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Z EDDIG csak cseh nyelven megjelent két terjedelmes kötet meggyőz
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bennünket arról, hogy a cseh forradalmi vezetők céltudatossággal,
kitartással és szerencsével folytatták küzdelmüket nemzeti függetlenségükért.
Ennek a szerencséjüknek alkotó tényezői voltak az osztrák bel- és külpolitika
gyámoltalansága és a német szövetségesnek a monarchia belső bajaival
szemben tanúsított felületessége, aminek következményekép a gyengébb
monarchia békeszándékai meghiúsultak. Míg az erősebb németségnek csupán
súlyos sebeket okozott a világháború, a monarchiának életével kellett meg-
fizetnie azt, hogy a német szövetség mellett kitartott és hogy német vezetés
alatt nem tudott békekészségének megfelelő diplomáciai aktivitást kifejteni.
Benes visszaemlékezései szerint a háború utolsó esztendejének közepéig a
csehek igen jelentős ausztrofilizmussal találkoztak az antant hatalmak kormá-
nyainak többségénél. Különösen Anglia és Olaszország nem titkolta aggályait
és csakis a szövetséges hatalmak közötti versengés, a háború utáni pozíciók
előnyeinek biztosítása bírhatta reá a két nagyhatalmat, hogy a monarchiának
még redukált állapotban való fenntartásáról is lemondjanak. Anglia aggályai
a Balkán és a Földközi-tengeri kérdésben gyökereztek, míg Olaszország az
új cseh-tót államban a jugoszlávok szövetségesét látta. Végül azonban az
amerikai szövetséges állásfoglalása a nemzeti kérdésekben, Franciaország
befolyásának megerősödése és majd az orosz forradalom, az antant számítása
az Oroszországban levő cseh legionista csapatokra eleinte a francia hadszín-
téren, később pedig az orosz vörös hadsereggel szemben, mindez a monar-
chiával köthető különbéke útjait elzárta és az ausztrofilizmust véglegesen
elnyomta. Hozzájárult ehhez, hogy antant körökben gyökeret vert az a fel-
fogás, hogy különbéke esetén a monarchiát a német csapatok elől nem tudnák
megvédeni és ismét új frontokra lenne szükség.

A cseh forradalmi tevékenység négy etappe-ra bomlik. Eleinte arra
szorítkozott, hogy a monarchián belül olyan szervezetet létesítsen, melynek
segítségével a kormány összes terveiről, intézkedéseiről, tanácskozásairól
autentikus tudomást szerezhessen. A Kovanda—Machar-epizód közismert.
Az osztrák belügyminisztérium összes legbizalmasabb rendeletéi, a miniszter
levelei, táviratai előbb voltak Prágában, mint rendeltetési helyükön. Ez a
hanyag miniszter, Heinold, Kovanda nevű szolgája előtt semmi aktát nem
zárt el s Kovanda Macharhoz, a cseh költőhöz vitte az irományokat, aki
azokat éjjelenkint lemásolta és lemásoltatta. Ezenkívül embereik voltak a
helytartóságon, a rendőrigazgatóságokon, csendőrparancsnokságokon, egy-
szóval maga a slendrián osztrák bürokratizmus tette nekik lehetővé, hogy
egy, az ellenséges hatalmak részére nagyon fontos belső ellenakciót és ehhez
szükséges szervezetet létesítsenek, mely a sejtszerűen kiépített cseh Maffia
megszervezéséhez vezetett. A Maffia megindítója Masaryk volt, aki Macharral,
Benessel építi ki azt. Masaryk megteremtette az ellenséges hatalmakkal

1 Benes Eduárd dr.: A világháború és forradalmunk. Emlékek és gondolatok
a csehek nemzeti szabadságharcáról. Praha, 1927. I. 537 1., II. 612 1.
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való összeköttetést is a délszlávok, Steed, Denis, Seton-Watson, valamint
az amerikai csehek révén. Masaryknak szökése után Benes közvetítette a
Maffia tagjaihoz a Masaryk által küldött instrukciókat és ő igyekezett a
szervezetbe minden politikai pártból megbízható férfiakat belevonni. Ki kell
emelnem azt, hogy a Maffia megszervezésekor és később is, első éveiben
tótok nem vettek részt benne, ami azt jelenti, hogy a csehek nem bíztak
bennök. A Maffia első ülésén, mikor az új állam határairól volt szó, elhatá-
rozták, hogy Felső-Magyarországra is igényt tartanak, a nélkül, hogy a tót-
Ságot terveikbe beavatták volna, ezt azonban nem testvéri szeretetből csele-
kedték, hanem, mint Benesnek Sántáihoz küldött üzeneteiből olvashatjuk,
számításból, hogy a németséggel szemben kiépítendő cseh barriére-tervének
az antant előtt számszerű súlyt adhassanak.

A cseh forradalmi tevékenység második etappe-ja egy intenzív külföldi
propaganda és egy német-, valamint osztrák-magyarellenes kémszolgálat
megszervezése, mélynek célja a szövetséges hatalmaknak informálása és
lekötelezése volt. Az amerikai Voska által vezetett kémszervezet behálózta
az egész világot és az amerikai osztrák-magyar és német nagykövetek és
konzulok levelezései a Kovanda-esethez hasonlóan az antant hatalmakhoz
kerültek. A különbség csak az volt, hogy amott írógépkisasszonyok csentek
iratokat, sőt az irodakulcsokat is, emitt egy miniszteri „plenipotens“ szolga.
Prágával és Béccsel a futárok százai útján álltak állandó érintkezésben.
A nagy akciót Kramárz, Rasin, Klofác letartóztatása sem zavarta meg. Valóban
a Stürgkh-rendszer szégyenletes indolenciáját mutatja, hogy fogalma sem
volt arról, hogy a prágai helytartóság, a bécsi belügyminisztérium, a rendőr-
és csendőrparancsnokságok és valószínűleg a katonai parancsnokságok is
legbizalmasabb irományaikat a legmegbízhatatlanabb elemek előtt nyitva
tartották. És ezt tették az osztrák-magyar diplomaták is. A propaganda
részére pénzt és embereket az amerikai csehek, de az otthoniak is bocsátot-
tak rendelkezésre.

A harmadik etappe a külföldi cseh nemzeti tanács akciója az antant
hatalmainál cseh háborús alakulatok megszervezése érdekében. Az első
ilyen lépés ugyan a svájci és francia központtól függetlenül Olaszországban
történt, de az ügy intézése csakhamar a nemzeti tanács hatáskörébe jutott.
Franciaország már 1917 augusztus 17-én beleegyezett abba, hogy felügyelete
alatt egy cseh hadsereg állíttassák fel. Olaszország 1918 április 18-án kötött
erre vonatkozólag a cseh nemzeti tanáccsal egyezményt. A forradalmi tevé-
kenységnek negyedik részében végül arra törekedtek, hogy a szövetséges
nagyhatalmak elismerjék a cseh-tót nemzet önnállósági jogát és a külföldön
működő nemzeti tanácsot, mint az önálló cseh nemzet hivatott legfelsőbb
szervét és a jövő cseh kormány alapját. Ezt a monarchiára nézve döntő
lépést legelőször Anglia tette meg. Róbert Cecil lord belügyminiszter 1918
május 22-én kelt nyilatkozatában, majd a június 3-i Balfour-féle kormány-
deklarációban. A francia kormány deklarációja, melyet Pichon június 29-én
adott ki, már sokkal határozottabb hangú és a cseh államalapítók tulajdon-
képpen ettől számítják a cseh-tót állam létét. Ezeknek az elismeréseknek a
kikényszerítése óriási és szívós munkával járt. Az 1918 június 3-i versailles-i
haditanács, melyen a szövetséges nagyhatalmak kormányelnokei résztvettek,
a lengyeleknek egyenesen megígérte a független lengyel állam megalakítását,
míg a cseheknek és a délszlávoknak csupán őszinte rokonérzését fejezte ki
szabadságtörekvéseik iránt.

Ez nagy csalódás volt, melyet azonban Benes okos és sima módon,
különösen az orosz kérdés felhasználásával hozott helyre. Benes akciója a
cseh-tót állam elismeréséért igen előrelátó volt, mert így a fegyverszüneti
tárgyalásokon már mint elismert állam vehetett részt és a Károlyi-kormán
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idején Felső-Magyarország megszállását éppen azzal tudta kikényszeríteni,
hogy a szövetségesek előtt hivatkozott arra, miszerint mint elismert államnak
joga van saját területét lefoglalni. Az elismerési okmányok, melyek legin-
kább a nagy hitelező, Wilson jelszavas teóriája és az orosz bolsevizmus
előli félelem hatása alatt jöttek létre, persze már a békekonferenciák állás-
foglalását is prejudikálták.

