először az emberi önbizalom ellen,
amelyet gyermekkorának idealisztikus iránya az ember és a természet leegy-
szerűsített felfogására alapított, s amelynek hite szerint a szellem végleges
győzelmére kellett vezetnie a természet fölött; másodszor és időrendben is
később az ellen a másik nagy illúzió ellen, amely az emberi fejlődés határ-
talan és szükségszerű győzelmében bízott az anyag korlátái és elhatároltsága
fölött. Hardy szerint az ember és a természet szemben áll egymással, két
különböző és merőben ellentétes akarattal feszül egymás ellen és ebből
származik a dráma. És hiába próbál az ember visszatérni a természethez.
Mert amely pillanatban legyőzi értelmiségét, belénevelt hajlamait és kon-
vencióit, hogy a természettel testvér ősi hajlamainak engedelmeskedjen,
tüstént szemben találja magát a társadalmi törvényekkel. Ezért lehetetlen a
földön boldogság az ember számára. És nincs rettenetesebb akadálya a
boldogságnak a szerelemnél. Ennek oka az, hogy a szerelem is ős természeti
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törvény és csak a civilizáció ezer törvénye, szokása, előítélete között sorvadhat,
amely mind a legkegyetlenebb zsarnokság nyűgével nehezedik rá. S végtelen
szenvedés forrása a szerelemben az is, hogy két lénynél soha nem egyidőben
kezdődik és soha nem ugyanabban az időpontban ér véget a szerelem.

Hardy regényeiben, amelyeknek legnagyobb része szülőföldjén, Dor-
setshire-ben játszik parasztok és egészen egyszerű emberek között, rendszerint
ezekből az ellentétekből fakadnak a társadalmi vagy belső lelki konfliktusok.
Mind a két konfliktus a maga teljes drámaiságában bontakozik ki Hardy
két mesterművében; a társadalmi a Tess of the d’Urbervillesben s a pszicho-
lógiai a Jude the Obscure-ben.

Hardy chef-d’oeuvreje kétségkívül a Tess of the d’Urbervilles. Realiz-
musának determinista alapprindpiuma kivétel nélkül felölel minden olyan
vonást, amely művészetének tipikus jellegzetessége. A regény szereplőinek
már vérében benne van, hogy úgy kell szeretniök és gyűlölniük, úgy kell
okosan vagy esztelenül cselekedniök, hogy a tragikus lánc szemről szemre
szorosan zárjon. Az élők bábjai itt egy gigantikus játéknak, amelyben a leg-
kisebb véletlen, a környező tárgyak színe és alakja, az időjárás, a természet,
minden, sorsterhes lelkiséggel telik meg s ezer szállal mozgatja a tragikus
marionettek agyát, szívét és érzékeit. Tess egy szegény paraszt rendkívül
szép és ártatlan leánya. Családja a legteljesebb nyomorúságba jut, aminek
6 maga is oka, ezért valamiképpen segíteni akar hozzátartozóin s közben
belekerül a gazdag Alec d’Urbervilles hálójába, aki a szerencsétlen leányt
fájdalmában és szégyenében magára hagyja. Tess kénytelen elvándorolni
falujából. Egy tejgazdaságba szegődik be s itt megismerkedik Angel Qare-rel,
a lelkész fiával, aki megszereti a szép leányt és feleségül akarja venni. Tess
közölni szeretné vőlegényével gyötrő titkát, de apró véletlenek folyton
megakadályozzák ebben, úgyhogy csak az eskü napján tud neki mindent
bevallani. Angel elfordul tőle és kétségbeesésében messzire elvándorol.
Tess bízik abban, hogy vissza fog hozzá térni és hősiesen küzd az élet minden
nehézségével. De a sors kegyetlenül üldözi s már ismét a végső nyomorúság
szélén áll, midőn Alec ismét ráakad. Tess, aki két évig várt Angelre és most,
hogy már nincs semmi reménye, újra Alec kedvese lesz, hogy családjának
födelet szerezzen. Közben Angel mégis legyőzi előítéleteit és visszatér
Tesshez. De már késő, a lány ismét Alec hálójában van. Ekkor őseinek zabo-
látlan vére — Tess régi lezüllött lovagi család sarja — fellázad a leányban,
aki leszúrja élete és boldogsága megrontóját. A halál előtti boldogságnak
néhány idilli szép napja következik ezután, míg Tess üldözőinek kezébe nem
kerül. És Angel csak a fegyház tornyára tűzött fekete zásdóról tudja meg,
hogy szerelmesét kivégezték. Tess maga a született ártatlanság és tisztaság,
az eszményi jóság és szeretet, aki ellen összefog a természet, a vérség, az
emberi gonoszság, a társadalmi előítéletek korlátoltsága, sőt a kiszámítha-
tatlan véletlenek minden álnoksága, hogy belehajszolja a bűnbe és a halálba.
Soha szinte klasszikus objektivitású remekmű ilyen vérlázító erővel és ilyen
kérlelhetetlenül ki nem mutatta az emberi igazságszolgáltatás hiábavalóságát.
Anglia puritán olvasóközönsége meg is botránkozott Hardy vakmerőségén,
pedig az igazi meglepetés csak ezután következett, öt év múlva megjelent
a Jude the Obscure, a világirodalom leglesújtóbb hatású regénye, amelyhez
képest Strindberg sátáni kegyetlensége enyhe limonádé. Hardy ebben a
könyvében a test és a lélek ősi élethalálharcát írta meg s közben kérlelhetetlen
logikával s szinte a biblia hatalmas lélekzetével leplezte le az egész modem
gondolkodás, a szerelmi és a kultúra reménytelen csődjét s a lét roppant
céltalanságát.

Ez a két hatalmas regényszimfónia teszi rá a koronát Hardy gazdag
szépprózai művére, amelyből még The Major of Casterbrigde és The Retura
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of the Native emelkedik ki. A Jude volt utolsó regénye. A közönség nem
tudta követni a vigasztalan filozófiának ebbe a sötét útvesztőiébe és Hardy
meghajolt a közönség ítélete előtt. Ezután már csak drámai költeményeket
és lírai műveket írt. Még 85 éves korában is kiadott egy verskötetet (Human
Shows), amely fényes bizonyítéka annak, hogy angol rímes versben és
ritmizált prózában az érzéseknek és indulatoknak legsokrétűbb változatát
és legfinomabb változatait is ki lehet fejezni.

Különben ez a csodálatos gazdagságú, ez a változatos hangszerelést
és leheletnyi árnyalatok kifejezésére kész költő ott van prózai műveiben
is, különösen, ahol a természet és az emberi lélek bámulatos összehangoló*
sáról van szó. Csak Shakespeare-nál vannak ilyen tragikus tájak, ahol a
boszorkányjárta vadonban ott bujkál már Macbeth egész szörnyű végzete.
Megrendítő zene harsog ki Hardy képeiből. A fény remegésének, a szél
elnyújtott nyögésének, az éj sejtelmes csöndjének kísértetes hangjai vannak
nála. Roppant hangszeren játszik, . melynek húrjai a föld szívétől a menny-
bolt végtelenségéig feszülnek.

Drámai költeményéről, a Dynastsról Amold Bennet emlékezésében a
következőket írta: „Azt hiszem, hogy Hardy egyetlen regénye sem áll Dynasts
című drámájával egyenlő rangsorban. Ezt a művet, belső távlatait, erejét,
történelmi belátásait, alapvető realizmusát és az emberi dolgokon való
mélységes megindulását tekintve semmi az európai irodalomban felül nem
múlja. Még Tolsztoj „Háború és békéje“ sem fogható hozzá, bár ez az egyetlen
mű, amellyel összehasonlítható. S ha ez az összehasonlítás csakugyan meg-
történne, akkor tekintettel messze horizontjaira, sasszemű éleslátására,
amellyel a szürke anyaghalmazból az ideális szépség vízióit kiválasztja,
Hardynak kellene a pálmát nyújtani.“

Költeményeihez foghatót csakugyan nem írtak angolul Milton és
Wordsworth óta. Azokkal a vonalakkal, amelyekkel Blake fantasztikus víziói-
nak adott formát, Hardy a való világ szépségeit ábrázolta. Halálával az angol
irodalom legmagasabb polca ürült meg s helyét nem is lehet hirtelen hozzá
méltó utóddal betölteni.

megköveteli, hogy gorombáskodva hízelegjenek neki. Ellentétben a
magyar publikummal, mely jobb szereti, ha hízelegve gorombáskodnak
vele. A magyarral például így jó beszélni: a magyarság kiválasztott fajta.
Csoda, hogy nem játszik főszerepet a világ színjátékában. Igaz, hogy vannak
egyes hibái stb. Az angollal viszont így kell beszélni: az angol képmutató,
száraz és ostoba. Egy ocsmány náció. Csoda, hogy mégis a legelső a nemzetek
között stb. A klasszikus Swift és a romantikus Byron ebben az egyben
hasonlatosak voltak: mérhetetlen gorombaságukkal szerezték meg mér-
hetetlen népszerűségüket.

Ennek a tradícióvá vált angol öntámadásnak Wilde Oszkár találta meg
a most már ugyancsak tradícióvá vált formát, a paradoxont. Wilde egykor
oly híres paradoxonjai az angol nyárspolgáriság, az angol képmutatás ellen
szálltak hadba; céljuk az volt, hogy már a formájuk által is abba az ideg-
állapotba hozzák a jámbor angolt, amikor azt mondja: shocking (borzasztó).
Wilde ki akarta ijeszteni a késő Viktória-kor angolját nyugalmából, valami
távoli szépség, az esztétikai kultúra romantikus kalandja felé. Wildének
azonban meg kellett élnie, hogy egy utána jövő író ellene fordította
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gondosan kovácsolt fegyverét, a paradoxont; Bemard Shaw azzal kezdte,
hogy még vadabb paradoxonokkal agyonütötte Wildének és korának dilettáns
szépségkultuszát és az angol közönség figyelmét a szépségnél is nagyobb
dolgokra fordította, a modem társadalom gazdasági problémáira. Wilde a
gazdag angol polgárokat azért támadta, mert polgárok, — Shaw pedig
(kinek a számára a polgár a legmagasabb ideál) azért, mert gazdagok. Támadta
a nagykapitalizmust és következetes támadása szükségképpen a szocializmus
táborába vitte.

De valahogy Shawt is az apja ellen lázadó Kronos isten végzete érte
el: trónjáról saját gyermeke döntötte le. Akadt egy ember, aki nála is para-
doxabb paradoxonokat tudott ontani és még erősebben odamondogatott
az angoloknak. Gilbert K. Chesterton első dolga volt, hogy megírta Shaw
életrajzát és ebben, tiszteletben tartva mesterének és elődjének puritán
egyéniségét és írói művészetét, leszámolt Shaw eszmei mondanivalójával.
Az angolnak van egy Shakespeare-től eredő kifejezése: to outherode Herode,
Heródesebbnek lenni Heródesnél, — ezt tette Chesterton is: Shawbb volt
Shawnál és ezzel ütötte agyon.

Shaw egy életrajzi írásában elmeséli, hogy megvizsgáltatta szemét egy
szemorvos barátjával és az konstatálta, hogy Shawnak rossz szeme van:
mert teljesen normális, holott az emberiség 90%-ának beteg a szeme. Ezt
Shaw nagyszabású, biztató szimbólumnak tekintette: íme, ő az egyetlen
helyesen látó, józan ember Angliában, a bolondok régi szigetén, ő az egyet-
len, aki látja, hogy a fehér bor nem is fehér, hanem sárga, ö az egyetlen,
aki látja, hogy az egész kapitalista angol társadalom, köz- és magánéletben
egyaránt, jóhiszeműen hazug konvenciókon épül fel, és alapjai összeomlanak
a józan ész világossága előtt.

Chesterton pedig egy fokkal józanabb Shawnál is. ő olyan, mint az a
bizonyos korhely, aki egyre később feküdt le és végül már odáig züllött,
hogy este kilenckor fekszik le. ő rájött, hogy a józan ész is egy jóhisze-
műen hazug konvenció, a 18. századbeli felvilágosodás elavult babonája.
Rájött, hogy nagykapitalizmus és szocializmus harca is jóhiszeműen hazug
konvenció: mert hiszen egyet akarnak: pénzt. Csak éppen abban nem
tudnak megegyezni, hogy kinél legyen a pénz.

Már pedig éppen ez a végső, paradox izzásig feszített józanság, Chester-
ton szenvedélyes józansága azt tanítja, hogy a mai társadalom hibája nem
az, hogy hol van a pénz, hanem hogy egyáltalán a pénz az, melynek a hol-
létén fordul meg minden. Chesterton támadása nem a kapitalizmus ellen
irányul és nem is a szocializmus ellen, hanem mind a kettő ellen egyszerre:
az egész, materialista világnézeten, pénzgazdagságon alapuló indusztrialista
társadalmi rend ellen. Ideálja egy oly gazdasági rend, mely önálló kister-
melők érdekközösségéből nő ki: az agrárállam; és hiszi, hogy idővel ehhez
az ősi mintához fognak visszatérni az angolok, miután a Birodalom-gondolat
csődöt mondott. Némi rezignációval bár, de tudomásul veszi, hogy a brit
birodalom, így, ahogy most van, a világtörténelem területileg legnagyobb
államaként, nem fog tudni fennállani. Feljegyzi most megjelent amerikai
beszámolójában, hogy az amerikaiak máris bizonyos lesajnálással beszélnek
Angliáról, mint a történelem egy megható maradványáról; ez Chestertonnak
a fejébe kergeti a vért, de nem lepi meg; hiszi, hogy a Nagy-Anglia össze-
omlása egy Boldog-Anglia számára fog helyet adni, az Old Merry England
fog feltámadni messze századok felől.

Chesterton természetesen tradicionalista; nem hisz az emberiség fejlő-
désében, ami Shawnak, Wellsnek és minden nagy nyárspolgámak fő bál-
ványa; szenvedélyes szeretettel csügg a régi korok minden emlékén, mely
az örök és szép dolgok illatát árasztja rohanó korunkba. Shaw a józan ész
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nevében tiltakozik minden szentimentalizmus, minden romantika ellen.
Cézárja ugyan csodálatos romantikus monológot mond el a Nagy Szfinx
előtt, de rögtön utána előbujik Kleopátra a szfinx mögül és kijelenti,
hogy tévedés az egész: ez nem is a Nagy Szfinx, hanem egy egész kicsi
kis mellékszfinx a sivatagban. Chesterton szereti a múltba merengő roman-
tikát és minden romantikás csillogást, éppen a magasabb józan ész nevében.
A newyorki Broadway nappalt varázsló villamos reklámét például, melyeket
az esztéták hasznosnak, de csúnyának tartanak, ő szépnek, de haszontalannak
minősíti: szép, mert romantikus, mert vibráló, tündéri, reggelre eltűnő,
kacsalábon forgó kastéllyá varázsolja az üzérkedők nagy Newyorkját; de
haszontalan, vagyis azzá fog válni, mihelyt újra józan emberek lesznek a
világon, akik nem fogják elhinni, hogy egy rágógumi azért tökéletes,
mert a gyáros a villamos plakátokkal erősítgeti tökéletességét.

Tradíciótisztelete és romantizmusa természetszerűleg elvezették ahhoz,
ami az Örök-romantikus tradícióknak és egyben az örökké tartó rendnek
legintaktabb őre korunkban: a katholikus Egyházhoz. Miután műveiben
már rég a katholikus világnézet jegyében támadta kortársait, mint eret-
nekeket, nemrégiben hivatalosan is áttért a katholikus hitre. Chesterton
katholicizmusában valóban van valami paradoxonhajhászó és valami igaz
van abban, hogy Chesterton talán nem érezte volna szükségét, hogy
katholikussá legyen, ha Anglia nem lenne történetesen protestáns. Egy
kicsit csakugyan Isten zsonglőrje ő, mint ahogy nem régen megjelent
gyönyörű tanulmányában Assisi Szent Ferencet jellemzi; szeret néha a
feje tetejére állni Isten nagyobb dicsőségére és ilyenkor gyönyörködik
benne, hogy a dolgokat fordítva látja, de ugyanakkor élesebb színekben is.
Mégis komoly, átélt, mélységes hit ez: a következetes emberé, aki a para-
doxonok útját végigjárta és eljutott az emberi észtől érthetetlenig: az
Isten-emberig. A kételkedés, közöny és tagadás jó néhány évszázadja
„modern“ eszmék, immár ideje az embereknek ráeszmélni, hogy ezek a
modernségek már végkép elavultak.

Utolsó könyvében amerikai felolvasó körútjának tapasztalatairól számol
be. Azt várnók, hogy a tradicionalista, a földszerető Chesterton csak ellen-
szenvvel tud viselkedni Amerika iránt; e helyett egy újabb bukfenced
elkezd gyönyörködni Amerikában, igaz, hogy nincs benne sok köszönet.
Megtalálja Amerikában is a tradíciók által szépet; a keleti part régi városai-
ban, Washingtonban, Bostonban, a 18. század történelmi levegőjét,
az amerikai alkotmányban a 19. század fehér idealizmusát; egyúttal
konstatálja, hogy mindez már visszahozhataüanul a múlté: a köztársaságot
megteremtő felvilágosult demokrácia, az emberi jogok kultusza, Amerikában
is haldoklik már a ránehezedő kapitalizmus súlya alatt; legjobb példa erre
az alkoholtilalom, a szabadság eszméjének ez a példátlan lábbal tiprása.
És ami a számára legfontosabb, Amerikában is megtalálja az általa prófétáit
új idők kezdeti jeleit: a primitív ógermán faházak tengerét, melyek egyszerű
lakosaikkal külvárosként övezik a felhőkarcolók Newyorkját és fokép a
farmokat, a nagy, öntudatra most ébredő parasztságot az Egyesült-Államok
közepén, a Middle West síkjain.

Chesterton talán megérdemli a legmodernebb író nevet; ő olyan modern
már, hogy elavultnak lát mindent, amit általában modernnek tartanak, a
szocializmustól és a nőmozgalomtól kezdve minden társadalmi, szellemi
és technikai forradalmat a rádióig és a beszélő filmig és modernnek, jövő-
hordozónak tartja mindazt, ami beteg nagyvárosok félműveltségében
elavultnak hírlik: a földmíves egyszerű életét, a Rend fanatikus tiszteletét
és a katholikumot.



ROMÁN VÉLEKEDÉS
A KÜLFÖLDI MAGYAR PROPAGANDÁRÓL.

SZÁSZ ZSOMBOR tollából „The Minorities in Roumanian Transyl-
vama“ címmel az idei nyár közepén egy többszáz lap terjedelmű

könyv jelent meg Londonban. A román sajtó eleinte az agyonhallgatás
álláspontjára helyezkedett e könyvvel szemben. Csak akkor kezdett vele
foglalkozni, mikor látta, hogy az angol sajtó behatóbban és sok elismerés-
sel foglalkozik vele és hogy annak adatai, megállapításai, sőt leleplezései
is olyan folyton növekedő hatást gyakorolnak az angol közvélemény egy
néhány jelentékenyebb sajtóorgánumára, amelyet nem lehet kedvezőnek
mondani arra a politikai rendszerre, mélyet a román kormányzat a maga
többmillióra rúgó kisebbségével szemben követ. Első, aki ezt a hatást
észrevette és rá a román olvasóközönség figyelmét felhívta, Jorga Miklós
volt, akinél az utolsó két évtizedben a román törekvések érdekében hatá-
sosabb és nagyobb terjedelmű irodalmi és tudományos nemzetközi propa-
gandát senki sem folytatott. Lapjának, a „Neamul Románesc“-nek szep-
tember 30-i számában e könyv hatásáról a következőket írta:

„A minap egy angol nyelven írott könyv jelent meg. Ezt a könyvet
mi írtuk úgy, amint választáskor és különböző politikai események alkalmával
szoktunk írni. A magyarok csak arról gondoskodtak, hogy azokat angolra lefor-
dítsák. Az az ügyesség, amellyel szomszédaink dolgozni tudnak, hogy szá-
munkra kedveződen atmoszférát teremtsenek, felülmúlhatatlan. „Mit mon-
danak a románok saját magukról?“ vagy „Kik vezetik Romániát?“ és sok más
egyéb. Joggal mondhatjuk, hogy ők nem csináltak semmit maguktól. Csináltunk
mi eleget. Ebből a könyvből az tűnik ki, hogy a mi összes politikusaink tolvajok
és analfabéták. Országunk intézményei ázsiaiak stb. A román polgárnak
nem szükséges, hogy e könyvet elolvassa. Olvassa el csak a román lapokat,
mert e könyv tartalmát azokból másolták le. Ez anyagot használják fel ellensé-
geink, hogy minket a világ előtt befeketítsenek. Ezt sikerrel is csinálják, mert
könnyű védekezni mások vádjai ellen, de nagyon nehéz magadat saját vádjaiddal
szemben megvédelmezni. Ez a könyv sok hívet fog magának hódítani. Olvasói
közül vájjon hánynak lesz alkalma, hogy országunkat meglátogassa és meggyő-
ződjék, hogy mi, bár semmiségeket beszélünk, de mégis munkát végezünk.
Ez a könyv nagyon sok kárt fog tenni nekünk — pedig mi írtuk saját magunk
ellen,“

Nyolc nappal később a jelenlegi román igazságügyminiszternek,
Stelian Popescunak lapja, az „Universul“ foglalkozott azzal a hatással,
amelyet ez a könyv román felfogás szerint az angol közvéleményre tett.

„Közelebbről ismét nyilvánossá lett egyike azoknak az eszközöknek,
amelyeket ellenségeink gyakorlatba vettek, hogy más színben mutassanak be
a világnak, mint aminők valóban vagyunk. Új módszer ez, amely a nélkül, hogy
az eredetiséget nélkülözné, nem kevésbbé van hivatva, hogy szaporítsa a Ro-
mánia terhére írt embertelenségeket. Ez eljárásban van valami még új, amelynek
megismerése főként az abból folyó tanulságok szempontjából érdekes. Álla-
pítsuk meg, hogy ez új módszer atyasága Magyarországé. Az angol és amerikai
lapok szerkesztőségeit utóbbi időben elárasztották egy angol nyelvű irat pél-
dányaival, amelynek tendenciája: bemutatni „Romániát a románok ítéletében.*'
Valaki összegyűjtötte mindazt, ami hírlapi polémiáinkban kiéleződött és aztán
abból az anyagból alkotta meg könyvét. Ily módon kétségtelenül egy egészen
különös anyag gyűlt össze, amelynek a mesterséges csoportosítás, a felsorolt
tulajdonnevek, a forrás megnevezése nagyon fontos jelentőséget adnak. Ránk
nézve, kik tisztában vagyunk az összegyűjtött anyag értékével, a munka bizo-
nyára jelentőség nélkül való. Másként van ez a külföldiekkel, akik nem ismerősök
a mi viszonyainkkal. Ha egy kissé beleéljük magunkat abba, hogy a külföld
miként gondolkozik rólunk, főként belső politikai életünket illetőleg, megértjük,
hogy Románia ki van téve annak, hogy azokat úgy lássa, mint azt perfidül ez
a könyv beállította.“
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Egy másik román miniszternek, Lupunak lapja, az „Aurora“ október
16-i számában „Magyarország propagandája“ cím alatt a következő-
képpen ír:

„Minden román, aki mostanában megfordult Genfben és Párizsban,
tapasztalta, hogy mély benyomást keltett az a rendszeres, céltudatos, helyesen
és csodálatos lélektani ismerettel vezetett munkásság, amelyet a Budapesten
szervezett propaganda-irodának lehet köszönni. Úgy Genfben és Párizsban,
mint egyebütt érezni lehetett e propagandának direkt hatását. Ez a propaganda
veszedelmessé válhatik, mert Budapestnek sikerült máris a helyzetet teljesen
a románok kárára változtatni. Irányvonala ennek a tevékenységnek az, hogy
egyrészt a világgal megismertesse a magyar élet művelt voltát, másrészt pedig
a románokról kedvezőtlen híreket terjesszen. Budapest ezt az akciót nem lár-
mával folytatja, hanem csendesen terjeszkedve, de úgy, hogy elérjen a világ
minden részébe és úgy, hogy senki se legyen látható mögötte és így érette senkit
se lehessen felelősségre vonni.“

Mehedinti,    volt   közoktatásügyi      miniszter pedig a „Cuvántul“ október
17- i számában rámutat arra a megváltozott európai közfelfogásra, amely
a magyar propaganda számára a talajt oly kedvezővé és e propagandát
várható hatásaiban Romániára nézve valóban veszedelmessé is teszi.

„Még tíz év sem telt el — írja Mehedinti — a versaillesi-i fegyverszünet
megkötése óta és Európa lelki arculata egészen megváltozott. Ki hitte volna a
háború folyamán, hogy Gladstone fia már 1927-ben bolgárbarát beszédet fog
mondani Szófia egyik balkonjáról? Ki hitte volna, hogy egy angol lord, Rother-
mere olyan heves agitációt fog kifejteni Magyarország érdekében? Hiszen igaz:
ma már nagyon messze vagyunk azoktól az évektől, amikor az antant hatalmak
lázas sietséggel könyörögtek azért, hogy Románia szintén vegye ki a maga
részét a háborús áldozathozatalból.“

Bizonyára megokolatlanul nagy optimizmus, sőt naivitás lenne részünk-
ről, ha e nyilatkozatok tartalmát, amelyeknek számát még szaporíthatnók,
tökéletes igazságnak véve, elhinnők, hogy a külföldi magyar propa-
ganda-tevékenység oly kitűnően van szervezve és olyan nagyhatású a
nyugati nemzetek közvéleményének felvilágosításában, mint az idézett
román hírlapi nyilatkozatok feltüntetik. Leszámítva minden túlzást, annyi
mégis megfelel az igazságnak, hogy annak a nyolcéves propaganda-tevé-
kenységnek, amelyet a „magyar kérdés“ érdekében külföldön folytattunk,
tényleg volt eléggé jelentékeny sikere. És ha vizsgálódásaink tárgyává
tesszük azt a hatást, amelyet e tevékenység egyrészt az európai közvéle-
ményre, másrészt ellenségeinkre gyakorolt, igen értékes tanulságokat és
útmutatásokat vonhatunk le arra vonatkozóan, hogy miként tehetnők a
magyar társadalom ezirányú tevékenységét mentül hatásosabbá és ered-
ményesebbé?

Annak a propaganda-tevékenységnek, amelyet a „magyar kérdés“
érdekében makacs kitartással tartozunk folytatni, kétféle módszere van
éppen úgy, mint a hadviselésnek: védekező és támadó. Ha megvizsgáljuk
nyolcéves ilyen irányú tevékenységünket, megállapíthatjuk, hogy e tevé-
kenységünk kizárólagosan védekező volt. Elsősorban is azt akartuk bebizo-
nyítani, hogy minket a háborús felelősség nem terhelhet, mert mi a háborút
nem akartuk. Jellemző nemzeti hiúságunkra, hogy mindenféle módon
igyekeztünk a háborús felelősséget magunkról elhárítani, de nem volt
erkölcsi bátorságunk nyíltan és őszintén bevallani, hogy nekünk a monarchia
külpolitikájára alig volt befolyásunk, abban pedig szavunk sem lehetett,
hogy a bécsi császári akarat háborúra határozza-e el magát, vagy nem?
E háborúért a monarchia egyetlen népe sem tehető felelőssé, mert ez a
monarchia nem az őt alkotó nemzeteké és népeké volt, hanem a Habsburg-
udvaré. Csak névleg volt „osztrák-magyar monarchia“, a valóságban
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,,Habsburg-monarchia“. Azután azt igyekeztünk bebizonyítani, hogy
nem igaz az a vád sem, mintha mi magyarok nemzetiségeinket oly brutális
módon elnyomtuk volna, mint azt rólunk ellenségeink egy, az igazságot
elferdítő hazug és rágalmazó propaganda segítségével elhitetni igyekeztek.

E védekezésünket aztán kiegészítettük azokkal a panaszokkal, amelyek
egyenes következményei voltak a trianoni békeszerződés ránk nézve káros
következményeinek. Felsoroltuk elveszített természeti kincseinket, anyagi
erőforrásainkat és igyekeztünk bebizonyítani, hogy a veszteségek lehe-
tetlenné tették számunkra, hogy csonka mivoltunkban mint önálló állam
és nemzet megélhessünk. Anyagi veszteségeink lajstromát kiegészítettük
azoknak a károknak felsorolásával is, amelyek legdrágább javunkat, nem-
zeti kultúránkat érték. Elpanaszoltuk azokat a szenvedéseket és brutális
üldözéseket, amelyeket cseh, szerb és román uralom alá került magyar
testvéreink kénytelenek elviselni.