Benes visszaemlékezéseiből különben világosan kitűnik, hogy az olaszok,
bár igénybevették a cseh és szláv hadifoglyokból alakított cseh légiókat,
melyek Graziani tábornok vezetése alatt álltak, nagyon is haboztak, hogy
a csehekkel való szövetkezés és a cseh nemzeti tanács igénybevételének
végső következményeit levonják, mert a versailles-i haditanács rezervált
nyilatkozata csakis az olaszok befolyása alatt készült. Sonnino és Orlando,
akik a leghitványabb célszerűségi politikát követték, melyet szintén fel-
cicomáztak az akkor divatos felszabadítási jelszavakkal, már akkor bele-
gabalyodtak a mindenfelé szőtt célszerűségi szálakba és már akkor látták,
hogy Csehszlovákia részükre nem jelenthet szövetségest, csupán jugoszláv
konkurrensük megerősödését. Olaszország, mely már ekkor a londoni paktum
kijátszását sejtette, kénytelen volt jó arcot vágni az Őt megkárosító játékhoz,
mert menteni kellett, ami menthető volt. Sonnino és Orlando azonban
nem mérkőzhettek erélyben és ügyességben sem Clemenceauval, sem
Balfourral és Cecillel. Ők helytelen politikájukkal Olaszországra zúdították
a mai helyzet súlyos komplikáltságát, melyben éppen az Orlando által körül-
hízelgett Csehszlovákia, mint Franciaország exponense és az olaszellenes
középeurópai hatalmi csoportosulás vezetője szerepel.

Benes visszaemlékezéseiben nagyon kevés magyar vonatkozást talá-
lunk, mert kevés benne a tót vonatkozás is, minthogy az egész külföldi
akcióban a tótok csak igen alárendelt szerepet játszottak. A nemzeti tanács-
ban a tót elemet Stefánik Milán dr. képviselte, aki ugyan felsőmagyarországi
születésű volt, de francia állampolgár, s róla maga Benes is megállapítja,
hogy a hazai politikai viszonyokat és politikai köröket alig ismerte. A Benes
által említett nyugateurópai szervezetek vezetői és alkalmazottai között
alig találni tótot az Amerikából jön Osusky István kivételével, aki a nemzeti
tanácsnak magyar szakértője lett, amennyiben magyarul tudón és a magyar
lapok alapján csehbarát széliemben informálta az antant sajtót. A cseh akció-
ban nagyobb számmal csak Amerikában vettek részt tótok, leginkább pitts-
burgiak, azonban ezek sem feltétel nélkül, mint azt a pittsburgi egyez-
mény bizonyítja, melyről Benes állítja, hogy nem kötelező dokumentum,
csupán irányelvül akart szolgálni. Az amerikai tótok legnagyobb része még
1918-ban is csupán autonómiára számítón a magyar államon belül és csak
Masaryk amerikai működése, Wilson fellépése, hozta meg itt a változást.
Oroszországban az ottani nemzeti tanácsi expozitúrától a tótok visszahúzód-
tak, így Országh, Kvacsala stb. és csakis a hadifoglyokból kikerült tót tisz-
tek és szökevények vállaltak szerepet. Benes előadásából kitűnik, hogy ők
a tótokat egy quantité négligeable-nak tekintették, mellyel belátásuk szerint
rendelkezhetnek. 1918 június 12-én kelt és Samalhoz Prágába küldött
üzenetében olvashatjuk a következőket:

„A tót kérdés, csak abban az esetben fog reánk nézve előnyösen elintéz-
tetni, ha ti makacsok maradtok. A hangulat itt eléggé erős abban az értelem-
ben, hogy bennünket a tótokkal egyesítsenek abból a célból, hogy a németekkel
szemben több erőre tegyünk szert. Ha ti ki fogtok tartani, mi is kitartunk“.

1918. július n-én pedig üzeni többek között:
„Tehát, még egyet: Politikailag valamennyien győztünk, névszerint a tótok

is, és megbocsáthatatlan bűntett volna az, ha odahaza bárki is bármilyen
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kompromisszumba belemernie. Eredményeinket azzal biztosítottuk, hogy követ-
kezetes magatartást tanúsítottunk, soha kompromisszumot nem kötöttünk, min-
den erőnk erkölcsi presztízsünkben rejlik, melyet úgy itt, mint odahaza küzdel-
münkkel szereztünk és ha valaki odahaza alkudozni kezdene, mindent tönkre-
tehetne. Ez esetben kormányunk itt Párizsban nem tudná magát fenntartani,
kötelességének [tartaná lemondani, ha odahaza egyezkedni kezdenének.“

Mindebből látható, minő mulasztás terheli a volt monarchia akkori
vezetőit. Nem tagadhatjuk, hogy Károly király iniciálására történtek egyez-
kedési kísérletek, de a végrehajtás nem rendelkezett a megfelelő politikai
erőkkel és tehetségekkel. 1918 júniusában és júliusában különösen a magyar
kormány részére állt nyitva a tárgyalási lehetőségeknek számos módja,
hogy a tót kérdés dolgában a cseh nemzeti tanácsot meghazudtolhassa.
A csehek részére propaganda- és kémmunkájukban mindenesetre Magyar-
ország volt a keményebb dió, mint a korrupt és indolens osztrák kormány-
rendszer. Nem is álltak Magyarországgal közvetlen összeköttetésben. Prá-
gából üzengettek Srobámak, aki itthon egyedül működött. Rajta kívül
Bécsben Hodzsa és Stodola Kornél állt a Maffiával összeköttetésben, melynek
mint a hadifogolylevelezés cenzúrahivatalának főnökei bizonyára fontos
szolgálatokat tettek. Az osztrák bürokrácia okosságának egyik igen kimagasló
tette az volt, hogy udvari protekció tekintetbevételével a Maffia e tagjait
helyezte el a katonai cenzuraosztályba vezetőknek. De Felső-Magyarország
akkor még nem volt infidálva és a csehek állását nyílt és okos alkudozásokkal
meg lehetett volna ingatni. A cseh nemzeti tanácsnak állása a tót kérdés
tekintetében korántsem volt egészen biztos, mint azt Benes intelmei is mu-
tatják. Magyarország súlyos veszteségét a tót-rutén kérdésben a hazai mulasz-
tásokon kívül legnagyobbrészt annak köszönheti, hogy a vele paritásban élő
Ausztria teljesen tehetetlen, indolens, hanyag és rövidlátó vezetés alatt állt.
A tót kérdésben Ausztria infidálta Magyarországot azáltal, hogy tehetet-
lennek bizonyult a Masaryk—Benes-akdóval szemben és sejtelme sem volt
a Maffiáról.

Rendkívül érdekesek Benes közlései a prágai forradalmi átalakulásra és
Felső-Magyarország megszállására vonatkozólag is. Az október 27-i Andrássy-
féle jegyzékről állítja, hogy praktikus külpolitikai szempontból csupán mono-
lóg volt, melyre már senki sem hallgatott, annál nagyobb hatása volt azonban
bent a monarchiában, mert a bevonulást siettette. A külföldi forradalmi tanács
és a prágai cseh vezetők közötti genfi tárgyalásokon a tótok részéről senki sem
vett részt, csupán Markovics Iván, aki a fordulat előtt, október 17-én Benés-
nek Samalhoz intézett jelentéséhez üzenetet csatolt a tótok részére, amely-
ben figyelmezteti őket, hogy Károlyi gróffal ne tárgyaljanak, mert Slovenszko
felszabadítása Csehországgal együtt biztosítva van. Károlyi tárgyalásai
Dulával és társaival inkább akadémikus jellegűek voltak, a Wekerle-kormány
pedig keveset csinált e kérdésben és azt is rosszul. Mindenesetre feltűnő,
hogy Benes Károlyi egyéniségét igen előnyös beállításba helyed és hang-
súlyozza, hogy Felső-Magyarország megmentésére minden lehetőt elkövetett
és hogy másvalaki sem tehetett volna egyebet. Károlyi dicsérete Benes szájá-
ból azt jelenti, hogy Károlyi tehetségtelensége és puhasága Benesnek szim-
pátikus volt. A demarkációs vonal körüli vitában és harcban Benes győzött
a francia katonai körökkel szemben, a háború folyamán kibocsátott elismer-
tetési okmányok segélyével. Ismertetéséből is kitetszik, hogy a tót nemzeti
tanács1 és Hodzsa is a Károlyi-kormánnyal tőt autonómia ügyében tárgyalt,
mire a Kramarz-kormány kijelentette, hogy Hodzsa csak likvidációs ügyeket
intézhet és a tót nemzeti tanács nem illetékes a cseh-tót állam területe felett

1 Dula Máté, Pauliny Vilmos, Barovszky Lajos, Makoviczky Péter, Rulmann
dr. stb.
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tárgyalásokat folytatni. Ez a dezavuáló nyilatkozat vonatkozott a Hodzsa-féle
demarkácionális vonalra is, melyről Benes azt állítja, hogy tudomása nem
volt róla. A második Vyx-féle vonal azonban Benesnek a Quai d’Orsayn
folytatott tárgyalásai eredménye.