Szász Zsombor „The Minorities in Roumanian Transylvania“ című
könyvében az eddig alkalmazott defenzív módszer helyett a támadó — az
offenzív — taktikát igyekezett alkalmazni azon hallgatólagos tételének
bizonyítására, hogy a párizsi békék diktálói helyrehozhatatlanul tévedtek,
mikor a magasabb történelmi, jogi, politikai és kulturális közéletet élő
Erdélyt annak a Romániának uralma alá helyezték, amely a most felsorolt
követelményeket tekintve, sokkal alacsonyabb színvonalon áll, mint állott
Erdély s amely saját bevallása szerint is képtelen belátható időn belül
erre a magasabb közéleti színvonalra emelkedni.

Támadó taktikájának fegyvereit Szász Zsombor pontosan idézett és
kritikailag megrostált román forrásokból vette. Azok az ítéletek is, amelyeket
forrásainak felhasználásával megfogalmazott, tulajdonképpen a románoknak
önmaguktól megalkotott ítéletei. Az esetleg vitatkozó románok ennél-
fogva abba a kellemetlen helyzetbe kerülnek, hogy saját vádjaik ellen
kénytelenek önmagukat védelmezni. Szász Zsombor céljául kitűzött fel-
adatát nemcsak nem oldhatta volna meg, hanem meg sem kísérelhette
volna, ha valaki mind azt, — mint az „Universul“ írja — amit a románok
önmagukról írtak, össze nem gyűjtötte volna.

Az idézett román megállapításokból értékesítés végett egy másik
útbaigazítást is levonhatunk: A sikeres és valóban hatásos nemzetközi
propagandának első feltétele; ellenségeinknek mentül alaposabb és rész-
letesebb ismerete. Ha nem ismerjük a csehek, a szerbek és a románok
közéletének összes nyilvánulatait, nem állhatunk egyenlő erejű ellenfélként
velük szembe, ők nagyon jól ismernek minket hibáinkkal és erényeinkkel
egyetemben s azért érzik magukat velünk szemben előnyösebb helyzetben
levőknek a vitatkozás minden egyes esetében.

A mi eddigi propaganda-tevékenységeinknek legnagyobb gyengesége
éppen ezirányú ismereteink hiányossága volt. Fokozta ezt az is, hogy
idegen uralom alatt szenvedő magyar testvéreinknek sem ismerjük kellő
alapossággal többségi államukban elfoglalt kisebbségi helyzetét. Poli-
tikusaink és jogászaink közül többen foglalkoztak ugyan a kisebbségi kér-
déssel, de a kisebbségek reális helyzetének ismerete nélkül a priori meg-
konstruált elméleti feltevésekre és megállapításokra támaszkodva. A valóság
tényeit nem ismerve, légüres térben mozogtak a nélkül, hogy szükségét
is érezték volna a valóság ismeretének.

Igazságtalanság volna ezt szigorú ítélet tárgyává tenni, mert az a
nagy katasztrófa, amely 1918/19-ben széttörte a magyar állam egységét,
nemcsak a magyar értelmiség egészét, hanem a nemzet legjobbjait is tel-
jesen készületlenül találta azokat a súlyos feladatokat illetően, amelyek e
nagy összeomlásnak következményei lettek. Az integer Magyarország



ZZEL   az   egy mondattal jellemezte    Mussolini a fasiszta milíciát. Forra-

184

államférfiú és kormányzói nem ismerték a nemzetiségi kérdést és ma
utólagosan sem akarják politikusaink, s velük együtt a közvélemény hang-
adói belátni, hogy integritásunk elveszítésének legfőbb okozója a nem-,
vagy a szándékosan félreismert nemzetiségi kérdés volt. A nemzetiségi
kérdést Csonka-Magyarország állami és politikai életében a kisebbségi
kérdés váltotta fel. Ennek állandó tanulmánya és ismerete nélkül a mai
Magyarország közéletében komoly politikai szerepet nem játszhatik senki.
Helyes és célravezető magyar politika e kérdés ismerete nélkül éppen
úgy lehetetlenség, mint eredményes külföldi propaganda-tevékenység.

JANCSÓ BENEDEK.

„AZ OLASZ FORRADALMI GÁRDA.“

dalmi gárdistáknak nevezte a fekete ingeseket, akik fegyveres kezüket
állandóan a nemzeti élet ütőerén tartják. Tökéletesen újszerű intézmény,
új emberekkel és teljesen új célkitűzésekkel. Első pillantásra lehetetlen
észre nem venni a középkori olasz világ condottieri szabad csapataihoz
való hasonlatosságot, ez a látszólagos hasonlatosság azonban inkább, sőt
talán csakis a külsőségekben jelentkezik. A fasizmus első condottieri csapatai
csak a harci erényeit és mozgalmas emlékeit idézték fel a régi condottieri
világnak. Amannak önző, egyéni vállalkozásait emitt hi^ba keressük. A régi
világ alapjában erkölcstelen és sokszor kíméletlenül erőszakos lovagjait fel-
váltották a nemzeti biztonság állandóságáért aggódó önkéntes csapatoknak
az egységes Olaszország védelmére felesküdött hazafias légiói.

1922 októberében több mint 40.000 fekete inges özönlötte el Róma
utcáit. Mint minden forradalomnál, itt is félő volt, hogy ez a fanatizált tömeg
nem tudja majd magának s az országnak biztosítani a békés polgári életbe
való nyugodt átmenetet. Ez volt a fasizmusnak talán egyik legnagyobb
problémája. Az állam tekintélyének megóvását nem lehetett figyelmen kívül
hagyni. A kérdés sikeres megoldását csak egy úton lehetett biztosítani: a
legitimizálással, A forradalmi hadsereg egyik napról a másikra a faszista
állam politikai gárdájává alakult át s ezzel útját egyengette a belpolitika
élet nyugodt kialakulásának.

Amikor a fasizmus hatalomra jutott, az államkassza üres volt.. Az állam
pénzügyi ereje, hitele teljesen kimerült. A bolsevizmussal kacérkodó parla-
menti élet üres és felelőtlen demagógiája megingatta az állami financiák
iránti közbizalmat. A kereskedelmi és idegenforgalom biztonságáért senki
sem szavatolt már. Csak természetes, hogy a reformok során éppen a lezüllött
közszolgálati ágak területét hívta életre az új rezsim. így legelőször is a
posta és a vasút kerültek sorra. Itt uralkodott a legnagyobb anarchia. Ez a
postai és vasúti szolgálat ma is egyik legfontosabb fasiszta teendő, amely
egyúttal tehermentesíti a hadsereg költséges alakulatait ezen feladat ellátása alól.

A fekete ingesek korszerinti megoszlása a 17 és 50 életév között mozog.
A 16 zónára osztott Olaszország jelenleg 16 fasiszta légiójában mégis túl-
nyomókig fiatalembereket találunk. Maguk a tisztek és tábornokok is igen
fiatalok. Egy-egy légió élén áll egy konzul, akinek a hatásköre körülbelül
egyenlő egy hadseregbeli ezred parancsnokságával. A légiók viszont 5,
illetve 6 zászlóaljra tagozódnak, ezek viszont századokra és szakaszokra.
Az első beöltözés az álllam költségére történik. Egy nadrág, kabát, lábszár-
védő és a jól ismert fekete fez mindössze az állami hozzájárulás, az összes
többi felszerelésről, sőt magáról az ellátásról is a legionista maga tartozik
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gondoskodni. Csak azon esetben térítik meg részére az ellátás költségeit,
ha polgári foglalkozásától távol látja el a szolgálatát, vagy ha lakóhelyét
huzamosabb időre kénytelen elhagyni.

A tisztek közül fizetést csak azok kapnak, akik a magasabb parancsnok-
ságok (konzulok) mellett teljesítenek állandó szolgálatot. Ez a díjazás azonban
lényegesen alatta marad egy hasonrangú hadseregbeli tiszt illetményének.
Az egyes légiók kádereiről szigorú statisztikát vezetnek. És bizonyos idő-
szakonként alaposan megrostálják az egyes alakulatokat az esetlegesen oda
nem való elemektől. A katonai kiképzés tökéletesítése céljából egymást
érik a hadgyakorlatok, sőt nem egyszer a nagyszabású manőverek is, amelyek
közül messze híres volt a bolognai próbamozgósítás és a legutóbbi umbriai
nagy hadgyakorlat, amelyen Mussolini jelenlétében maga Bazan tábornok,
az összes fasiszta alakulatok vezérkari főnöke látta el a főhadvezéri tisztet.

A gyarmatok fasiszta káderei ma még kezdetlegesek. Egyedül a lybiai
légió, amely Cyrenaicában székel, érdemel külön megemlítést. Itt körülbelül
5.000 fasiszta teljesít állandó szolgálatot nem egyszer súlyos kimenetelű
guerilla harcok közepeit.

Igen nagy jelentőséget tulajdonítanak azonban az ifjúsági szervezetek
kiépítésének. Az úgynevezett balila formációk ma már tökéletesebben
működnek, mint a középiskolás alakulatok. Itt az egész fiatal baliláknál is
a sport és testi kultúra fejlesztésén van a hangsúly. Általában a fasiszta
milícia ma — azt lehet mondani — vezet a sport terén. Majdnem minden
sportmozgalomnak éltető eleme és az olimpiai játékok kultuszának egyik
legcéltudatosabb istápolója. Ennek élénk tanujele, hogy míg Olaszország
eddig a sport terén alig tudott valamelyest is csak nevezetes sporteredményt
felmutatni, pár év óta a fasiszta sportkultusz félreismerhetetlen következ-
ményeképpen majdnem minden téren elviszi a pálmát.

A különböző népjóléti, szociális, jótékonysági akciók egészítik ki végifi
ennek a forradalmi gárdának munkaprogrammját, amely nemcsak a cél-
kitűzésekben, de az eredményekben is gazdag.

Alapjában véve egy igen nagyrahivatott, érdekes intézmény, amelynek
jövője szorosan összefügg Olaszország helyzetével. Ma kétségkívül jelentős
tényező az olasz nemzeti közéletben, ahol egyúttal a harci erények
ápolásának is egyik leghivatottabb szószólója.

Mussolini szerint Napóleon sírja a párizsi Panteonban a francia géniusz
egyik leghatalmasabb élesztője. Amint a franciáknak, az olaszoknak is szük-
ségük van erre a harci szellemre. Ami a Szajna mellett a halott császár, itt
a Tiberis partján az élő légiók fekete hada. Jelenleg belőlük táplálkozik
Romulus és Remus nemzete.

egy neves gazdasági szakember, André Pavie, a francia mezőgazdaság
válságával foglalkozik.

A francia mezőgazdaság — úgymond — már régóta válságos kor-
szakba jutott, melynek igen súlyos gazdasági s társadalmi következményei
lehetnek. Meg keŰ vizsgálni e válság okait s az orvoslás lehető módjait,
melyek ha nem is teljes gyógyuláshoz, de legalább is enyhüléshez vezethetnek.

1926-ban, a frank legnagyobb elértéktelenedése korában, egyúttal a
mezőgazdasági termékek ára is legmagasabbra emelkedett. Az árak már a
következő ősszel csökkentek, de még nem volt szó krízisről. Ez időtől kezdve a
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mezőgazdasági termékek ára szüntelenül esett, holott mindazok a cikkek,
melyeket a mezőgazdának készpénzzel kellett vásárolnia üzeme és családja
fenntartására, vagy változatlanok maradtak vagy emelkedtek. Sem a gépek,
sem az eszközök ára, sem a kovácsok, sem a kőmívesek, ácsok, fedőmunkások
bére nem csökkent. Az egyre csökkenő számú gazdasági munkások és alkal-
mazottak bére is változatlan maradt. Mindemellett 1927-ben az adók is
emelkedtek, a bérlők új bértételei pedig az 1927 június 9-i törvénycikk
értelmében lehetővé vált szerződés-revíziók következtében, szintén súlyo-
sabbakká váltak. Ekkor már nyilvánvalóvá vált, hogy a mezőgazda helyzete
nem oly rózsás, amint azt sokan feltüntetni igyekeztek.

A búza ára, amely 1926 januárjában 130 frank volt, májusban 145-re,
augusztusban 246-ra emelkedett. Majd fokozatosan leszállt 1926 novemberé-
ben 240 frankra, 1927 júliusában 175-re s szeptemberben 130-ra. Ez idő
alatt (míg a búza 175-ről 130-ra csökkent) a frank csaknem teljesen stabil
állapotban maradt.

Egy év óta az élő marha ára is mintegy 40—50%-kal, tehát a gabonáénál
rohamosabban, esett. (Megjegyzendő, hogy titokzatos módon csak az élő
marha ára esett, míg a mészárszéki árak nem követték ez irányzatot.) Ennek
oka talán az elég jelentékeny behozatalban is rejlett. Franciaország csak
1926-ban 1,250.000 birkát importált. Mindamellett a nemzeti állattenyésztés
védelmére kétízben is emelték a behozatali vámokat, valamint megötszörözték
a behozatali barmok állategészségügyi vizsgálatának díját. így azután 1927-
ben a behozatali szám mégis csak elég jelentékenyen csökkent. Tehát nem
a behozatal volt az, ami a helyzetet válságossá tette. Sőt az árcsökkenés
oka inkább az volt, hogy a francia mezőgazdaság részére a kiviteli piacok
(a belga és spanyol főként) zárva maradtak a nyájakban pusztító száj- és
körömfájás ragályától való félelem miatt. Anglia, melyet a háború előtt
bőven láttott el hússal, Németország és Argentína felé fordult. Német-
ország, mely állatállományát a háború óta jobban helyreállította, mint maguk
a franciák, bőségesen ellátja önmagát. Mivel a francia belső fogyasztás
képtelen a hústermelés elfogyasztására, okvetlenül új piacokat kell keresnie.

Mivel a tenyésztők legnagyobb része állatállományába kölcsöntőkéket
fektetett be, így az áresés, valamint piachiány következtében nemcsak a
remélt jogos haszon maradt el, hanem a kamat- és amortizációfizetés kötele-
zettségei következtében érzékeny károsodás is állott elő.

A mezőgazdasági válság az egész nemzet gazdasági életét súlyosan
érinti. Mindenekelőtt a földmívelés sorvadása által a többi termelési ág is
elveszti piacának egy jelentékeny részét. A termelés egyensúlyának nagy
veszélyére a vidék egyre elnéptelenedik s egyre több terület marad par-
lagon. Máris mennyi elsőrendű termőföld változott át rétté és legelővé!
1913-ban Franciaországnak 6,542.230 hektár búzatermőföldje volt. Tavaly,
a visszaszerzett Elzász-Lotharingiát is hozzá számítva, mindössze 5,446.050
hektár volt, míg az idén csak 5,368.970. E föld az idén 77 millió mázsa
búzát termett, vagyis 10 millióval kevesebbet, mint a fogyasztás szükséglete.

Ez a válság társadalmilag, vagy ha úgy tetszik, politikailag is igen
aggasztó. Az elégedetlen földmíves, aki mindenért a kormányt teszi felelőssé,
alkalomadtán könnyen a kormány ellen, a szocialistákra s kommunistákra
fog szavazni.

Milyen orvoslás lehetséges mindez ellen? veti fel a kérdést a francia
író. Elsősorban a behozatali vámok emelésével akarja védeni a hazai termelés
érdekeit a külföldi konkurrencia ellen, az alsóbb őrléstermékeknek a búza-
lisztbe való keverésének csökkentése, az állatkivitel szabaddá tétele, ha a
belső piac felvevőképessége elégtelen: ez volna az első, de csak ideiglenes,
éppen nem tartós orvoslás. A gyökeres orvoslás abban állana, hogy a föld-
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nek műveletlenül hagyása s a földmívelési szak elnéptelenedése meggátol-
tassék. E végből a földmívelést előnyös, jövedelmező foglalkozássá kell
tenni. Erre pedig egyetlen eszköz a többtermelés, amit viszont csak a trágyázás
intenzívebbé tételével, a vetőmagvak megválogatásával, a tökéletesített ter-
melési s művelési módszerek népszerűsítésével, a kártékony és élősdi rovarok
s növények elleni küzdelem fokozásával érhetni el.

Fontos az is, hogy a földmívelők szükségleteik szerint egy gépiesen
megszervezett hitelforrás felett rendelkezzenek. A bankok csak rövid határ-
időre kölcsönöznek, holott a lassú hozadékú mezőgazdaságnak hosszú
lejáratú kölcsönökre van szüksége. A mezőgazdasági hitelt minden formájá-
ban meg kell szervezni s kiépíteni.

A kincstári terheket is méltányosan s a mezőgazdák igazi helyzetének
tekintetbevételével kell kivetni. E végből a helyzetet alapos vizsgálat alá
kell vetni. A legutolsó ily hivatalos helyzettanulmány 1892-ben történt.

Ezek volnának a fő orvosszerek s a francia mezőgazdaság sorsa ezek
alkalmazásának gyorsaságától s a végrehajtás energiájától függ.

Amiből látható, hogy a magyar mezőgazdasági termelés nehézségei,
nagy többségükben, éppenséggel nem magyar specialitást alkotnak, bár
az is bizonyos, hogy a hazai bajok az egész nemzettestre nézve sokkal fon-
tosabb jelenséget képeznek, semmint a francia mezőgazdasági bajok Francia-
országra, melynek a mienknél sokkal nagyobb ipari termelése van.

SAJTÓ ÉS ISKOLA.

véletlenül tudja, mily küzdelembe s gyakran mily meddő küzdelembe
kerül napisajtónk hasábjain az oktatás vagy az oktatás munkásainak érdekeit
általános szempontokból megvitató cikknek teret szerezni, csodálkozni
fog, ha most azt hallja, hogy tekintélyes lapok nap-nap után többhasábnyi
terjedelemben foglalkoztak egy fővárosi iskola tanártestületi intézkedésével.
Rögtön megnyugtathatjuk: ezúttal is olyan iskolai ügyről van szó, amelynek
a sajtó mégis mintha különösebb figyelmet szokott volna szentelni. Igaz-
gatóknak és tanároknak ma már szinte számítaniok kell arra, hogy diák-
fegyelmi ügyekben a legnagyobb lelkiismeretességgel és körülteldntéssel
hozott döntéseiket is megfellebbezi valaki a rosszabbul értesült közvéle-
ményhez. S azt is elégszer tapasztalhatták, hogy az ‘újságba kerülés*
ebben a vonatkozásban számukra a legjobb esetben is vállveregető kiokta-
tást jelent, ha ugyan nem vádat vagy — viszonvádat, emberi gyöngeségeik
rosszindulatú leleplezését, hivatásos munkájuk és magánéletük kipellen-
gérezését, gúnyt és gáncsot. Nem akarunk azoknak adni igazat, akik az
iskola ilyetén gyakori megtámadását úgy szokták magyarázni, hogy egyik-
másik hírlapírónak talán kellemetlen emlékei vannak az iskolai fegyelem és
tanári ellenőrzés végletekig nem lazítható kötelékeiről. Ellenkezőleg: éppen
azért, mert feltesszük, hogy a sajtót az emberiesség szempontjai vezetik,
amikor rendszerint a tanuló oldalán áll a tanárral szemben, óhajtunk kifeje-
zést adni kétségünknek: vájjon igazi, minden emberi szempontot mérlegelő
emberiesség-e az, amely ilyen esetekben a közvéleményt szembeállítja az
iskolával?

Az üggyel magával, amelyre céloztunk, foglalkozni nem kívánunk.
Tudjuk, hogy az ítéletet hozó testület esküt tett emberekből áll: emberekből,
akik tévedhetnek s ezért határozataik felettes hatóságaikhoz megfelleb-
bezhetők, de tanáremberekből, akikről a köteles jóhiszeműségen kívül
még két dolog eleve föltételezhető: a gyermekek dolgaiban hivatásukhoz



Q.

Z EGYIK hegyaljai  városka   templomában ülök.   Most vonulnak be

188

ülő hozzáértés, tanítványaik minden ügyében a szülőkével versenyző, sőt
annál tárgyilagosabb, aggodalmas lelkiismeretesség. Hogy ennyit feltéte-
lezzünk róluk, olyan kötelességünk, amellyel elemi emberi jogokat ismerünk
el. De ne is beszéljünk jogról. Egyszerűen mint távolabb állók nem tartjuk
magunkat illetékeseknek felülvizsgálni egy olyan testület határozatát, amely
jobban tudhatja, kiről ítélt, mert egész működését életfeladatként a gyer-
mekekkel való foglalkozásnak szenteli s mert soraiban többen ültek, akik
magával a ‘vádlottal’ is mint nevelők foglalkoztak. Mi tudjuk azt, hogy
ilyen természetű tájékozottságot: a tanár tapasztalatát, tanultságát, gyakor-
latát, amelyhez hozzá jő az is, hogy egy tanártestület, tagjainak természetesen
különböző gondolkodása szerint, minden adott esetet minden lehető oldalról
megvizsgálhat, nem pótolhatná az sem, ha egyforma fürgeséggel interjúvol-
nánk meg igazgatót és szülőket, tanárt és tanulót. Előttünk gyermekeink
nevelésének ügye olyan szent, hogy azok kényes munkáját, akikre őket
reábíztuk, a netalán jogos kritika szavával is csak szakemberek előtt, szak-
folyóiratban mecsak illetni, és félnénk nagy nyüvánosság előtt a tanári
tekintélynek s ami ennél több: az iskolának rovására stílusgyakorlat tárgyává
tenni olyan ügyet, amelyet tapasztalataink szerint az iskola, éppen a tanuló
érdekében, mindig a legnagyobb tapintattal kezel.

Ezek a mi aggodalmaink. De miért nem szoktak mindettől a napilapok
cikkírói visszariadni? Miért nem veszik figyelembe, amikre itt céloztunk:
egy általánosabb, a közösség és az egyén, iskola, tanár és tanuló érdekeit
egyformán ápoló emberiesség tekinteteit? Nézetünk szerint minden olyan
állásfoglalás, amely erre a magaslatra felemelkedni nem tud, inkább
mondható elsietve és felületesen érzelgőnek, mint humánusnak. Nyütan
merünk ilyen esetben a hírlapíró-szentimentalizmus tekintélyromboló
hatásáról beszélni, és fölvetni a kérdést: van-e ez ellen segítség? Aki ismeri
az újságolvasás lélektanát, nagyon jól tudja, hogy a helyreigazítás kötelezett-
sége korántsem orvosság, különösen itt nem, ahol az érzelgő hangulat-
keltésben rejtőzhetik a leggonoszabb hamisság. Nem ügyelhetnének
maguk a hírlapok és az újságírótestületek arra, hogy a sajtónak és az iskolának
egymáshoz való viszonya a régi ‘tanbetyár’-stílus édeskésre modernizált,
mérgezett-tőrös módszerei helyett egy szebb és meggondoltabb emberiesség
elvei szerint alakuljon? Nincs-e testületi lelkiismeret, amely az iskolai
szenzációra vadászó riportert és hírlapját a hívatlanul illetéktelen és káros
bíráskodásért felelősségre vonja? És végül nem képzelhető-e a sajtótör-
vénynek olyan novelláris kiegészítése, amely bizonyos fokig óvatossá tehetné
az iskola erkölcsi hiteiét akaratlanul is rontó újságcikkírókat? Korunk
sajtójának számtalan kinövése van. Egyre kívántunk itt rávüágítani.

A PUSZTULÓ HEGYALJA.

az iskolás gyermekek rongyos ruhában, kopogó csizmában, egyik-
másik meztelen lábszárral és kiszakadt cipőben, a hideg kövön. Arcuk
hamuszínű, vérszegény, ijedt szemükben nyoma sincs az egészséges paj-
kosságnak, kényszereden közömbösséggel nézik a színes ablakon át be-
szűrűdő ködös téli világosságot. Ilyen rongyos, sápadt, elhagyatott gyermekei
Magyarországnak a Hegyalja apró városai: a 3—5 ezer lakosú Szántó,
Tállya, Mád, Tarcal, Tokaj, Tolcsva. Dideregve kuporodnak meg egymás
mellett ebben a rideg világban a szőlőtermő hegyek alján, s színes, dalos
múltjuk után fásultan tengetik a szürke jelent, várják a reménytelen jövőt.
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Az abaújmegyei Szántón vagyunk, a hegyaljai borkereskedelemnek
Újhely után legfontosabb piacán. Tipikus hegyaljai fészek, mely letört
dzsentrijével, elvágyódó értelmiségével, tengődő polgárságával és sok,
nagyon sok nyomorgó, szebb jövőbe elindult szegényével a fájó elhagyott-
tág szomorú társadalmi képét tárja elénk.

Micsoda világ ez, amibe itt máról-holnapra belecseppentünk? Mi
lett a magyarból, ha még az italt sem kívánja? Alig csurran a hegyekből
a nedű, s még ennek a kevésnek sincs vevője. Fogy, koldusodik szőlősgazda,
szőlőmunkás egyaránt. Pedig milyen hajrás, kemény derekú magyarság
lakott itt valamikor. Ide telepítették az első Árpádok az Aba nemzetség
embereit, az Abaúj megyén rézsút átvonuló gyepűk székely határőreit.

A legrégibb kőkortól a bronzkoron át állandóan sűrűn lakott helyen
telepedtek le itt ezek a besenyő-székelyek. A Szántó melletti fennsík: való-
ságos kiaknázatlan múzeum. A felsődobszi földvár leletei a British- és
Magyar Nemzeti Múzeum kincsei. A büdi boszorkányok vára, az úgynevezett
leányvár — észak felől nézve méreteiben lenyűgöző két földbástya — még
teljesen kikutatlan. A három perei és a két baksi halom szintén még föl-
bontatlan síremlékek.

A Hegyalján véget ér az Alföld történelemnélkülisége. A folyton
fiijdogáló, hideg kassai szél elhozta ide a történelem levegőjét. Igazi virág-
kora a török világban volt. Ezek a határvárosok úgy ahogy megvédték
magukat a portyázó török ellen, viszont a német a török szomszédság miatt
non igen mert ide sokat ellátogatni. Az új hit prédikátorai valóságos kultúr-
életet teremtettek, az úgynevezett hegyaljai zendülés pedig országos emlékű
mozgalom maradt. Rákóczi gazdasági udvarában, lógó bajszú, ráncos arcú,
viharvert vén hajdúk sorakoztatták a magyar és orosz jobbágyokat a kék-piros
lobogó alá. A híres szánti csizmadiák szögelték azokat a piros csizmákat,
amelyek nyomát azután az idők szomorúra fordulásakor zöld erdők harmatá-
val együtt hóval lepte be a tél.

A vidéket a régi szőlőkultúra jellemzi. Amennyire régi feljegyzéseink
visszaemlékeznek — a 13. századig — már itt fejlett szőlőkultúra van,
a grádicsok valóságos dklopi építmények, mai munkás nem vállalná köveit
egymásra rakni. Akkor még igazán szerethette, nemcsak kóstolgatta a magyar
a bort, mert ahol csak a legkisebb humusz is mutatkozik, mindenütt szőlők
Voltak. A filoxera pusztítása óta a szőlőterületeknek kétharmada még mindig
parlag. Persze a régi magyar szőlő telepítése és munkálása nem volt olyan
nehéz, mint a mostanié.

Minden szőlővárosnak folyton fluktuáló, változó a lakossága, amit a
borkonjunktúra befolyásol. E mellett a változó földesurak is folyton új
népet hoztak magukkal. A magyar rétegre letelepültek Brankovics szerbjei,
Zápolya! tótjai, Rákóczi ruténjei, Trautson herceg németjei, s egy-egy
csapatot, többnyire egy-egy mellékutcát, mind itthagytak. A mellett a
kisebb szőlőbirtokosok az ország minden részén szétszórt birtokaikról
idehordott időszaki munkásaik ügyesebbjét itt hagyták vincelléreknek,
akik azután végleg ittmaradtak. Ez az összé-visszakeveredés szülte a mai
faji jelleg nélküli népet. Legnagyobb része földmívelő féliparos, házzal
és kis szőlővel, vagy szőlőmunkás, aki nyáron arató, ősszel szüreti munkás,
télen iparos, tavasszal pedig elmegy közmunkába.

Kisipara elég fejlett, ipartestületének 300 Szántón lakó képesített
iparos tagja van. Legtöbb a csizmadia. Társulatuknak 120 bejegyzett tagja
van, akik önkéntesen rendes céhfegyelemben élnek. Ha a vásáron szerzett
Szánti csizmával valamelyik gazduram nincs megelégedve, nem a bíró-
sághoz fordul, hanem az atyamesterhez, aki kérlelhetetlenül rendet csinál.
Ha valami sürgős megbeszélés végett a társulatot össze kell hívni, az atya-
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mester kiveszi a céhládából a „jel“-et, ebbe beleteszi az értesítést, átküldi
helyetteséhez, a jel azután az előírt sorrendben a legegyszerűbb posta útján
végigjárja az összes céhtagokat, s néhány órán belül együtt van a közgyűlés.