Benes visszaemlékezései végén Összefoglalja azokat a fontos nemzeti
sikereket, melyeknek kiküzdésében közvetlenülés közvetve résztvett. Tagad-
hatatlanul nagy munkát végzett, vájjon azonban tartós eredményű politikát
követett-e, — azt csak a jövő fogja megmutatni. Nem vezette-e nemzetét
egy új fehérhegyi csata felé azzal, hogy túlzó területkapzsisággal nemzete
biztos fejlődését kétségessé tette és ellene az elszakított népek elkeseredését
kihívta? Erről ma a csehek még nem beszélnek. Ma csak arról folyik odaát a
vita, kinek vannak nagyobb érdemei az államalapítás körül, a külföldi forra-
dalmi tanácsnak, vagy az otthonmaradtaknak, Masaryk—Benesnek, vagy
pedig Kramarznak. Benes könyve a végkonkluzióban természetesen magá-
nak vindikálja a főérdemet, — holott a főérdem ebben az ügyben csakis a
volt osztrák bürokráciát és a monarchia legutolsó, 1918-i kormányait illeti.

STEIER LAJOS.

H. H. ASQUITH.

rend lovagja, a minap hetvenhatodik életévében úgy szállt a sírba,
mint a Gladstone-féle liberalizmus utolsó nagy képviselője. Ha azonban
tisztázni akarjuk, hogy ez a frázis mit jelent, az eszmetörténeti kategóriák
hűvös magaslatairól nagyon is le kell szállnunk a politikai harcok reális
történeti színterére.

G. M. Trevelyan, a cambridgei egyetem királyi történettanára, azon
a nézeten van, hogy a nagy angol pártszervezeteket évszázados folytonos-
ságukban nem azonos elméletek, vagy alapelvek tartották együtt, hanem
az ok az állandó vallásos és társadalmi tagozatok, amelyeknek a pártok poli-
tikai kifejezést adtak. Asquith is hagyományos liberális környezetből szár-
mazik, mint egy régi iparos és non-konformista család elsőszülöttje. A pillanat,
amidőn a Nagy Öreg Ember támogatására az alsóházban megjelenik, pártjára
háború előtti történetében a legválságosabb. Amidőn Gladstone az ir Home-
Rule megvalósítása mellett tört lándzsát, régi hatalmas táborának mind
jobb, mind bal szélső szárnya: a régi Whig-mágnások csoportja, lord Har-
tington vezetése alatt és az úgynevezett radikálisok, Joseph Chamberlain
vezetése alatt elhagyta a régi zászlót és a konzervatívekhez csatlakozott.
Ebből a sajátságosnak látszó társulásból került ki az úgynevezett Unionista
párt, amely azután csekély megszakítással húsz esztendeig kormányozta a
birodalmat. Minden politikai ütőkártya: a fényes nevek, a nagy hagyományok,
a demokrácia vívmányai és a birodalmi nagyság ígéretei mind, mind az
unionisták kezében egyesült és Gladstone kezében nem maradt egyéb,
mint a népszerűtlen Home-Rule. A helyzet nem volt sokatígérő egy becs-
vágyó fiatal politikus számára és sokat mond Asquith egyéniségéről, ha
ebben a helyzetben rendületlenül kitartott a vezér s a zászló mellett: ő,
akiről szűzbeszéde után az az egyhangú vélemény kelt szárnyra, hogy ez
egy leendő Leader beszéde volt. Ez a leendő Leader megtette még azt is,
ami eladdig példátlan volt az angol közéletben: hogy már mint bukott bel-
ügyminiszter, 1895-ben, visszatért aktív ügyvédi hivatásához. Pedig a hatalom
uraitól meggyőződésben ez alatt az idő alatt valóban csak a Home-Rule
kérdése választotta el. Nem volt pacifista, mint a liberális vezérkar s annak
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sarkában a feltörekvő kis walesi ügyvéd, Mr. Lloyd George és ezeknek a
búr háború ellen folytatott agitációját leplezetlen rosszalással nézte.

A sori azonban kezére játszott a párthűség e tiszteletreméltó szerzete-
sének és a századforduló nyomán csakhamar beállottak azok a sajátságos
fordulatok, amelyek következtében Asquith, aki oly sokáig a legközelebb
állott pártjának politikai ellenfeleihez, ez utóbbiak táborának leghevesebben
támadott Gélpontjába került.

Az unionista pártnak két hadmozdulata az, amely a tetszhalott liberális
párt életét új tartalommal tölti be: Balfour 1902 évi népiskolai törvénye,
amely arra kényszerítette a non-konformistákat, hogy önkormányzati adóikkal
az anglikán egyház iskoláit is fenntartani segítsenek és J. Chamberlain
állásfoglalása egy birodalmi védővámrendszer bevezetése mellett. Az 1905
évi választások, amelyek a régen várt nagy győzelmet megszerezték a liberá-
lisoknak, e két kérdés körül forogtak. A győzelem után azonban csakhamar
erős eltolódás következik be az angol politikai élet célkitűzésdben. A nagy-
szabású szociális reformok során, amelyek Disraeli nagyhatású nevelőmunkája
nyomán nemzeti s nem pártkérdésekként szerepeltek, sor került az aggkori
biztosítás bevezetésére, s ez a szép intézmény nagy áldozatokat követelt
az országtól. A konzervatívok azon a véleményen voltak, hogy a szükséges
összegeket a vámreformmal a külföldi kliensre lehetne áthárítani, a szabad-
kereskedő liberálisok azonban kénytelenek voltak Lloyd George radikális
adójavaslatait fogadni el alapul. A lordok visszadobták Lloyd George budget-
jét és ezzel rámutattak a parlamentáris rendszer egy nagy hézagára, tudni-
illik arra, hogy a Lordok Házának az 1886-os átcsoportosulással állandóvá
és véglegessé vált konzervatív többsége illuzóriussá tette a parlamenti váltó-
gazdaság fordulatait és módjában volt a liberális kormányt alkotmányos
jogainak gyakorlásában hathatósan akadályozni. Asquith habozás nélkül
hozzálátott ahhoz, hogy ezt az anomáliát megszüntesse s az itt kitört harcban
határozottan ő bizonyult konzervatívebbnek konzervatív ellenfeleinél.
Ez utóbbiak elismerték, hogy a helyzet tarthatatlan, de annak rendezésére
a felsőház demokratikus reformját ajánlották, valamint újból előállható
konfliktus esetére a referendumot. Nyilvánvaló, hogy ez egyértelmű lett
volna a parlamentárizmus megsemmisítésével. Asquith, akinek hónapokon
át kellett hallgatnia a vádat, hogy sírt ás az ezeréves alkotmánynak, meg-
elégedett azzal, hogy megnyirbálta a lordok vétóját és a parlamentárizmus
megmentésével egy olyan felsőházat teremtett, amely immár kiemelve a
napi kontroverziák légköréből, módot ad előkelő és nagytekintélyű férfiaknak
arra, hogy a politika kérdéseit hűvösen, a nagy nemzeti érdekek és a gyakor-
lati célszerűség szempontjából vitassák meg. Ez az egyik nagy tény, amellyel
Asquith beírta nevét a történelembe.

A másik a világháború. Lord Grey drámai érdekességű képet festett
búcsúztató beszédében arról a szerepről, amelyet Asquith az angol had-
üzenet kérdése körül játszott. Mint imperialista és mint a vállalt kötelezett-
ségek rendíthetetlen híve, Asquith is, mint Grey, szilárdan meg volt győződve
arról, hogy a Brit-Birodalomnak egy német-franda konfliktusból nem szabad
kimaradnia. Pártjuk nagy része azonban, mint tudjuk, hagyományos pad-
fista, „Little Englander“ (kis angol) nézeteket vallott és maga a kabinet is
az utolsó pillanatig megoszlott a hadüzenet kérdésében. Ha Asquith kísér-
letet tett volna arra, hogy nézeteit kollégáira ráerőszakolja, a szakadás elkerül-
hetetlen lett volna és — bár a hadüzenet el nem marad — Anglia meghasonlott
kormányzattal, meghasonlott parlamenttel és meghasadt közvéleménnyel
vette volna fel a küzdelmet. Valóban kérdés, hogy ilyen körülmények között
az angol háborús elhatározás túlélte volna-e az első hagy katonai veszteségeket.

Asquith sztoikus nyugalommal várta a fejleményeket. Ezúttal nem
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kellett húsz évig várnia, hogy az ellenfél tegye meg a hibás lépéseket. Bel-
giumnak stratégiai okokból elhatározott szerencsétlen inváziója megterem-
tette azt az egységet, amelyre Asquith várt: így igazolva azt a honfitársát,
aki azt írta egyszer, hogy a vezető olyasvalaki, aki megvárja, hogy vezessék.

A háború kitörése után rövidesen létrejött első koalíció élén érte él
Herbert Henry Asquith politikai pályafutásának tetőpontját, akárcsak az
ifjabb Pitt, aki, mint ő is, voltakép a békés haladásnak volt a híve. Könnyen
érthető, hogy az a politikus, akinek a „wait and see!“ (várd meg és nézd
meg, hogy mi lesz) volt a kedvenc mottója, nem lehetett alkalmas a nagy
háborús feladatok aktív irányítására. Elkerülhetetlen bukása azután végle-
gesen megpecsételte a liberális párt sorsát. Konzervatívok és liberálisok
ellentéte éppúgy túlélte magát, mint az unionisták és home-rulerek ellen-
téte. Ma a szocializmus a nagy támadó és csak Lolyd George erőteljes egyé-
nisége és a kormányelnöksége alatt összegyűjtött pártkasszája áll útjában
annak, hogy az angol politikai élet újból két kizárólagos nagy pártra szakadjon
s ezzel helyreálljon a parlamenti váltógazdaság normális élete.

országban a parlament reformja küszöbön áll és hogy a fasiszta párt
Nagytanácsa meg is állapította a reform alapelveit. Mivel pedig a fasiszta
állam megszervezése ezzel a parlamenti reformmal betetőzést nyer, a mű-
velt közönség érdeklődéssel várja, hogyan valósul meg ez a reform, milyen
lesz az új fasiszta parlament?