Ez a kettő fontos itt, a bor és a csizma. Mind a kettőnek vásárló közön-
sége csökken. Pedig borát nem kell dicsérni, csizmája pedig az a tímár-
bőrből készült, tartós parasztcsizma, a mi a vásárok kedvenc portékája.
Ezek mellett elég élénk a régi, kipróbált kereskedői kar forgalma.

A férfimunkás szőlőnapszáma két pengő. Elég kevés, főként ha figye-
lembe vesszük, hogy a munkaalkalom teljesen az időjárástól függ. Alikor
e cikk íródik, a hideg télben a tojás darabja itt 40 fillér, tehát egy férfi egész
napi munkájának értéke ma öt darab tojás. De ezt sem szívesen adják meg
a termelők, hisz még így sem érdemes a szőlőt megdolgoztatni. Mindehhez
még nem is szeretik a gyengébb szervezetű helybeli munkást, szívesebben
dolgoztatnak a vidéki falvak erőteljes földmíveseivel, akik jobban, meg-
elégedettebben dolgoznak, sőt némelyik 20 kilométerről jön be, hogy ezt
a kis napszámot megkereshesse.

Bizony szomorú dolgok ezek; a kormány segíteni próbált, de nem
sikerült. Avval ma már számolni kezdenek, hogy a kisebb szőlőket kivágják.
Egyelőre káposztát és krumplit termelnek a megdolgozatlan tőkék közt,
de rövidesen az lesz belőlük, mint a többi parlagszőlőből: juhlegelő. Egyik
birtokos ötlete az, hogy őszibaracktermeléssel fog kísérletezni, a másik
kecskével akar kosaraztatni, ami után a macedóniai vidék viszonyainak
megfelelő legfinomabb dohányt reméli termelni. De ezek a gondolatok
a tervnél tovább nem jutottak.

Egyelőre közmunkák segítségével juttatnak kenyeret. Két év előtt
a Szerencs patakot szabályozták, tavaly az aszfaltjárda elkészítése, ez éven
az úttest kockaburkolása teszik tengethetővé az életet egyik évről a másikra.
Az öregek, betegek és gyermekek könnyeit pedig felekezetek szerinti jótékony
akciók, felruházások segítenek felszárítani.

Ilyen az élet a többi kisvárosban is, csak Tállyán, Mádon még
nagyobb, sokkal nagyobb a nyomor. Itt sem járási székhely, sem bevásárló
vidék, sem közmunka nincs. A csendőrök a jogosított italmérők érdekei
védelmében nem győzik a szomszéd falvakban batyuval bort házaló
asszonyokat hazazavami. Mert az asszonyoknak már betevő falatra alig
jut, legfeljebb a már igazán nélkülözhetetlen vasárnapi testszínű harisnyára
és lakkcipőre telik. Tokajban legalább a kőtermelés folyik, ez a testet oly
korán megrokkantó nehéz munka addig, amíg az útépítésre fordított vár-
megyei kölcsönökből futja.

Egyelőre a borkereskedelem és a termelők közt teljes passzivitással
áll a harc a bo'rárak letörésére. A holnap tehát még kilátástalanabb.

KÁSZONYI FERENC.

A MAI AMERIKA.
— André Siegfried könyve. —

az, hogy csaknem mindegyik, magasabb műveltségű ottani ismerősöm
már az első beszélgetés során megkérdezte, hogy ismerem-e André Siegfried
könyvét és elfogadom-e megállapításait. Napilapokban és folyóiratokban
Siegfried körül éles polémiák fejlődtek ki; az amerikai hagyományok védői
és a meglevő állapotok dicsérői majdnem elérték azt, hogy a közvélemény
indexre tegye a munkát, a reformerek, a hazájuk sorsán aggódók ellenben
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azt vitatták, hogy ennek a franciásan ötletes és németesen alapos elzászinak
hálával kell adózniok és tanításait meg kell szívlelniük.

Miben rejlik André Siegfried könyvének1 lényege? Mi sikerének a
titka?

Igen könnyű rá a felelet.
Olyan mélyen bocsátkozik bele az amerikai közélet elemeinek, fel-

kutatásába, mint a nagy Bryce-n kívül senki. Oly bátran mutat rá az amerikai
visszásságokra, furcsaságokra, mint ahogy legfeljebb a merész regényírók,
Upton Sinclair és társai teszik.

E mellett — legalább tudatosan — senkit sem bánt; az újságíró könnyű
tollával, de az igazi tudós igazságszomjával ír le és ítél meg eseményeket
és személyeket. Nem csoda tehát, ha a közönséget ez az újszerűség meg-
lepte és az egyoldalú öndícsérethez szokott „100%-os“ (mily börzei
kifejezés!) amerikaiakat ez a tárgyilagos bírálat annál inkább felbőszítette,
mert Siegfried — amint látni fogjuk — éppen azoknál a mozzanatoknál
a legkritikusabb, azoknál a porcoknál fojgatja meg a legjobban a boncoló
kést, amelyek érintése eddig tabuszerűen tilos volt.

Megvesztegető gondolat ennek a vaskos kötetnek részletes ismertetése.
Sajnos, le kell azonban mondanunk arról, hogy a gazdasági helyzetet, és a
politikai állapotot leíró részekkel behatóan foglalkozzunk ezen a szűkre
szabott téren.

Elég, ha arra mutatunk rá, hogy Siegfried felismerése szerint az amerikai
gazdasági élet legjellemzőbb tünete a magas, szinte mesterségesen emelt
életszínvonal, amelynek fenntartása tette szükségessé a termelésnek és
fogyasztásnak egyforma, kevés típusú tömegcikkre berendezkedését, aminek
azután politikai lecsapódása Hoover terveiben, üzemgazdasági csúcspontja
pedig Ford törekvéseiben jelentkezik, míg tömeglélektani következmény-
ként az egyéniség fokozatos megszűnését látjuk. Kellő figyelmet szentel a
gazdasági élet másik alapjelenségének is: annak, hogy az Unió — nyersanyag-
gazdasága és belső fogyasztásának fejlettsége miatt — függetlenebb a világ-
gazdaságtól, mint bármely más állam.

Ugyancsak jó megfigyelései vannak a politikai élet terén is. Hang-
súlyozza, hogy ott európai értelemben vett politikai pártokról alig beszél-
hetünk. Programúiban, sőt — hatalomra jutás esetében — gyakorlatban
is jóformán azonos a két történelmi csoport: a republikánusok és a demo-
kraták. Az előbbiek a gazdasági fejlődés és a közéleti állandóság emberei,
tehát túlnyomóan az ortodox angolszász ideál lovagjai, a demokraták
pedig az elnyomottak alkalmi szövetkezése, tehát a délieké az északiakkal
szemben, a bevándorlóké a régi telepesek utódaival szemben, egyes erősebb
államok polgáraié a szövetségi hatalommal szemben. Mindkét párt majd-
nem vallásos szekta a tagók önállóságának letiprását illetőleg is; harmadik
párttal kísérletezés (La Folette) csak ott történhetett̂  ahol individualista
és introspektív életet élő skandinávok tömegesen laknak.

Ezzel azonban átsiklottunk a könyvnek sokat vitatott első részére,
amely annyi jogos és jogtalan érzékenységet sért és amely az etikai hely-
zettel foglalkozik.

Már majdnem nyílt kihívás, kesztyűdobás ennek a résznek alcíme is.:
„Protestáns és angolszász marad-e Amerika?“ Ugyanez a kérdés, amely
titokban annyira foglalkoztatja az amerikai államférfiakat és tudósokat és
amelyekre most négy éve feltétlenül tagadó választ adott nekem New-York
egyik legkiválóbb statisztikusa.

Siegfried a kérdést két részre osztja. Megtarthatja-e a fehér faj teljes

1 Amerika comes of age. London, 1927.
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tisztaságát akkor, amikor több, mint tízmillió fekete nyomul sorai közé?
Meg lehet-e őrizni a protestáns szellemet és az angolszász hagyományokat,
mint a nemzeti jelleg lényegét a katholikus latin-szláv és keleti zsidó beván-
dorlás ellenére?

Hogy ezeknek a kérdéseknek horderejét megértsük, tudnunk kell azt,
hogy az Unió két kijegecedési pontja és a mai napig vezető szerepet betöltő
vidéke angol és protestáns. Uj Anglia — nagy városaitól eltekintve —
puritán és demokratikus ősöktől származó, a Dél anglikán és gentryk
utóda, és a maguk képére alakították ki azokat a nyugati államokat
is, amelyeket betelepítettek. Ezek azok a részek, ahol a fehér lakosság
háromnegyede, sőt több is, Amerikában született szülőktől származik,
szemben az első és második nemzedékbeli keleti nagyvárosokkal és a középső
államokkal.

A bevándorlás nemzeti szempontból nem volt aggodalmas addig,
amíg csupán az angolszászhoz közel álló északi népeket sodort az Újvilágba.
Ezek, ha nem is hasonultak át teljesen, olyan vonásokkal tarkították az
amerikai jellemet, amelyek előnyére váltak, 1880-tól kezdve azonban a
helyzet gyökeresen változott. A múlt század utolsó évtizedében az európai
déli és keleti államokból bevándorlók száma az összes bevándorlóknak
nagyobb felét tette ki, a 20. század első két évtizedében pedig állandóan
a háromnegyed felé emelkedett.

Ilyen körülmények között az „olvasztó fazék“ elmélet — amelyre
pedig az amerikaiak oly büszkék voltak — lassankint kezdte felmondani
a szolgálatot. A beolvasztás művelete tovább folyt és a külsőségeket illetőleg
hirtelen sikereket is ért el, a belső áthasonulás folyamata azonban megakadt,
amint ezt Siegfried szerint különösen a zsidók példája mutatja, akik
szokásaikban már az első nemzedékben teljesen amerikanizálódtak, azonban
gondolkozásuk, értékelésük a régi maradt, amely körülmény — természetes
agilitásukkal kapcsolatban — oly veszedelmes versenytársakká teszi őket
a ioo%-os amerikaiakkal szemben. Még a harmadik nemzedék is vesze-
delmes ebben a latin-szláv-zsidó csoportban; az amerikai nevelés és saját,
az előző nemzedékéhez képest kedvezőbb anyagi helyzete leszállítja szemében
az európai kultúra értékét, amelynek alacsonyabb társadalmi osztályból
származó szülei és nagyszülei különben sem hivatott képviselői, viszont
hiányzik belőle az a századokon át kialakult „polgári erény és önmérséklet“,
amely indokolja és kellemessé teszi az életnek angolszász formáit. Ezektől
a bevándorlóktól és utódaiktól ered az a hedonizmus és izgatottság, amely a
régi puritánok leszármazóit kétségbe ejti és ami abban az esetben is aggá-
lyossá tenné a helyzetet, ha ezeknek a népelemeknek számbeli ereje és
vallásos különállása nem repesztene máris számbaveendő réseket az amerikai
közszellem egységén.

Amint ugyanis már említettük, az Unió — a 18. század vallásos
indifferentizmusát visszatükröztető szövetség és állami alkotmányai ellenére
— lényegileg nemcsak a nyolcvanas évekig volt protestáns, hanem ma is
törekszik ennek a jellegnek megtartására. Az átlag-yankee előtt nemcsak
a katholicizmus által — univerzális jellegére tekintettel — elfogadható
„állam és egyház szétválasztása“ elképzelhetetlen valami, hanem a luteránus
elv is, amely szerint testiekben a világi főhatalom akarata a döntő, de lelkét
mindenki szabadon tarthatja. A kálvinista-anglikán világszemlélet amerikai
formája szerint a köz- és magánélet, anyagi és szellemi mozzanatok egységes
egészet alkotnak, amelyet a vallásos tájékozódás irányít.

Ennek az elvnek azután egészen sajátságos gyakorlati következményei
vannak.

Első ilyen következmény az, hogy vallásos kötelesség a világi ügyekben
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való meggyőződés sikerre vezetése is. Innen ered az amerikaiak sokszor
nevetséges, sokszor csaknem tűrhetetlen és oly gyakran naív világmegváltó
és javító működése, de egyoldalú és elfogult türelmetlensége is, aminek oly
kiáltó példáját adta Wilson is. Más következmény az, hogy — sajátságos,
de a rendszerből folyó képzetzavar következtében — az anyagi előrehaladást
Isten kegyelmével azonosítják és az „efficency“ — az eredményesség, ez
a modem amerikai bálvány vallásos fogalommá és kategóriává vált. Mint-
hogy pedig a szegény puritánok és metodisták utódai a leggazdagabb
emberek, ők nyomják rá bélyegüket nemcsak a protestáns és a protestantiz-
mushoz közel álló vallásos közösségekre, hanem az egész amerikai közéletre,
Innen ered a protestáns egyházak bizonyos fokú arisztokratikus jellege,
amely egyes egyházközségekből nemcsak a színeseket, hanem a szegényeket
is kizárja. Innen ered azonban Amerikának, sőt a fehér faj műveltségének
is legnagyobb veszedelme: a gondolatszabadság megszüntetése, az ellen-
vélemény üldözése. A hatalmas protestáns pénzfejedelem vagy gyárvezér
eszmemenete — mindez Siegfried könyve szerint — a következő: „Helyes-
nek tartok valamit; vallásos kötelességem az, hogy helyes nézetemet
felebarátaimra ráerőszakoljam; erre a célra felhasználom anyagi erőmet
és tönkre teszem azt, aki más hibás és bűnös nézeteket táplál magában.“
Természetes, hogy ez a gondolkozás olyan uniformizálódását, „standardi-
zálódását“ idézte elő, amely az igazi művelődéssel merőben összeegyez-
tethetlen és valóban elő is idézte a lelki élet elsekélyesedését.

Az egyenlősített gondolkozású protestáns többséggel szemben áll a
csaknem húszmilliós katholikus egyház, amely nemcsak etnikailag körül-
határolt (ír és olasz), hanem úgy tagjaival szemben megértő álláspontot
foglal el, mint papjainak is meglehetős szabadságot ad a legszorosabb értelem-
ben vett teológiai kérdések körén kívül.

Nem csoda Siegfried előtt, ha az ortodox, egyenlősítő és erőszakos
puritanizmus előtt veres posztó az amerikai katholikus egyház.

Éppen ilyen veres posztó a déliek előtt a néger-kérdés, amely a nemzet
egységet éppen úgy megbontja.

A polgárháborút követő évek rémuralma után sikerült a négereket
ismét teljes társadalmi, jogi, gazdasági, sőt sexuális alávetettségbe is szorítani.
(Az utóbbinak élénk bizonysága a sok mulatt és halvány arcú néger.) Európai
szemmel nézve a viszonyokat, érthetetlen és bántó az a megalázás, amelyen
még a színes püspököknek és főiskolai minősítésű, ladylike viselkedésű
néger nőknek is át kell esniök. A déliek azonban minderre azzal ideinek,
hogy nekik a fehér faj felsőségét kell megvédeniük és ebben ügyesen használ-
ják fel a déli államok telivér, szegény fehéreit, akik ösztönszerűen gyűlölik
az igénytdenségük révén a munkabéreket lenyomó színeseket.

A négerek maguk is belenyugodtak elnyomatásukba mindaddig, amíg
azután az ipari munkások hadbavonulása lehetővé tette számukra az Északra
vándorlást, ahol Newyorkot, Chicagót és a nagy gyárvárosokat ellepték.
Az új környezet és a magas munkabérek önérzetüket felcsigázták és most
már erős a Booker T. Washington által kezdeményezett egyenjogosítási
mozgalom, de viszont megváltozott „Észak“ hangulata is a „szegény
feketékkd“ szemben, akiket csak most ismertek meg igazi mivoltukban.

Ennyi etnikai, sőt tömeglélektani és etikai bajjal küzd az Unió?
Hogy gázolhat ki belőlük?
Az eugenetika túlzásaival: a születési szám csökkentésével és operatív

beavatkozásokkal aligha. A kivándorlás korlátozása sem segít, mert az
eddigi bevándorlók és utódaik szaporodási aránya kedvezőbb, mint a
yankeeké és így a nép jelleg változása ennek ellenére fenyeget: többen varrnak,
semhogy az „olvasztó fazék“ ki tudná vonni fajiságukat. E mellett számolni
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kell a máris jelentkező mexikói bevándorlókkal. Nem segíthetnek olyan
erőszakos rendszabályok sem, mint a Ku-Kux-Clan, ami különben az
ellenvélemény legázolásának és az átlagosításnak a legjobban szembeszökő
példája. Wizard Evans, a Láthatatlan Birodalom császára azzal dicsekszik,
hogy Amerikában ő közelíti meg a legjobban az átlagot.

Siegfried nem ad választ a kérdésre, csupán irányítást a megoldás
lehetőségeire. Nekünk kell tehát kihámoznunk a feleletet. Nem segít más,
minthogy Amerika közeledjék jobban ahhoz az általános európai kultúrához,
amelynek igazi értékét akkor ismeri fel az ember, amikor összehasonlítja
a transzcendentális mélységekben elvesző Ázsiával és a mechanikus felszínt
ritkán elhagyó Amerikával.

WEIS ISTVÁN.

A POLITIKA ÉS A BÉKEREVÍZIÓ.

„CSINÁLJATOK jó politikát s én csinálok jó pénzügyeket” — egy
francia pénzügyminiszternek ez az ismert mondása szállóige lett nálunk az
inflációs időkben, midőn az ország nehéz külpolitikai helyzete és zűrzavaros
belviszonyai már eleve halálra ítéltek minden oly kormányzati akciót, amely
az államháztartás egyensúlyának biztosítására és a közgazdasági állapotok
konszolidálására irányult. Majd hallottuk ezt az elcsépelt szállóigét változott
alakban is: midőn a „csináljatok jó belpolitikát $ én csinálok jó külpolitikát”
megfogalmazásában ajánlotta figyelmünkbe az egyik nem éppen barátságos
érzésű nagyhatalom külügyminisztere a szerencsétlen frankügy kapcsán
a jó belpolitika e kézenfekvő kategórikus imperatívuszát. Értve természe-
tesen a jó „belpolitikán” a magyar lelkek teljes pacifikálását a trianoni elgon-
dolás keretei között, az amolyan „quieta non movere” stílusú politikai
koncepció intézményesítését, amely elvonja a nemzet figyelmét a nagy
európai és világkérdések szemlélésétől s ezzel kapcsolatosan saját sorsának
a nemzetközi távlatok szemszögéből való önálló megítélésétől.

Napjainkban ez a szállóige ismét új süveg alatt ütötte fel a fejét a magyar
közélet horizontján, ezt ma „csináljatok jó belpolitikát, én csinálok jó béke-
reviziót” axiómájává sűrítve halljuk most keresztül-kasul az országban.
Egyszer a radikális újságok hasábjain, másszor az egyik baloldali pártvezér
ajakéról, ismét másszor lelkes hangú politikai vezércikkekben és felköszön-
tőkben mered elénk ez az újból és újból átlényegült politikai szállóige,
amelynek — így állítják — varázslatos erejétől, mint valami új mesebeli
„Szézámtól”, önmaguktól pattannak fel előttünk Trianon nehézveretű érc-
kapui. „A jó belpolitika a jó békerevizió conditio síné qua non-ja” hirdetik
lépten-nyomon e modem politikai ezeregyéjszaka lelkes és fantasztikus
Aladinjai, értve ezt a jó belpolitikát természetesen mindig a saját egyéni
szájukíze szerint: abban a bizonyos radikális elgondolásban, amely oly köz-
vetlen és szerves kapcsolatot tart fenn még ma is az októberi ideológiával.

Nem tulajdonítanánk túlzottabb jelentőséget ez ismét és ismét átfejelt
politikai szállóige nagy tűzzel-füsttel kísért pályafutásának, ha nem volnánk
tisztában azzal, hogy szerencsétlenségünkre tálán éppen mi vagyunk az a
nemzet, amelynek politikai akcióiban oly nagy szerepe van a jelszavak tömeg-
pszichikai fertőzésének. Ha a magyar politikai géniusz bizonyos fokú impro-
duktivitását konstatálni lehet a nagy európai nemzetek hasonló talentumával
szemben, úgy egyéb jelentős tényezők mellett, éppen e jelszópolitika túl-
tengésében kell látnunk az utolsó félszázad hatalmas politikai erőkifejté-
seinek aránylag gyenge és jelentéktelen eredményeit. A jelszó igen kényelmes
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politikai eszköz: nagy problémákat néhány plasztikus és markáns gondolat
fordulatos mondattam összetűzésével szinte a végtelenségig le lehet vele
egyszerűsíteni s ezáltal megkímélni a politikai vezért az egyes politikai
kérdések fáradtságos és kockázatos kifejtésétől, a közkatonát pedig az önálló
politikai gondolkozástól. Ezért nehéz és hálátlan dolog egy-egy politikai
jelmondatot, mikor az már gyökeret vert a közvélemény gondolkozásának
humuszában, kigyomlálni és ártalmatlanná tenni. Ekkor már nagyon kevéssé
segít a politikai meggyőzés különben igen értékes és hatásos analitikus
módszere s mert e jelszavak már nem az értelem idegpályáin, hanem az
érzések és ösztönök zeg-zugos labirintjain haladnak előre, nem sikerül,
vagy csak igen nehezen, kimutatni, milyen és mennyi valóság rejtőzik egy-egy
politikai szállóige cifra és kemény szavai mögött. Azért szükséges tehát
ezeket a politikai szállóigéket már születésük pillanatában szétboncolni s
belső tartalmuk reális értéke felől a közvéleményt felvilágosítani, nehogy
mikor már a lelki infekció megtette a maga romboló kőrútját a nemzet nagy
kérdései iránt fogékony lelkekben, esetleg késő legyen s minden józan igye-
kezet hatástalanul porladjon szét a megkövesedett jelszavak akadályain.

Mennyi könny, mennyi pusztulás, mennyi tragédia lett volna meg-
takarítható, ha a magyar közvélemény tíz évvel ezelőtt jobban a szemei
közé néz a „kárpótlás és az anneatió nélküli béke“ jelszavának, amely ellen-
ségeink részéről nem komoly politikai porgrammnak, hanem egy tömeg-
lélektani „tanknak“ volt szánva a középhatalmak lelki és erkölcsi front-
vonalának az áttörésére és felgöngyölítésére. Vagy mily összeomlástól kímél-
hettük volna meg a nemzetet, ha egy kissé komolyabban és tüzetesebben
megvizsgáljuk, van-e valami valóság és ha van, mennyi, Károlyi Mihálynak
az „antant csak velem ül le tárgyaim“ hazug és alattomos önreklámja mögött?
Amelynek pedig szinte kritika és gondolkozás nélkül „dőlt be“ az egész
nemzet, élén azzal a kiváló publicistával, akinek egész élete a Károlyi-stílusú
politikai kísérletek elleni szakadatlan küzdelemben telt el. „Hát jöjjön
Károlyi“, kiáltott fel ő is a nagy katasztrófa előestéjén, holott ha csak halvány
sejtelme lett volna is, mennyi számbaveheto realitás rejtőzik Károlyi antant
barát politikája mögött, bizonyára vészharangként emelte volna fel szavát
Károlyiék jövetelének még csak a gondolata ellen is.

Ezért nem árt szembenézni, mi is rejtőzködik annak a radikális bal-
oldal által már-már szent és sérthetetlen politikai dogmává csontosított
mondásnak is a háta mögött, hogy a trianoni béke revíziójának a magyar
belpolitikai viszonyok „demokratizálása“ az előfeltétele, illetve amint e
politikai dogma csapongó kedélyű glosszátorja az egyik radikális újság
hasábjain legutóbb ország-világgá hirdette: „a reakció megszüntetése nélkül
nincsen békerevizió“.

Hogyan kell érteni ezt a legújabb keletű politikai parafrázist?
Bizonyára úgy, hogy a békerevízió előfeltételeinek a megteremtéséhez

olyan európai közhangulatot kell teremteúi, amely kedvező az ország revíziós
igényeire nézve. S mivel „e közhangulat legfontosabb hangadói a nagy
nyugati országok, az ő állítólagos politikai ízlésükhöz és gondolkozásukhoz
mérten kell természetesen „demokratikus és progresszív“ alapokon átala-
kítani a magyar politika vitelének és intézményeinek a szellemét. Ez átalakítás
alapgondolata — amint azt az egyik politikai tanulmányban olvassuk —
az lenne, hogy „a közélet reakciós vonásának a kiirtásával a rend és az alkot-
mányos szabadság alapján egyesítsük az egész magyarságot a szent célért
való küzdelemben“

Ez a felfogás azt feltételezi, hogy az egyes nyugati országok hajlandók
volnának a más országok irányában tanúsított külpolitikai magatartásukat
az illető országok belpolitikai viszonyainak minősége szerint irányítani a az
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egyes államokkal szemben gyakorolt barátságos vagy ellenséges érzületük
zsinórmértékét az illető államok belső politikai intézményeinek a természe-
téhez képest igazítani. Illetve, hogy még szabatosabban fejezzük ki magun-
kat, egy úgynevezett „liberális és demokratikus“ berendezkedésű állam
inkább keresi a hasonló politikai mentalitással rendelkező országok barát-
ságát s inkább hajlandó reális külpolitikai kapcsolatokat fenntartani az
ilyen, mint az úgynevezett „reakciós“ országokkal.

Ez a felfogás szem elől téveszti azt az igazán dönthetetlen érvényű
s a történelmi tapasztalás ezernyi tényével alátámasztott politikai axiómát,
hogy az államok nemzetközi magatartásának egyetlen biztos rúgója
van s ez az a bizonyos „sacro egoismo della patria“, amelynek nyomai
megtalálhatók a látszólag legönzetlenebb és legeszményibb értékű nemzet-
közi akciók mélyén is, ha még annyira hirdetik is és hangsúlyozzák az illető
nemzetközi akció teljesen érdektelen és altruista voltát. E „sacro egoismo“
követelményei mellett elhallgatnak minden érzés- és erkölcsbeli aggályok
egy-egy külpolitikai fellépés jogszerű, illendő, avagy tisztes voltát illetőleg.
E „sacro egoismo“ elfeledteti az országokkal a másik országgal fennálló
eszmei, faji, avagy kultúrrokonságot, történelmük közös emlékeit, annak
azonos, avagy eltérő politikai és társadalmi struktúráját, törekvéseinek jogos,
igazságos, avagy jogtalan és igazságtalan voltát s csak egyre van tekintettel:
az illető országgal való barátság és kooperáció ápolása árt-e, avagy használ
a saját érdekeinek?

így jönnek létre azok a képtelen nemzetközi együttműködések, amelyek
láttára bizony minden, a külpolitikához értő, avagy magáról ezt tartó állam-
férfinak inkább arról kellene meggyőzni a közvéleményt, hogy a nemzetközi
életben nincs barátság, nincs szimpátia, nincs ízlés és nincs tapintat, csak
egy van: a különleges nemzeti érdekek könyörtelen érvényesítése. Ha lehet
barátsággal, ha kell a nélkül. Nem pedig azt a ferde és csalóka hitet gerjesz-
teni a külpolitikai exotikumok iránt különben is hajlamos magyar lelkekben,
hogy a hatalmak egymásközti viszonyának a kialakításában valami szerepe
is van az egyes országok belső demokratikus, avagy reakciós berendezkedé-
seinek, a választójognak, az esküdtszéknek és a gyülekezési szabadságnak,
hacsak nem azért, hogy ez a belső struktúra milyen ütőerőt tud biztosítani
az illető országok számára az egyes külpolitikai akciók keresztülvitelénél?

Hiszen e politikai felfogás mellett a szabadkőműves, radikális Francia-
ország éppúgy nem köthetett volna szoros politikai véd- és dacszövetséget az
ortodox és reakciós cári Oroszországgal, mint ahogy ma a demokratikus alkot-
mányosság klasszikus példája, Anglia sem ápolhatna meleg barátságot
Mussolini Itáliájával, avagy a szintén „demokratikus“, szocialista elveket
hangoztató Csehország sem csinálhatna kis antantot Bratianuék balkáni
reakciójával. Pedig mily jól működött a világháború alatt a négy teljesen
különböző belpolitikai berendezkedésű és társadalmi rétegeződésű antant
ország szövetsége a háború nagy céljainak a megvalósításában és mennyire
egyetért Bratianu Romániája Massaryk Csehszlovákiájával például a kis
antant szentgotthárdi manőverének a kibontakozásában.