A fasiszta állam megteremtésére irányuló munka öt évvel ezelőtt kez-
dődött. A fasiszta minisztérium közvetlenebbé tette a központi kormány
befolyását a közigazgatás szerveihez, fokozatosan megszüntette a megyei
és a községi önkormányzatot, közben pedig kiépítette a fasiszta szakszerve-
zeteket, amelyek a fasiszta államelméletnek megfelelően minden foglalko-
zási ágat magukban foglalnak. És még a szakszervezetek alkotmányának
törvénybeiktatása évében, 1926-ban a kormány megindította a tanácskozá-
sokat annak a megállapítására, hogy milyen elvek szerint konstruálják meg
a fasiszta állam parlamentjét?

A gondolat, amelyen ezek a tanácskozások alapultak, az volt, hogy a
fasiszta állam szakszervezeti jellegének megfelelően a parlamentnek főképpen
a szakszervezetek képviselőiből kell megalakulnia, akikben a nemzet minden
foglalkozási rétege képviselve lesz. Magát a tervet azzal propagálta a fasiszta
sajtó, hogy a választóközönség eddig a politikai pártbizalom szerint küldötte
képviselőit a parlamentbe, viszont a szakszervezeti kiküldöttek a gazdasági
rétegeket fogják képviselni. A törvényhozás tehát a mindennapi élet gya-
korlati problémáit nem a pártok politikai ambíciói szerint fogja eldönteni,
hanem a nemzet gazdasági rétegeinek szükségletei szerint. így a törvény-
hozás vitái — közvetlenebb kapcsolatban lévén a gyakorlati élettel — hívebben
fogják kifejezni a nemzet igazi akaratát.

Ez tehát a fasiszta parlament megszervezésének alapgondolata, amelynek
alapján meg is indultak a tanácskozások a kormány és a fasiszta párt vezetői
között, míg végre annyira megértek a tárgyalások, hogy a párt Nagytanácsa
most február 8-án ünnepies ülést tartott, amelyen ezt a határozatot hozta:

„A fasiszta párt Nagytanácsa elérkezettnek látja a pillanatot arra, hogy
törvénnyel rendeztessék a Nagytanács belső alkotmánya, működése és az
állam alkotmányos szerveihez való viszonya.“
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Ez a határozat pedig nemcsak azt jelentette, hogy készen áll a tervezet
a törvényhozás reformjára, hanem azt is, hogy a párt Nagytanácsa belép
a törvényhozás tényezői közé. Abban is különös jelentőség van, hogy ezt a
határozatot nem a kamara, a szenátus vagy a kormány mondotta ki, szóval
nem az állami akarat valamely alkotmányos szerve, hanem a párt, hogy ezzel
is hangsúlyozza: a nemzet én vagyok, a Fasiszta Párt, én hívom életre a
reformot.

A reform, amely ezt az új fasiszta alkotmányt létrehozza, még nincs
készen minden részletében, de körvonalait már tisztán látni a párt Nagy-
tanácsának határozataiból, amelyek nem mindig jutnak ki az európai sajtóba.
Az egész alkotmányreformnak az az alapja, hogy míg eddig az olasz közjog
— a királyon kívül — két államhatalmat ismert, a törvényhozást és a végre-
hajtó hatalmat* melynek legfőbb szerve a kormány, addig a reform új szer-
vet iktat be az alkotmányos tényezők közé, amely mind a két államhatalmi
ágnak tagja; úgy a törvényhozásnak, mint a végrehajtó hatalomnak. Ez az
új alkotmányos szerv pedig a Fasiszta Párt Nagytanácsa. A kormány tehát
megszűnik legfőbb irányító szerve lenni a közigazgatásnak és helyébe a Nagy-
tanács lép, amely a kormánynak fölöttese lesz, egyúttal pedig a törvényhozásba
is beleszól, egyrészt, mert csak a Nagytanács által elfogadott jelölteket lehet
képviselővé választani, másrészt pedig, mert a kamara elé — a fasiszta kormány
uralomra jutása óta — csakis olyan törvényjavaslatok kerülhetnek, amelyeket
a kormányelnök előzetesen jóváhagyott. Mivel pedig a Nagytanács utódja
a kormánynak és az elnöke is ugyanaz, mint aki a régi jogkörű minisztertanács
elnöke volt (Mussolini), alapos az a föltevés, hogy ez a jog is a Nagytanácsra
fog átszállani.

Mindebből látnivaló, hogy a Nagytanács olyan sokágú hatalomhoz
jut az olasz államéletben, amilyen jogkör az alkotmányos államokban példa
nélkül áll. Univerzalitására jellemző, hogy nemcsak a minisztérium tagjait,
a fasiszta párt vezetőit és a szakszervezetek képviselőit foglalja magában,
hanem olyan országos egyesületeket is, amelyek nem tartoznak a fasiszta
párt égisze alá. Így például a Centro Nazionale Cattollico, amely külön kép-
viselőt küld a Nagytanácsba.

Az ALKOTMÁNY másik két tényezője a kamara és a szenátus. A kamara
reformját már meg is fogalmazták egy törvényjavaslatban és nem kétséges,
hogy rövidesen törvénnyé válik. Főbb intézkedéseit nem érdektelen meg-
ismertetni a magyar közönséggel, mert ebben a reformban megmutatkozik
számos alapelve a fasizmusnak és mert ebből látni legjobban, hogy miképpen
viszik át a fasiszták eszméiket a közjogba. Mert semmi sem igazol jobban
égy politikai jelszót, mintha bebizonyosodik róla, hogy nemcsak propa-
gandacikkekben és népgyűléseken hangzik jól, hanem van benne annyi
megfogható realitás, hogy jogi formulába önthető. Ilyenkor mutatkozik meg,
hogy mennyi levegő és mennyi pozitívum van a politikai eszmékben és innen
van, hogy a szélsőséges pártok mindig zavarba jönnek, ha kormányra kény-
szerítik őket. Mert ilyenkor kiderül, hogy jelszavaik csak szónoklatra hasz-
nálhatók és kőddé válnak, amint életet kell vinni beléjük.,

A fasiszta politikai jelszavak tehát kritikus tűzpróbán mentek keresztül,
amíg alkotmányos elvekké kodifikálták őket. Hogy pedig ez a tűzpróba
sikerült, kiderül a törvény rövid ismertetéséből.

A választás úgy történik, hogy a négyszáz képviselői helyre a szakszer-
vezetek nyolcszáz jelöltet neveznek meg, a nemzeti alapon álló és országos
súlyú egyesületek pedig összesen száz jelöltet írnak össze. Ezeket a listákat
folterjesztik a fasiszta párt Nagytanácsának amely a listákon szereplő és
e mellett fasiszta szempontból is megbízható kilencszáz ember sorából
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összeállítja a képviselőjelöltek névsorát. Miután pedig a Nagytanács az így
fölterjesztett kílencszáz jelölt és a közélet (a tudomány, az irodalom, a
művészet s a politika) kiválóságai közül kiválogatta a legmegfelelőbb
négyszáz embert, — ennyi a kamara mandátumainak száma — ezt a név-
sort a hivatalos képviselőjelöltek listájának nyilvánítja és ez mint egyedüli
lista kerül a választóközönség elé. A választóknak pedig — az egész ország
egy választókerületet alkot — erre a kérdésre kell válaszolniok: elfogadják-e
ezt a listát, igen vagy nem? Ha az igennel szavazók vannak többségben,
akkor a hivatalos lista embereit képviselőknek jelentik ki. Ha pedig a sza-
vazók többsége nemmel felelt, akkor új szavazást tűznek ki. Ezen a má-
sodik szavazáson azonban nem csupán egyetlen hivatalos lista szerepel,
hanem külön listát terjesztenek a választók elé a szakszervezetek és más-más
listát a jelölésre jogosult egyesületek. Ezek a konkurrens listák azonban csak
harmadnyi jelöltet állíthatnak, mint amennyi a mandátumok száma és az
a lista győz, amely a legtöbb szavazatot kapta. Ezzel tehát be van töltve a
mandátumok kétharmadrésze, a másik egyharmad pedig arányosan oszlik
el a többi lista között, a szerint, hogy melyik mennyi szavazatot kapott.
Ebben az az érdekes, hogy ha a hivatalos lista nem nyeri el a többség bizal-
mát, teret nyit a kisebbségben maradt listáknak is.

MEGLEPŐ, hogy az új törvény milyen széles rétegre kiterjedő választó-
jogot hoz. Szavazati joga van minden olasz polgárnak, aki betöltötte huszon-
egyedik életévét, ha szakszervezeti adót s évenkint legalább száz
líra egyenes adót fizet vagy ha valamely elismert egyház szolgálatában áll.
De szavazati joguk van azoknak is, akik csak tizennyolcadik évüket töltötték
be, ha házasok és van gyermekük. Érdekes, hogy a fasiszta alkotmány,
amelyet reakciósnak mondanak, a legáltalánosabb választójogot alkalmazza
a világon. A fasizmus e népszerű gesztusának az értékét pedig egyáltalában
nem csökkenti az az érv, hogy úgysem lehet olyan képviselőket választani,
akikben nincs bizalma a Nagytanácsnak, mert ezt az ellenőrzést nyilván nem
tervezik örökéletűnek. A fasizmus népszerűségében való hit nyilvánul meg
a reformnak ama részében is, amely megállapítja, hogy a szakszervezetek
milyen arányban lesznek képviselve a parlamentben. E szerint a szakszerve-
zetek országos konföderációi ilyen arányban állíthatnak jelölteket:

szabadfoglalkozásúak és művészek ....................................................................... 20%
mezőgazdasági munkaadók ................................................................................   12%
„ munkavállalók ..................................................................................................  12%
ipari munkaadók ..................................................................................................   10%
,, munkavállalók .................................................................................................... 10%
kereskedelmi munkaadók ........................................................................................ 6%
,, munkavállalók ................................................................ 6%
tengeri és légi szállítási munkaadók ........................................................................ 5%
„ „ „ „ munkavállalók ................................................ ..... 5%
szárazföldi és belhajózási szállítási munkaadók ..................................................... 4%
„ „ „ „ munkavállalók................................. .....  4%
pénzüzleti munkaadók ...........................................................................................   3%
„ munkavállalók ...................................................................................................... 3%

Szembeötlő, hogy az egyes foglalkozási ágakban a munkaadók és a munka-
vállalók ugyanakkora képviselethez jutnak, tehát egyenlő súllyal szólnak
majd bele a törvényhozás akaratának kialakulásába. Ez arra vall,
hogy a fasiszta vezérek nemcsak a tőkéseket érzik a hátuk mögött, hanem
az alkalmazottak óriási táborát is, amely a munkásságból és a kispolgári
tisztviselő-osztályból kerül ki s amely a proletáriátust alkotja. Ebből pedig
azt a következtetést kell levonnunk, hogy úgy látszik, a fasizmusnak nemcsak
a propagandája volt eredményes (azáltal, hogy gyorsan kitapintotta a szocia-
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lista agitációnak azokat a pontjait, amelyek legkönnyebben dönthetők meg
a munkásember szemében), hanem a fasiszta politika a munkásság szellemi
világához mért népies propaganda mellett valóban javított is a munkásság
helyzetén. A nyugalom helyreállításával biztosabb lett a kenyér a munkás
kezében s a fasiszta kormány gazdasági politikájának megvolt az az eredménye,
hogy az általános európai gazdasági válság Olaszországban gyöngébben
jelentkezett, mint a többi vele szomszédos országban és hogy Olaszország
azok közé az európai országok közé tartozik, amelyekben legkisebb a munka-
nélküliség. £ mellett pedig ott van az a lélektani jelentőségű tény, hogy a
munkás és minden alkalmazott, ha bérharca van munkaadójával, egyenrangú
félként ül le a tárgyaló asztalhoz és ha nem tudnak megegyezni, akkor a
munkaügyi törvényszék előtt mint egyenrangú perbeli felek szerepelnek.

Mindezt azért hozzuk föl, hogy megmutassuk, milyen eredményeket
tud felmutatni a fasizmus reakciósnak mondott diktatúrája. Mert nem
szabad elfeledni, hogy a fasiszta diktatúra csak akkor volna reakciós, ha
öncél volna.

Ilyen indító oka volt tehát a kamara reformjának. S hozzá hasonló a
szenátus tervbe vett reformja is. Az erre vonatkozó törvényjavaslat még
nincs készen, de alapvető pontjait már elárulta néhány fasiszta lap vezér-
cikke. A cikkírók itt hangsúlyozták ugyan, hogy csak a maguk véleményét
írják meg, de aki ismeri azt a szoros összeköttetést, amely a fasiszta párt
és az olasz sajtó között fennáll, tisztában van azzal, hogy ezek a cikkek csakis
hiteles információ alapján íródhattak. Ezek szerint a szenátusnak továbbra
is az lesz a szerepe, hogy a törvényhozásban a mérsékletet képviselje. Nem is
vetik alá mélyreható reformnak. De azzal akarják közelebb hozni a fasiz-
mushoz, hogy a fasiszta vezérek fiatal voltának megfelelően az eddigi szená-
toroknál fiatalabb embereket is bejuttatnak a szenátusba. Ebből a célból a
korhatárt valószínűleg harmincöt évre fogják leszállítani.

Ezzel a reformmal fog tehát befejeződni a fasiszta alkotmány megterem-
tése. Látjuk, hogy utat enged a demokráciának, de a pártvezetőség ellenőrzése
mellett, ami a fasiszta kísérlet szemmeltartóit megerősíti abban a föltevé-
sükben, hogy a fasiszta diktatúra nem öncél, hanem csak átmenet. Átmenet
az anarchiáig fajult politikai szabadság Olaszországától az új, fasiszta Olasz-
ország felé, amelyben a szabadságjogok nem a politikai anarchiát, hanem
a közt fogják szolgálni.1 András.

A KÜLSŐ PROPAGANDA.
— jegyzetek. —

A MAGYAR SZEMLÉBEN Gratz Gusztáv legutóbb megvilágította
azt a kapcsolatot, amely a hivatalos külpolitikát a nemzet közvéle-

ményéhez fűzi. A kormányzat külső politikai akcióinak az egyetértő hazai
közfelfogás légkörére van szükségük; ez sikerük egyik alapfeltétele.

1 Az egész új kísérlet, ha lefejtjük róla á speciálisan olasz és fasiszta momentu-
mokat, egészben vévé visszatérés a törvényhozó hatalom azon középkori szervezetéhez,
melyben az ugyanazon kereseti osztályok rendekbe tömörülve, a rendi testületek
útján gyakorolták a hatalmat. Míg azonban: főként a késői középkorban, a legtöbb
államban hiányzott az alul álló tömegeknek, a jobbágyságnak a képviselete, s a rendi
állam tulajdonképpen csonka népességnek, a lakosság egy részének, nem pedig egészé-
nek volt az instrumentuma, addig a fasizmus, a fentiek szerint, először próbálja meg,
a rendiséget az egész lakosságra kiterjesztve, azt bizonyos mértékben demokratizálni.
A középkori rendiségnek e demokratikus formáját, mint tudjuk, a neves német nem-
zetgazdász, Othmar Spann propagálja több év óta különböző műveiben (így: Der
wahre Staat), nálunk hasonló képződmény boldogult Prohászka Ottokárnak is szeme
előtt lebegett. A szerk.
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Ám van egy másik feltétel is, az, hogy kellő atmoszféra fogadja kül-
országokban a diplomáciai műveleteket. E ‘külső atmoszférának’ előkészí-
tése köztudomás szerint a külpolitikai propagandának feladata, olyan tényezőé,
amely a nagy háború óta rendkívül jelentős szerepet visz a nemzetközi
életben, szüntelen beszélünk róla s mérhető nagyságként szoktunk számolni
vele, holott, — ha tüzetesebben vesszük szemügyre, kitűnik, hogy szinte
meghatározhatatlan és mérlegelhetetlen erő, olyan, mint maga a ‘közvéle-
mény’, amelyhez a propaganda szólni hivatott. Mind a kettő: közvélemény
és propaganda egyként éterszerű fantomok, amelyek, ha akarjuk, vannak,
ha akarjuk, nincsenek. A nemzet politikai neveléséhez kétségkívül hozzá-
tartozik e nehezen megragadható hatalomnak helyes felismerése. E nélkül
egy sűrűn idézett fogalomszó marad, s a szó, mely mögött tisztázatlan
fogalmak rejlenek, gyakran kártévő.

A külpolitikai propagandát általában ‘szellemi hadviselésnek* szoktuk
tekinteni a népek versenyében; módszeres küzdelem ez a világnépszerű-
ségért. önként értetődik, hogy oly nemzet, — mint a magyar—mely idegen
és vétkesen tájékozatlan nagyhatalmak verdiktje alapján példátlan veszte-
ségeket szenvedett, üdvösségét önönmagának megismertetésétől, igazának
megokolásától áhítja és reméli. Ehhez a sajátlagos körülményhez még álta-
lános tünetek is hozzájönnek, amelyek a propaganda problémáit különös
figyelemre érdemesekké teszik. A nagypolitika módszerei és eszközei az
utóbbi évtizedekben gyökeres átalakuláson mentek át. Számos technikai
és gazdasági ok szorosabban egymáshoz tapasztja, egymásra utalja az egykor
izoláltabb országokat. A szövevényes életű és szervezetű napisajtó mind
mélyebben ékelődik belé eszme- és érzésvilágunkba. A gazdasági életnek,
különösen az amerikainak, mozgalmas fejlődéséből a ‘publicitásnak’ —
— magyarán tömegbefolyásolásnak — új és új eszközei és ötletei nyúlnak
át a közéletbe is. Napisajtó, üzleti reklám, kül- és belpolitikai propaganda
hullámai táncolják tehát körül napjaink emberét. Minél szélesebb körökből
táplálkozik, tehát minél ‘demokratikusabbá’ válik az a definiálhatatlan erő,
amelyet közvéleménynek hívunk, annál nagyobb szerep jut a népek életében
a ‘nyilvánosságnak’. Ám nyilvánosság nem annyira a tényeknek s az érveknek,
mint sokkal inkább a készen kapott ítéletnek, a politikai frázisnak — az
amerikai élet üzleti félelmetes „slogan“-jának — s főként a nagyon is hangos
-szónak uralmát jelenti. Mindezt számba kell vennünk, ha a propagandának
jelentőségét mérlegeim akarjuk.