Aki azt az elvet vallja, hogy a hatalmak külpolitikai akcióiban valami
szerepe is jut a belpolitikai berendezkedések iránti rokon-, avagy ellenérzé-
seknek, az szem elől téveszti, hogy az egyes országok külpolitikája — főként
természetesen a nagyhatalmaké — annyira meghatározott, egyetemes, a
nemzet belpolitikai erőhullámzásaitól elvonatkoztatott irányelveket követ,
hogy azokon az esetleges belpolitikai eltolódások lényegesen alig változtat-
hatnak. Kiváló példa erre MacDonald esete, aki csak addig hangoztatta a
Labour Party fellegekben járó, filantropikus külpolitikai célkitűzéseit, míg
a kormányra nem került. Mihelyt azonban beköltözött a Downing Street-re,
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nyomban lehűtötte — még pedig igen erélyesen — az egyiptomi és indiai
nacionalisták vérmes reményeit, tudtukra adván, hogy Angliának lehetnek
különböző kormányai, de csak egyetlen külpolitikája, amelyhez, — mint a
farit birodalom érdekeit egyedül biztosító nemzetközi akcióprogrammhoz —
konzervatívnak, liberálisnak és munkáspártinak egyaránt szigorúan kell
alkalmazkodnia. Hiába kerül tehát uralomra az egyik, avagy a másik nagy-
hatalom országában ez, avagy az a politikai párt, emez vagy amaz világ-
nézeti irányzat, csak azért, mert nálunk vele egyező, avagy ellenkező szellem-
ben viszik a nagypolitikát, az ő reális külpolitikai tényekben megnyilatkozó
szimpátiájukat, vagy antipatiájukat sem meg nem szerezhetjük, sem el nem
veszíthetjük.

Magyarország csak úgy szerezhet a maga nagy és igazságos ügyének
komoly és őszinte barátokat a nagyhatalmak között, ha először be tudja
előttük bizonyítani, hogy a jelenlegi állapotok fenntartása az ő érdeküket is
mélyen sérti és sokkal inkább az előnyükre szolgál, ha a trianoni béke revi-
ziójával rend, nyugalom és béke honol Közép-Burópában, mintha a béke-
szerződés kiáltó igazságtalanságainak merev és dogmatikus fenntartásával
az elégedetlenség és a gyűlölet tüze tovább izzik Európa szívének kellős-
közepén. És ha másodszor világossá tudja tenni előttük, hogy Magyar-
ország ereje és barátsága van olyan jelentős és reális értékkel, külpolitikai
értékkel, a számukra, amelyért érdemes nemzetközi értelemben vett viszont-
szolgálatot nyújtani. A belpolitikának csak ebben az egyetlen egy vonat-
kozásban — a nemzet összes belső anyagi és erkölcsi erőinek a felszínre-
hozása és megszervezése szempontjából — van reális külpolitikai jelentősége,
minden más beállítás, amely a belpolitikát viszonyok külpolitikai kihatását
ettől eltérően igyekszik magyarázni, nem a belpolitikával akar a külpolitikán
segíteni, hanem külpolitikai eszközökkel akar belpolitikai célokat elérni.

Éppen ezért nem is tettük ez írásunkban vizsgálat tárgyává, igaz-e az
a már-már szintén az unalomig elcsépelt állítás, hogy a jelenlegi magyar
belpolitikai viszonyok és intézmények tényleg annyira elütnek e nyugati
országok szellemétől és ízlésétől? E tekintetben is szívesen szállunk vitába
minden ellentétes politikai felfogással, bár véleményünk szerint erre annál
az egyszerű oknál fogva sincsen szükség, mert ha igaz volna az, hogy a
nyugati államok külpolitikájának irányát és célkitűzéseit a politikai ízlés és
nem a politikai érdek határozza meg, úgy Magyarországnak a csehek, az
oláhok és a szerbek előtt igazán kivételes nemzetközi pozíció jutna osztály-
részül Európában.

ANTAL ISTVÁN

KÜLPOLITIKAI SZEMLE.

EURÓPÁNAK az Egyesült-Államokhoz való viszonya mind határozottat-
bán és világosabban mint a világpolitika legkimagaslóbb, döntő súlyú

tényezője bontakozik ki. Nekünk, akiknek számára még tizenöt évvel ezelőtt
a külpolitikai gondolkodás határai Feldkirch és Predeál voltak, hozzá kell
szoknunk ahhoz, ami tudvalevőleg eddig az angolok privilégiuma volt:
kontinensekben kell gondolkoznunk. Meg kell ezt tanulnunk, bármily meg-
erőltetésünkbe kerüljön is a méreteknek ez a hirtelen eltolódása. Az amerikai
probléma, amely a világpolitikai irodalomnak az utóbbi esztendőkben egyik
legtöbbet tárgyak témájává lett, már csak a pénz- és hitelpiacra gyakorolt
hatásainál fogva is, közvetlen érdekű Magyarország számára is.

Az utóbbi hetek három politikai eseménye helyezte Amerika—Európa
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nagy meccsét az aktualitások középpontjába. Az első a Briand—Kellogg-féle
francia-amerikai paktumtárgyalás, a második a január 16-án Havannában
összeült pánamerikai kongresszus ülésezése, a harmadik azoknak a tüne-
teknek felbukkanása, amelyek az amerikai tengeri felszerelési tervvel kapcso-
latban az angol-amerikai viszony alakulására olyan meglepő világot vetettek.

Briand tudvalevőleg még tavaly júniusban — eddig még nem egészen
tisztázott indokokból kifolyókig — javaslatot tett a washingtoni kormánynak
egy, a háborút a két ország között kizáró, általános békepaktum létesítésére,
amelyet az ez év február folyamán megújításra kerülő döntőbírósági szerző-
déssel egyidejűleg kötnének meg. A francia külügyminisztert ennél a lépé-
sénél valószínűleg az őt jellemző idealizmus és realizmus egyaránt vezették.
A béke mellett akart tüntető állásfoglalást, másrészt világos, hogy magasra
kellett neki értékelnie azt a körülményt, hogy ilyen paktummal az Egyesült-
Államok semlegességét Franciaországgal szemben minden esetben bizto-
síthatná. Az amerikai válasz soká váratott magára; közben konverzádók is
folytak, amelyeknek eredményeképpen múlt év december 28-án a párizsi
amerikai ügyvivő Kelloggnak két jegyzékét nyújtotta át a Quai d’Orsayn.
Az egyik a Root-Jusserand-féle, 1908 február 27-én kelt döntőbírósági
szerződés újrafogalmazását tartalmazta, míg a másik a Briand júniusi javas-
latának, mely csak a két állam közötti viszonyra szorítkozott, egészen meg-
lepő, új formulázását hozta. A Fehér Ház, amelynek az egyoldalú lekötöttség
kényelmetlen, eltekintve attól, hogy a Washington elnök által felállított
tradírióval ellenkezik is, javaslatba hozta, hogy a francia és amerikai kor-
mányok ne csak kétoldalú szerződést kössenek, hanem olyan általános szerző-
désre keressenek megegyezést, amelyet egyidejűleg az összes nagyhatal-
maknak is átnyújtanának és csak akkor lépne életbe, ha a háború törvényen
kívül helyezésére — tehát a szerződés szövegére és lényeges tartalmára —
nézve az összes felek között megegyezés jönne létre. A jegyzék másolatát
Kellogg egyidejűleg megküldte Nagy-Britanniának, Németországnak, Olasz-
országnak és Japánnak. Ebben tehát világosan benne volt az, hogy Német-
ország részvétele nélkül nem hajlandó magát lekötni. Kétségtelen, hogy a
State Department ezzel a lépésével Briand eredeti terve elvesztette létjogo-
sultságának nagyrészét. Ezt nyilvánvalóvá tette egyrészt a francia sajtó
kissé kesemyésedő kommentárja, másrészt Briand január 5-i válasza, amely
„nagy elégtétellel“ fogadta az új javaslatot a következő két megszorítással:
hogy a szerződés csak a támadó háborúra vonatkozzék, mert a népszövetségi
egyezségokmányban vállalt kötelezettségeinél fogva más kötelezettséget
Franciaország nem vállalhat, másrészt, hogy a szerződést előbb a két állam
kösse meg és csak azután szólítsa fel a többi hatalmakat a hozzájárulásra.
Ezekben a feltételekben viszont Kellogg fedezett fel nehézségeket: január 11-i
válaszában rámutatott arra, hogy az előre megállapított szöveg esetleg nem
lenne alkalmas harmadik államok számára és így előbb erre nézve egységesen
kellene megállapodniok, másrészt rámutatott arra, hogy az Egyesült-Államok
Franciaországgal karöltve a háború elítélésére irányuló, nagyszabású morális
akciót óhajtottak és ehhez éppen Briand eredeti javaslatát vették alapul,
amely a „támadó háború“ megkülönböztetést nem ismeri: miért változtatta
tehát meg a francia kormány ezt az eredeti álláspontját? A francia sajtó-
kommentár erre aztán már egészen maró hangúvá lett és fáiyolozatlan nyílt-
sággal mutatott rá az Egyesült-Államok politikájának elvi és gyakorlati
nagy ellentétére, továbbá arra, hogy még ez az ellentét is más, ha Amerikáról
van szó, és más, ha Európáról van szó. Briand január 20-i válaszjegyzéke
pedig elment addig a határig, ameddig a másik tárgyaló fél álláspontjának
kritizálásában a legudvariasabb formák között el lehet menni; figyelmeztette
az Egyesült-Államok kormányát arra, hogy a Népszövetséget, még ha nem



199

tagja is, nem szabad ignorálnia és tudomásul kell vennie, hogy más álla-
mokat ennek keretén belül kötelezettségek terhelnek, amelyeket azoknak épp-
úgy tekintetbe kell venniük, mint ahogy a washingtoni kormány például a
Monroe-doktrína feltétlen respektálását kívánja. Rámutatott továbbá arra,
hogy ő kétoldalú szerződést javasolt, amelyben a közöttük kizártnak tekinthető
támadó háború külön kiemelése nem volt szükséges; az általános jellegű
szerződésnél, hol a szerződő felek többsége tagja a Népszövetségnek, viszont
a fennálló általános kötelezettségeket tekintetbe kell venni. Reméli azonban,
hogy mindez csak formulák kérdése és hogy további tárgyalások során
megoldást találhatnak.

így áll ma a helyzet és az amerikai sajtó kommentárjait tekintve egyelőre
nem sok remény van arra, hogy a kérdést meg lehessen oldani. A franciák
mást akartak, tehát nem fogják nagy nyomatékkel keresni a számukra nem
sokat jelentő megoldást, amely talán még a béke ügyének sem nagyon hasz-
nálna; a háborúnak papírformájú elítélésével már valóban telítve van a
világ közvéleménye: minden újabb „ideális” okmány csak azt tudná bizo-
nyítani, mily gyengén áll a béke ügye.

A francia-amerikai tárgyalásokból eddig csak a február 6-án Washington-
ban aláírt döntőbírósági szerződés vált ténnyé, amely önmagában is sokat-
mondó fényképe annak, mily nehéz világosan látni az amerikai politika
útvesztőjében. A kötelező arbitrázs alól tudniillik már eredetileg is ki
vannak véve mindazok a kérdések, amelyek: i. az Egyesült-Államok bél-
ügyeit, 2. harmadik államok érdekeit, 3. a Monroe-doktrinát érintik. Ehhez
hozzá kell venni azt a csekélységet, hogy a Szenátus, még ha valamely
döntőbírósági szerződést ratifikált is, fenntartja magának a jogot, hogy
magát a bírósági döntvényt is csak akkor ismerje d kötelezőnek az Egyesült-
Államokra nézve, ha ez ratifikálásának ismét alá van vetve és kétharmad
szótöbbséggel elfogadtatik. Túlzás lenne azt mondani, hogy ilyen döntő-
bírósági szerződés mintaszerű lenne és hogy a másik fél részére nagyon
kecsegtető volna ilyet elfogadni. Briand azonban elfogadta ezt a szöveget
és csak arra nézve kért felvilágosítást, mi történik akkor, ha a Szenátus a
konkrét döntéstől megtagadja a ratifikációt.

A végleges szövegből ki lehet emelni azt a körülményt, hogy a
„Préamble” kifejezi a szerződő feleknek a kettőjük között esetleg felmerülő
viszályok lehető békés elintézésére irányuló kívánságát. Talán nem téve-
dünk, ha azt hisszük, hogy ez az egész eredmény, ami a nagy „béke-
szerződésre“ irányuló akcióból végül megmaradt.

Az Egyesült-Államok mai kormányzatának minden tettét a közelgő
elnökválasztás befolyásolja. A republikánus jelöltnek novemberben remélt
megválasztása nagymértékben függ a Coolidge-adminisztrááó szavaitól,
tetteitől és sikereitől. Az a békére és barátságra törekvés, amely az elnöknek
minden nyilatkozatát jellemzi az utóbbi időben, legfeltűnőbben mutatkozott
Coolidge-nak a hatodik pánamerikai konferencia megnyitó ütésén tartott
beszédében. Az Egyesült-Államok népe valószínűleg őszintén meg van arról
győződve, hogy tényleg a legbékésebb, emberszerctőbb politikát folytatja,
hogy semmilyen irányban sem törekszik uralomra, hogy a kis államok jogait
tiszteletben tartja, hogy erőszakot sehol sem alkalmaz, hogy George Washing-
ton demokráciájának elvei szerint jár el stb. Coolidge beszéde legalább is
ezeket a tételeket állította fel belső meggyőződéstől átitatott hangon: csak
Will Rogers, a híres cowboy karikaturista vette úgy látszik észre, hogy a
nikaraguaiak talán csodálkozni fognak, amikor az Egyesült-Államok egyik
kezükkel a keblükre ölelik őket, míg a másikkal revolvert fognak rájuk.