Az erők helyes felismerése azonban — amire e jegyzetekkel is törek-
szünk — nem jelentheti azt, hogy áldozatul essünk a propaganditisznek,
egy ma világszerte dúló idegbetegségnek. Ez a kór főként azzal válik vesze-
delmessé, hogy a propagandát öncélnak tekinti. Minden természetű propa-
gandával átfűtött világunkban mind mélyebben ver gyökeret a hiedelem,
hogy a nemzet belső és külső erőállapotában nem a realitások, hanem az
illúziók és szuggesztiók döntenek. Külpolitikai tekintetben a propaganditisz
különösen Európa keletén terjedő ragály. A régi nagyhatalmak külpolitikai
stabilitásából kivetett államok — a kisantant népei s az Oroszország testéről
lefaragott alakulatok —, nemkülönben a mindig mozgalmas Balkán az ön-
állóságot külpolitikai téren összetévesztik a legféktelenebb önreklámozással;
ebben keresik egyensúlyukat. Ezt a Keletről Nyugatra irányuló hangversenyt
méltóképpen egészíti ki a külpropagandájában élő és lélekző Szovjet-Orosz-
ország. Mindé mesterkedést és nyugati ellenhatását figyelve, feltámad a
gyanú, hogy Európa keletén az önmegismertetés helyes és szükséges ösz-
töne fonákjára fordult s hogy a külpolitikai reklámnak olyan kóros túlbecsü-
lésével van dolgunk, amely nemcsak érzékenyen érinti a magyarság nyugati
szereplését, hanem amelynek ragályától magunkat józanul mentesíteni
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mindenképpen üdvös dolog lehet. Ez a gondolat sugallta az itt olvasható mo-
zaikot is.

Mai helyzetünkben kétségkívül nehezünkre fog esni a mérséklet. Nehe-
zünkre, mert sokat vesztettünk s szép szóval kell mindent visszaszereznünk;
mert köröttünk zúgó propaganda-zsibvásár minket is versenyre sarkal;
de elsősorban azért, mert megtanultuk, ha ugyan igazat tanultunk, hogy
Közép-Európa mai helyzetét a kisantant népei jeles részben háború előtti
s háborús progagandájukkal teremtették meg és tartják fenn ma is.

Annyira közhellyé vált ez a tétel, hogy benne is fel kell fedeznünk a
súlyos propagandakezek tünetét. Semmi kétség, hogy a monarchia szét-
bontásában egy több évtizedes, erőteljes nemzetiségi agitácónak is szerep
jutott. De a párizsvidéki békék — ha tartalmatlan és hazug szólamok közre-
játszottak is létrejöttükben — csupán a háború következéseit váltották
kíméletlenül tetté s a tényékhez keresték meg a hatalmak az elméleti ürü-
gyeket. A legyőzött felet a történet tanúsága szerint a legkápráztatóbb pro-
paganda sem. mentheti meg győztes ellenségének karmaiból. A népek har-
cában mindig a hatalmi viszonyok a döntők, szellemi és eszmei tényezők
csak másodsorban jönnek számba. Grewe-House-nak ma már nagyrészt
feltárt ‘titkai’1 nyilván tanúsítják, hogy angol politikai ítélet volt az, amely
a központi hatalmak legsebezhetőbb pontját: a dunai monarchia nemzeti-
ségi viszályait felfedezte s e ‘locus minofis resistentiae’-re tették rá fúrójukat
a nagyhatalmak. Mert korántsem a mai kisantant népeinek propagandája
győzte meg Angliát (mint azt tudni véljük), hanem ellenkezőleg: a szövet-
séges hatalmak s élükön Anglia állították csatasorba — kitűnő, régi angol
recept szerint — az ellenséges blokk elégedetlenek. A kisantant annyira
megcsodált ‘eredményes* propagandája voltaképen eszköz volt — Anglia
kezében Németország ellen.

Ez a felismerés nem fogja ugyan csökkenteni érdeklődésünket mindama
mesterkedésekkel szemben, miket a kisantant kormányai ma a politikai
információ terén mívelnek, de talán óvatosabbá tesz ítéleteinkben s nem fogunk
minden sarokban propagandarémet látni. Egyébiránt sem mind jó ‘lemez’
az, amit Prága és Bukarest a párizsi gramofónra erősít s még a ‘jó’ propa-
gandának is felettébb kétes a sikere.

Kétes, mert a külpolitikai propagandának természetszerűen kicsiny
a közönsége s hosszú idő óta fogytán-fogy a hitele. Nyugat-Európa mérték-
adó körei alkalmasint már régen rájöttek, hogy ama frazeológiában, melyet
Masaryk s főként Scotus Viatorék a világra zúdítottak, alig volt tartalom.
Nem a tényeket vitték ki a nagyvilágba, — ez magában véve csak valaminő
ismeretterjesztés lett volna. Az ismeretterjesztésből a tendencia formált
propagandát. Nem valóságokat, hanem álképleteket, sőt dogmákat igye-
kezett e balkanizált propaganda a világ köztudatába beléplántálni.

Látszatra tárgyi információ, lényegre merő célzatosság. Ez a kettőssége
tette s teszi oly szemérmetessé, leplezkedővé és — gyanússá. A külföld bizal-
matlansága az évek során nőttön-nő minden keleteurópai és balkáni infor-
mációval, elsősorban a sajtóéval szemben, mert az adat s a hír mélyén ott
látja a politikai érdeket, a kormányzat vagy az ellenzék pártszínezését, az
éppen aktuális szándékot és célzatot, — szóval a hitelevesztett propagandát.
Önmagának ásta meg tehát sírját a propaganda, mihelyt e módszerekhez
híven, a valóságtól eltávolodott. Minél meglepőbb volt a pillanatnyi sikere-
annál mélyrehatóbb tett a bizalmatlanság, amelyet a csalódásán okolt kül-
földi közvélemény a jövőben a propagandával szembeszegzett.

Magyarország igazának fokozatos felismerése te a kisantant irreális

1 The Secrets of Crewe-House. The Story of a Famous Campaign. By Sir
CampbeU Stuart, London, Hodder & Stoughton, 1921.
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propagandájából való kiábrándulásnak egyik üdvös következménye. A meg-
tévesztett világ a valóságot áhítja; a merőben illúziókon épült hírterjesztésnek
ideje jóformán lejárt.1

A világ valóságszomja a politikai propagandát már jó ideje mimikrire
készteti. A publicisztikai úton nem boldoguló propaganda éppen ezért
eltérül a gazdasági információk, a művészi s a tudományos tájékoztatás
csapásaira. Látszólag a mindenkit érdeklő, a műveltséghez tartozó realitá-
sokat ragadja meg, hogy nagyon is irreális szándékait ideig-óráig leplez-
hesse. Alkalmasan fogja ezt megvilágítani egy példa, mely egyébiránt mód-
szeri tanulságokat is rejt számunkra.

Egy párizsi könyvkereskedőnek kiadói katalógusa van kezünkben.
Egyébiránt is sajátságos és vegyes kiadványok közt exotikumok húzódnak
meg. Előbb egy örmény történet, örmény ember tollából, de angol nevű
szerzőnek, franciául írt, elmaradhatatlan előszavával. Majd egy „egykori
pétervári egyetemi tanár“-nak, Boldumak nagy kötete „Besszarábia és az
orosz-román kapcsolatok“ címmel; a reklámsorokból meglepetésünkre
tudjuk meg, hogy az orosz Boldur tétele szerint Besszarábiát Románia
számára biztosítani: a világ kötelessége. Az exotikumok mind nyíltabban
és követelőbben tolakodnak elő: Hudita kötetei vannak soron, „Francia-
ország és Erdély diplomáciai alkudozásának története és aktái“ a 17.
században, ami azt akarja mondani, hogy a románok (= Erdély!) már a
17. században a franciák szövetségesei voltak. Még egy oldal és helyben
vagyunk: csatarendben sorakoznak Nicola Iorga-nak, „a bukaresti egyetem
tanárának, a Sorbonne agrégé-jének, a franciaországi Román Intézet (École
Roumaine en Francé) igazgatójának“ művei. „Az emberiség történetének
szintézisét“ (4 kötet) követi „A balkán államok története 1924-ig“, majd
tarka sorban „A románok története“ (1920), „Bizánci formák és bizánci
realitások“ (1920), „Román mesék“ (1923), „Románia realista írói“
(1923), „Román tanulmányok: Francia irodalmi eszmék és formák
Európa Dél-Keletén“ (1924) és „Románia képekben“ (a Bánáttal
és a ,,Tisa“-val!), „Román népművészet“, „Műemlékek“... Románia,
Románia, Románia, vég nélkül, vagy harminc kötetben s egy
külön kéthavi folyóiratban: a Revue Historique du Sud-Est Européen-ben,
amelyet M. C. Marinesco szerkeszt.