Az a nagy felkészültség, amellyel a washingtoni kormány Havannában
megjelent: — ez a második eset a történelemben, hogy egy President elhagyta



200

az Unió területét — beszédesen bizonyítja, mily jelentőséget tulajdonított
annak, hogy a latin-amerikai államok előtt hangoztatott elveivel nem egészen
kongruens tetteit kellőképpen megvédelmezze és hogy el volt készülve kényel-
meden kritikára is. Az elnök kíséretében két napig Havannában időzött
Kellogg államtitkár is; az állandó delegáció feje pedig Amerika egyik leg-
tiszteltebb államférfia, Charles Evans Hughes, a volt államtitkár és elnök-
idolt, aki a nemzetközi jognak és a világpolitikának egyaránt komoly, alapos
ismerője és az amerikai közéletnek támadásokon felülálló nagy alakja.
Az ő tekintélyére és diplomáciai tapintatára van bízva az Egyesült-Államok
presztízsének és érdekeinek megvédése a közép- és délamerikai államok akdói
ellen. Nem is múlt d még eddig nap, — a konferencia tartamát hat hétre
tervezik — hogy valamely latin-amerikai delegátus Nikaragua megszállását
(a washingtoni kormány szinte Coolidge Havannába utazásával egyidejűleg
küldött jelentékeny megerősítéseket Nikaraguába az ottani liberálisok legyő-
zésére, akik ugyan állítólag a lakosság többsége bizalmának birtokában
vannak, de viszont nem hajlandók Washington érdekeinek megfelelő poli-
tikát folytatni,) a San Domingóba, Haitibe és Panamába küldött amerikai
csapatok kérdését valamilyen formában fel ne vetette volna: azt akarják
ezzel bizonyítani, hogy a kis államok szuverénitásának tiszteletben tartása
mégsem egészen megtámadhatatlan elve a Fehér Háznak és hogy ha az
Egyesült-Államok olyan politikát folytatnak, amelyet az elfogulatlan szemlélő
némi tűnődés után kénytelen imperialistának ítélni, akkor ez talán mégsem
kizárólag azoknak a kis államoknak érdekében történik, akikre az Egyesült-
Államok anyagi, szellemi és politikai befolyását ekképen kézzelfoghatóan
kiterjeszti. Különböző délamerikai államok — Argentína, Haiti, Mexikó,
Paraguay stb. — javaslatba hozták tehát, hogy a pánamerikai Unió külön
bizottsága által kidolgozandó, Amerikára érvényes nemzetközi jog a követ-
kező elveket kodifikálja: minden olyan akció, amelyet egy állam akár diplo-
máciai nyomással, akár fegyveres erővel valamely más állammal szemben
azért alkalmaz, hogy akaratát erre az államra ráerőszakolja, beavatkozásnak
tekintendő, továbbá egy állam se avatkozzék be más állam belső vagy külső
ügyeibe és ne foglalhassa el, bármily rövid időre is, más állam területét stb.
A címzés, ha nincs is megadva, világosan felismerhető; az Egyesült-Államok
politikája ezzel szemben egyelőre az, hogy a vitában elveinek tisztaságát
hangoztatja és a lényeg tárgyalását lehetőleg elhalasztani igyekszik, más-
részt pedig, hogy a Wall Street rendelkezésére álló eszközeivel megbontani
törekszik a latin-amerikai államoknak igen gyenge összetartását. Domináló
hatalmánál fogva valószínűleg el is fogja érni mind azt, hogy ezeket a neki
kényelmetlen kérdéseket leveszik a napirendről, tárgyalásukat elhalasztják,
mind pedig azt, hogy a pánamerikai Unió vezetése az ő kezében maradjon.

Dacára annak az áthidalhatatlan szellemi, erkölcsi, gazdasági és a hagyo-
mányokban rejlő különbségnek, amely Észak-Amerika s a Közép és Dél
spanyol-portugál államai között fennáll, nyilvánvaló, hogy az Egyesült-
Államoknak Monroe elnök elvének mindig kizárólagosabb értelmezésére
alapított főhatalma a nagy nyugati kontinensen olyan adottság, amelyet
megingatni, vagy pláne megdönteni nem lehet. Az Egyesült-Államok törté-
netében a világháborúba való belépése napjával kétségtelenül új fejezet
nyílott, amelyet, ha a jelek nem csalnak, a világhegemóniára való törekvés
korszakának nevezhetünk. A területileg megsebezhetetlen és erőforrásaiban
kimeríthetetlen Amerika, ha lehet; puritán szellemnek megfelelően kenet-
teljes békés eszközökkel, de ha kell, éppen ezekre a forrásokra támaszkodva,
a legteljesebb hatalmi vértezettel is hajlandó lesz azért a pozícióért harcra
kelni és méreteiben szinte elgondolhatatlanul nagy háborút folytatni, amelyre
az amerikai nép — „Isten saját népe“ — egyedül hivatottnak érzi magát.
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Az amerikai népnek ez a meggyőződése a széles alapja annak a szócsatának,
amely a Szenátus elé terjesztett nagy tengeri felszerelési programra követ-
keztében az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között megindult. A világ-
háború előtt lord Fisher és Tirpitz admirálisok folytattak ilyen kedélyes
csevegést a Csatornán át, — amely az utóbb bekövetkezett eseményeket
alapos elmérgesítéssel készítette elő — mint amily léleknyugalommal Taylor
angol és Plunkett amerikai ellentengernagyok beszélnek most az angol-
amerikai háború szinte elképzelhetetlen réméről. Azonban ma még túl
korai lenne állást foglalni: Amerikában mindez beletartozik a választást
kampányba és nagyon lehetséges, hogy ha Coolidge elnököt, az átlag-ameri-
kainak e tökéletes megtestesülését, más váltja fel 1929 márciusban, akkor
a nagy angolszász közösségek egymáshoz való viszonya egészen más irányt
vehet. Különösen jogos ez a remény arra az esetre, ha az Európát, de külö-
nösen a Britbirodalmat alaposan ismerő, józan, gyakorlati érzékű Hoovert
választanák meg elnökké, akinek a mai prognózis szerint a legnagyobb
esélyei vannak.

A következő év, vagy inkább másfél év egyáltalában a fontos és a leg-
közelebbi korszak történetére elhatározó választások ideje lesz. Valószínűleg
áprilisban lesznek a francia kamarai választások, amelyek nemcsak a Poincaré
nemzeti egyesülésének sorsáról, hanem talán a francia pénzügyi stabilizá-
ciónak művéről is dönteni fognak. A francia közvéleményben eddig egy
balra eltolódásnak az előjelei mutatkoztak; kérdés vájjon Poincaré presztízse
és az újabb pénzügyi krízis veszélyének réme nem akadályozza-e meg ezt az
esetleg túlkorán beharangozott fejlődést. Sorban ezután fog következni a
német választás, amelynél szintén balfelé eltolódást jósolnak a hivatásos
prognóziskészítők. Egyelőre csak azt látjuk, hogy a birodalmi elnök talán
a balfelé való orientáció valószínűségére való tekintettel a balközéphez tartozó
Gröner tábornokot nevezte ki a nyolcévi miniszterkedés után távozó Gessler
hadügyminiszter helyére. Gesslert, aki a kormány legstabilabb minisztere
volt, legfőképpen minisztériumában előfordult igen nagy rendellenességek
késztették arra, hogy távozzék helyéről. A filmpropagandára a hadügy-
minisztérium által elköltött és elveszett tízmillió márka tényleg lényeges
tehertétele Marx kancellár gyengülő kabinetjének.

Németország történetének új érdekes fejezetét nyitja meg az a moz-
galom, amely a birodalom egységesítésére és újjáalakítására irányul. A jóvá-
tételt vezérügynök jelentése rámutatott arra az anomáliára, amely a „Reich“
és a „Lánder“ kettős adminisztrációjának túltengéséből származik. A két
egymás mellett futó közigazgatás elsősorban nagy költségvetési terhet jelent,
— hogy csak egy adatot említsek, több mint kétszáz nyugalmazott minisztere
van Németországnak — hanem a kormányzást a birodalmi kormány részére
az is nehézkessé teszi, hogy a belső és a pénzügyi közigazgatás felett nincs
közvetlen ellenőrzése. Az unifikádó nagy problémájának megbeszélésére a
birodalmi kormány január 16-ára Berlinbe értekezletet hívott össze, amelyen
az egységesítők tábora leginkább baloldaliak, a porosz szocialista minisz-
terelnökkel élükön — megütköztek a kérdés felett a partikularistákkal, akik
a hagyományok és a „Vielstaaterei“ védelmében teljesen a Deutschnationalok
és a bajor katholikusok köréből kerülnek ki. A württembergi kormány elnöke
olyan hévvel támadta az eszmét, hogy az egységesítés esetére még polgár-
háborúval is fenyegetőzött. Az eredmény így nem is lett nagyon nagy, de
a programm egy speciális bizottsággal kapcsolatban a leglényegesebb hibákat
mégis kiküszöbölni igyekszik, így például megoldást keres az egyes álla-
mokba beékelődő kis enklávék adminisztrációjának gyakorlatibb megoldására.
Ha véleményt kellene mondanunk a megnyilvánuló tendenciák erejéről és
a történelmi fejlődés irányáról, akkor a gazdasági és politikai erőviszonyoknál
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fogva — Észak-Németország majdnem teljességében az egységes állam
mellett van — valószínűbbnek kell találnunk az egységesítő törekvések
diadalát. Több mint 120 év előtt mondotta Stein báró, a legjobb németek
egyike: „Ich kenne nur ein Vaterland, und das heisst Deutschland.“

A nagy problémák és események oszlopai között lármás jelentéktelen*
séggel húzódik meg a román külügyminiszternek az európai térképre fel*
rajzolt külpolitikai akciója. Útjának főbb állomásai Róma, Párizs, Berlin,
melyek közül elsőnek a Dúcénál tett látogatást. Az utazás elsődleges célja
itt az volt, hogy az Averescu-kormány bukása óta kissé elhidegült olasz-
román viszonyt azáltal, hogy Mussoliniben személye iránt új bizalmat óhajt
kelteni, megint helyreállítsa. Nem tudjuk, hogy a kétségtelenül tehetséges
levantinus ügyvédnek az egészséges ítéletű Dúcéra tett benyomása meg-
felelt-e a Titulescu által remélt hatásnak. Állítólag Jugoszlávia és Olasz-
ország között akart közvetíteni és Románia helyzetét mindenesetre úgy
helyrehozni, hogy a kisantantnál ne veszítsen akkor, amikor Olaszország
jóindulatát újból megszerzi magának. Valószínűleg felhasználta az alkalmat
Titulescu arra is, hogy Olaszország középeurópai politikája iránt érdek-
lődjék. Titulescu sok nyilatkozata dacára semmi nyoma sincs annak a sajtóban,
mintha román-magyar közeledésre akarták volna az ő ottidőzését felhasználni,
amit pedig az oláh propaganda erősen híresztelt. Amikor az optáns-perre
vonatkozólag megkérdezték, a román külügyminiszter azt felelte, hogy itt
nincsen helye közvetítésnek, mert hiszen ő elfogadta a Chamberlain-féle
javaslatot, a magyarok nem, ő pedig csak ennek az alapján hajlandó tárgyalni.
Ha olvasni tudunk, ez annyit jelent, hogy Románia nem tartja szükségesnek
Magyarországnak a közvetlen megegyezésre irányuló javaslatáról komolyan
tárgyalni. Ez nem lenne meglepő s ez esetben ez a tüskés kérdés ismét a
legközelebbi tanácsülés napirendjén fog szerepelni. Hogy a kisantant sajtó
által egy ideig oly nagy hangon felfújt szentgotthárdi határincidens, illetve
hamis bevallású árucsempészés kérdésében katonai invesztigációra fog-e sor
kerülni, azt ma még nem lehet tudni. Tekintettel arra, hogy az áru Olasz-
országból származik, Titulescu úgy látszik nem tartotta célirányosnak, hogy
ezt a kérdést feszegesse és a Benes által nagy hévvel propagált genfi
demarshoz eredeti formájában hozzájáruljon, éppen akkor, amikor Romába
készült viszonytjavító látogatásra. Végül is tudvalevőleg különböző foko-
zatokat kifejező három jegyzéket nyújtottak át Genfben, mely a Népszövetség
figyelmét felhívja az esetre; a román jegyzék kifejezetten hangsúlyozta,
hogy csak jelzi az eseményt, a nélkül, hogy bármi „gyanút fejezzen ki“,
vagy konkrét javaslatot tegyen.

Nem valószínű viszont, hogy Titulescu a Jugoszlávia és Olaszország
közötti közvetítéssel egyáltalán megpróbálkozott volna: fel kell tételeznünk,
hogy eléggé kiismeri magát az európai politikában ahhoz, hogy tudja, meny-
nyire nem alkalmas erre a funkcióra a román külügyminiszter. Minden-
esetre elég egyszerű és goromba hangú figyelmeztetést kapott az olasz
és a francia sajtó részéről egyaránt arra nézve, hogy mily kevéssé
opportunus és ildomos dolog lett volna ez... Viszont egyelőre talán
nincs is szükség erre a közvetítésre, mert a két kormány önmaga is igyekszik
legalább is a szimptómákat gyógyítani. Bodrero belgrádi olasz követ és
Marinkovich jugoszláv külügyminiszter január 25-én aláírták a jegyző-
könyvet, amely az olasz-jugoszláv barátsági szerződés értelmében annak
az érvényét hat hónappal meghosszabbítja. Ez természetesen még nem jelent
mást, mint hogy a fennforgó di£ferendák kiküszöbölésére és barátságos, békés
szettemben való megtárgyalására a két kormány élég időt akar magának
biztosítani. Az olasz sajtó nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb része határo-
zottan inkább barátságos módon kezeli a viszonyt Jugoszláviával, másrészt az
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összes olasz lapok bizonyára nem tendencia nélkül, részletesen sorolják föl,
hogy hány és milyen tartalmú fegyverszállítmány érkezett az utóbbi hónapok
folyamán Franciaországból Gravozába és Susákba. A nagyhatalmak s első
sorban Anglia álláspontja az, hogy éppen úgy, mint ahogyan Franciaország-
nak és Olaszországnak közvetlenül kell tárgyalmok, Belgrádra és Rómára
is rá kell bízni, hogy ügyeiket maguk intézzék el. Nyilatkozataik után ítélve
Mussolininek, Michalakopulos görög külügyminiszternek és Marinkovichnak
egyaránt az a politikai tételük, hogy a Balkán a balkániaké. Csak másképpen
értelmezi mindegyik (az olasz és görög értelmezés, úgy látszik, sok tekin-
tetben rokonságban van egymással); már most csak meg kell találni a formu-
lát, amelyben mindegyik megegyezhessen és ennek megfelelő tartalmat kdl
adni. Elég-e erre hat hónap és a fennforgó diszpozíciók, azt augusztusig meg
fogjuk tudni. Kétségtelen, hogy ma Európának ez a része békésebbnek
látszik, mint még csak néhány hónappal ezelőtt.

OTTLIK GYÖRGY.