Ez a balkáni propagandának mimikriformája: nyílt és leplezkedő, har-
sogó és suttogó, politikai és tudományos, s mindez egyszerre. Propaganda-
rádió 'szellemi alapokon’: egy csavarfordítás és zengő orcheszter, ismét
csavar és szende pásztorsíp.

Mi rejlik a propaganda e neme mögött? Korántsem tudományos igaz-

1 A „népek önrendelkezési jogának“ jelszavát az antant éppen a monarchia
feldarabolása okáért hozta forgalomba. Hogy e jelszótól — amelyen a ma már álta-
lánosan megszervezett nemzetiségi kisebbségi mozgalom nyugszik — miként igye-
keznének a győztes hatalmak hivatalos körei szabadulni, arra a Magyar Szemle 1. 78.
lapján utaltam. Egy másik jelszó: „a kisantant népeinek demokratikus társadalmi
alapirányzata és állami berendezkedése“ ugyancsak Seton—Watsonék fegyvertárából
származik. Egykor nagyhatású volt, ma már erejéből veszített. Wickham Steed képes
magazinjának, a Review of Reviews-nak legújabb számában (No. 457) megkísérti
e régi frázis felelevenítését. Az erdélyi optánsok pőréről írt összefoglalásában
azt vallja, hogy a magyarok ki akarják vonni magukat a demokratikus szellemű oláh
birtokosság önmagára kiszabott áldozatai alól. A genfi per hátterében tehát voltaképpen
a magyarországi birtokos nemesség félelme lappang. Ha a Magyarországot környező
államokban a reformok megvalósulnak, a magyar mágnásbirtok — a politikai hatalom
forrása — sem tarthatja majd magát. így kap Steed szerint az optánsper európai jelen-
tőséget: „Nem mondunk túlsókat, ha azt valljuk, hogy addig, amíg valamely méltá-
nyos földreform a magyarságnak e politikai hatalmát meg nem töri, Közép-Európában
maradandó békét biztosítani nem lehet.“ A legújabb genfi események szerint Steed
e propagandája sem hat már.
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ságoknak tiszteletreméltó terjeszkedése, hanem a külpolitikai érvényesülésért
vívott harc a tudományosság álarcában. Iorga jól tudja, hogy a francia világot
a szegény és sivár oláh politikai és szellemi múlt adatocskái nem érdeklik;
s arra vájjon kinek van kedve s ideje, hogy Iorgának bukaresti „szintézisé-
ben“ ismerje meg az egyetemes történetet? De ezek a felvágatlanságra
ítélt könyvek alkalmasak rá, hogy tarka keretet adjanak a sorbonne-i elő-
adásoknak s egy párizsi oláh intézetnek. E fél- és áltudományos intézmények
viszont ismét nem jeleznek szellemi öncélt. Ez az egész tudós hókusz-pókusz
nem egyéb, mint módszeresen kiépített „hídfőállás” a Szajna partján, •—
védő- és támadósánc, amelynek árnyékában olykor-olykor talán valóban
nyűik egy szelíd virágszál: valamely tudós disszertáció, amelynek szerzője
hazabocsáttatik, hogy megtermékenyítse az oláh szellemi élet talaját.

Amint Nyugat nemzetei már régen és alaposan megcsömörlöttek Kelet-
nek tisztin politikai-publicisztikai propagandájától, ügy hamarosan beteltek
az öndícséretnek e „tudományos” válfajával is. Rövid idő kérdése és a nagy
egyetemek mindegyike be fog népesülni külső nemzetek propaganda-tan-
székeivel, amelyeknek annyi lesz a hitelük, mint a hírlapi kritikák közt
kiáltó, „díjazott” színházi kommünikéknek. A katedrák mellett „tudo-
mányos” szemlék (lásd a Seton—Watson szellemében szerkesztett,, Slavoüic
Review”-t), ‘kutatások’, fordítások, kézikönyvek özöne: ünnepségek, elő-
adások, matinék: ez a ‘szellemi propaganda’ fegyvertára. E mesterkedések
is hitelüket vesztik, ha ugyan van még mit veszteniök. De a reklámnak lehet
jelentősége, ha hitele nincs is. Reklámfrázisok ‘beidegzése’ lehet öncél a
politikai propagandában, de alkalmas-e erre a tudományos propaganda?
Aligha. A propaganda-empóriumokban — a világ fővárosaiban — versenyt
zengenek a kis népek reklámzenekarai, csupán hallgatójuk nincsen. A pro-
pagandista persze, mint a kezdő hegedűs, gondoskodik a maga fizetett
klakkjáról; ezt mutatja be ugyancsak fizetett sajtójának és klakkot, sajtót,
„bizonylatként” mellékel otthon benyújtott számlájához. Ez minden. A
Balkán és a Kelet kis népei s a délamerikai államok csak végtelen naivitással
vagy primitív önhittséggel lehetik fel, hogy ilyen „irodalmuknak” Nyugat-
Európában közönsége akad. A propaganda-kiadványok sorsa közismert:
könyvgyűjtemények, hivatalok, vállalatok polcain várják az enyészetet.
Csak kis részük kerül a quai-re a pár souért vesztegetett lom közé. Legnagyobb
részük valamikor makulatúrává lesz. Nincs nagyobb hatásuk a propagandisz-
tikus előadásoknak sem. Minden egyéb sallang pedig legfeljebb ha ismer-
kedési alkalom diplomáciai ágensek és propagandisták számára, — hogy
így mondjuk, a különböző propagandák nagy clearingje ez. Aki ezen az ár-
verésen hamis Rembrandtot vásárol, azzal a vigasszal melengetheti szívét,
hogy hamis volt a bankó is, amellyel érte fizetett.

Mindent összevéve: az áltudományos propagandának is le kell áldoznia,
mert nincs, nem lehet közönsége. Akik kieszelték, azok a világot úgy kép-
zelik, mint a tudományszomjas tömegek nagy olvasócsamokat. Ám a művelt
emberiség már amúgy is összeroskad minden rangú s rendű nyomtatott
papírnak szörnyű súlya alatt, s hogy a balkanizált propagandának irodalma
ennek a tenyészetnek legalacsonyabbrendű faja, — ugyan ki merné két-
ségbe vonni?

E jelenségeket, ha csupán felszínesen is számbavéve, egy s más tanulság
szűrhető le a magyar külpropagandára nézve is.

A balkanizált propagandával azonos eszközökkel és módszerekkel bizony
non érdemes versenyre kelni, mert ezek az eszközök ma már hitelre, komo-
lyan, számot nem tarthatnak. Igazunk hirdetése nem kevésbbé erőteljes
és hatásos, ha propagandánkban bizonyos tapintat, tartózkodás és a fonnák
tisztelete jut érvényre. Igen kívánatos a politikai propagandának a kulturális
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önmegismertetéstől való eltávolítása. A nemzet kenőképpen revelálja magát
nagyobb szellemi alkotásaiban s merőben felesleges, sőt egyenesen káros
volna aktuális politikai vonatkozásokkal elegyíteni szellemi exportunkat.
Tudvalévő, hogy semmi sem kelt külföldön kietlenebb hatást, mint az, ha
egy nemzet belpolitikai harcait idegen területre viszi által. Ha azt akarjuk,
hogy mindenfelé komolyan vegyenek bennünket, elsősorban magunk jöj-
jünk tisztába szándékainkkal. Nem ritka eset, hogy érzékenyen vesszük,
ha külföldön egy-egy másirányú akciónkra ráolvassák a politikai propaganda
célzatát, ellenben magunk azt óhajtanók, hogy odakint minden lépésünk
igazunkat hirdesse. A propagandának is ismerni kell a határait.

És végül még egy, általánosabb természetű megállapítás: a nemzet ön-
magáért s önmagában él, a mindennapi élet realitásaiban. A külső propa-
ganda végső soron: illúzió, amelynek a nemzet belső életére semmiféle
formában non szabad visszahatnia. Az illúziók vannak mi értünk s nem mi
az illúziókért.

A TENGERALATTJÁRÓK KÉRDÉSÉNEK MAI ÁLLÁSA.

AVERSAILLES-i békeszerződés 188., 189. és 191. pontjai a „szövet-
séges és társult hatalmak“ véleménye szerint megszüntetik a német

tengeralattjáró „veszedelmet“, mert az idézett szerződés búvárhajók építését
és vételét nem engedélyezi, még kereskedelmi célokra sem.

A tengerészeti problémákkal foglalkozó szakember és közvélemény már
megszokta, hogy a világ flottapolitikájának tengelyét közel egy század óta
Angliában lássa. Nelsontól Jellicoe-ig Nagy-Britannia megszabadult összes
veszedelmes vetélytársaitól. Ugyan nem egyszer csak az utolsó órában,
de megszabadult.

Ehhez képest a „tengeralattjáró-veszély“ mai állását is a szigetvilág
uralmának a világtengereken, világkereskedelmének és lakossága élelemmel
való ellátásának zavartalan folytatása szempontjából kell vizsgálnunk.

Angliának, a tengerektől övezett országnak e rémes szorongattatása
éppen tengeri fekvése miatt (England’s greatest peril, amint britföldön a
világháború előtt mondották) Németország sakkba tételével csak egy oldalról
szűnt meg. A kérdés ma is aktuális és mindaddig az is marad, amíg Angliának
csak egy vetélytársa is lesz a világkereskedelemben és jelenlegi tengeri
pozíciójának megtartására való törekvésében.

A washingtoni (1922 február) és az 1927 nyarán megtartott genfi flotta-
leszerelési konferenciák eszmemenete és eredménytelenségei is ezt bizonyítják.

Az előbbi tárgyaláson a jelenvolt hatalmasságok: Anglia, az Észak-
amerikai Egyesült-Államok, Japán, Franciaország és Olaszország a tenger-
alattjárókra nézve nem tudtak megegyezni. Az 1936-ig érvényes egyezmény
egyetlen konkrét eredménye a leszerelés kérdésében a nagy csatahajók élet-
korának és fegyverzetének a „maximálása“, építési arányszámok és egy tíz-
éves általános építési tilalom kimondása mellett.

Itt ugyan a nemzetközi tengerjog világháborús elfajulásának mérsék-
lésére is hoztak határozatot: „kereskedelmi hajók elsüllyesztése csak azoknak
a nemzetközi tengerjogban előírt megállítása, átkutatása és a hajókon lévő
személyek biztonságba helyezése után lehetséges“, de az egész rendelkezés
Franciaországnak a tengeralattjárók kérdésében tanúsított merev állásfogla-
lása következtében papirosrendelkezésnél egyébnek nem tartható.

Míg Nagy-Britannia a tengeralattjáróknak a kereskedelmi háborúban
való alkalmazását hevesen ellenezte, addig Franciaország ugyanúgy hevesen
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küzdött alkalmazásuk mellett. A fenti határozat, a tengeralattjáró parancs-
nokok személyes felelőssége és a tengeralattjáró fegyverkezés számszerű
korlátozása lett volna az Egyesült-Államok által vert aranyhíd az ellentétek
kiküszöbölésére. A fald ezen az értekezleten felavatatlan maradt. Kimon-
dották ugyan Anglia javaslata értelmében a tilalmi rendelkezést, de ennek
elfogadását Franciaország képviselője már Washingtonban megtagadta,
a francia kormány pedig az egyezményt nem ratifikálta.

Ha már most magát a tengeralattjárók sikerének esélyeit nézzük, á világ*
háború tanúsága szerint a tengeralattjárók leküzdésére, tehát a tengői
kereskedelem védelmére, legalkalmasabbak a cirkálók, gyors és kis hajók
és repülőgépek.

1928 január i-én, ha a 20 évesnél öregebb csatahajókat és cirkálókat,
a 17 évesnél öregebb torpedórombolókat és 13 évesnél öregebb tenger-
alattjárókat mellőzzük,

a két angolszász hatalmasság tengeri hadereje ezeket a számokat adja:
Anglia Egyesült-Államok
Csatahajók..... .......................  20:680.000 tonnatart. 18:554.000 tonnatart.
Páncélos cirkálók.................. 62:404.000 18:165.000 ,,
Nagy és kis torpedórom-
bolók.......................................176 darab                    300 darab
Tengeralattjárók . . . . . . . . . . . .  68 , ,      109 „

Vessük még egybe az 1921-i flották listájából ezt az adatot:

Anglia ...................................................................        100 tengeralattjáró
Egyesült-Államok ......................................................  137 „

Az Egyesült-Államok nagyszámú tengeralattjárója és az ebben a kérdésben
lekérlelhetetlenebb Franciaországnak szintén nagyszámú tengeralattjárója,
méltán aggaszthatja a brit admiralitást. Különösen ha meggondoljuk, hogy
az Egyesült-Államoknak 1914-ben csak 38, Franciaországnak pedig 1921-ben
csak 53 tengeralattjárója volt, a franciák mai száma pedig a 70-et is meg-
haladja. De állandóan emelkedik az olasz és japán, sőt a szovjet (a német
hátvéd?) tengeralattjáróinak a száma is.

A kereskedelmi flották számaránya a következő (1927 derekáról kelt
adatok):

Nagy-Britannia és á brit korona országai . . . . . . . . . . . . . .  21,045.049 tonna
Franciaország . ...................................................................   2,319.438       „
Olaszország.........................................................................   1,668.296 „
Japán ..................................................................................    1,708.386 „
Északamerikai Egyesült-Államok ..................................    5,368.194 „
Németország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,549.296 „
Ez a kis statisztika érthetővé teszi, miért fogadta el Anglia örömmel

Coolidge elnök meghívását a múlt nyáron a genfi leszerelési konferenciára,
amely a cirkálók és kisebb egységek építési arányszámát és fegyverzetét
akarta szabályozni a Washingtonban is megjelent hatalmak között. Olaszország
és Franciaország megtagadták a részvételt s csak „hallgatókként“ küldték
él képviselőiket.

Anglia itt is tengeri kereskedelmének védelmét tűzte ki célul. Hatalmas
kereskedelmi flottáját látva, elképzelhetjük, hogy nem szeretne a világháború-
ban tapasztaltak után egy újabb kereskedelmi háborút készületlenül megérni!
Természetesen hozzájárult a legkisebb hajók és tengeralattjárók arányszámos
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megrendszabályozásához, de cirkálóinak számát nem engedte leszállítani.
Az angol-amerikai ellentét az angol birodalom élelmezési vonalai zavartalan
megtartásának létkérdéssé való nyilvánításán és az amerikai nyersanyag-
behozatal szükségességének hangoztatásán (iparvédelem) robbant ki. Lord
Cecil szerint a genfi konferencia eredménytelensége nyomán fellépett ame-
rikai reakciónak (óriási flottaépítési terv) oka az angol admiralitás, amely
a cirkálók kérdésében nem volt hajlandó kompromisszumra és ezzel minden
további tárgyalást lehetetlenné és egy újabb tárgyalásra való lehetőséget
reménytelenné tett. Az amerikai javaslat megengedte volna az angol kisebb
cirkálók számbeli felsőbbségét, de ennek fejében szabad kezet kért a 10.000
tonnás cirkálók ágyúinak űrméretére. Nyilvánvaló, hogy Anglia ehhez
nyíltan sohasem járul hozzá.

Ez talán nem volt részéről taktikus eljárás, de annál ügyesebb az a sakk-
húzás, amellyel az amerikai flottaprogramm teljes megvalósulásának útját
állja. Az angol admiralitás 1927 novemberében, váratlanul, hivatalos nyilat-
kozatában közölte az ámuló világgal, hogy az építési terv szerint esedékes
3 cirkálóból csak egyet építtet és a jövő költségvetési évben is csak ez a terve.

A hatás nem maradt el. Amerikai hírekből tudjuk, hogy erre a hírre a
szenátus nem szavazta meg a flottaépítésre kért hitelt.

A brit világbirodalom mindenkori vezetői csaknem a matematikai
levezetésekhez hasonló következetes és logikus eljárásuk segélyével, hol a
politikai naivitások felé hajló körök és népek ügyes befolyásolásával, hol meg
brutális őszinteséggel és erőszakkal, de mindig a látható és egyetlen cél:
a birodalom biztonsága érdekében szereztek és tartanak meg a világ minden
részében flottabázisokat és hatalmi pozíciókat. Idetartozik a felkészülés egy
esetleges újabb tengeralattjáró háború ellen: cirkálókkal, repülőgépekkel
és nagyszámú motorcsónakkal stb., végül az államok tengeralattjárófegyver-
kezésének korlátozásával.

A kép teljessége kedvéért megemlíthetjük, hogy a jelenlegi építőtechnika
sem jobbat, sem újabbat nem alkotott eddig a háborús német tengeralatt-
járó típusoknál.

Érdekes jelenség, hogy példának okáért Franciaország 1.500 és 3.300
tonnatartalom között váltakozó, 15 cm-es és nagyobb ágyúkkal, nagyszámú
torpedóval vagy aknával felszerelt és 10—12.000 mérföldes működési körrel
bíró tengeralattjáró cirkálók építésével szolgálja a világbéke ügyét. E
típusok csaknem kizárólagos érvényesülési tere a kereskedelmi háború.

Épít ilyeneket a többi nagyhatalom és az Egyesült-Államok flottája is.
Úgy látszik Wilson hazája feledékeny, pedig annak idején tapsolt Baralong-
napján és szintén kalóznak nevezte a német U-hajók tengerészeit!

A washingtoni és genfi leszerelési konferenciák kétes értékű eredményei
ugyanazokat az aggasztó jelenségeket mutatják, mint a világháborút megelőző
fegyverkezési versengés.

Az ember önkéntelenül háborúra és annak teoretikus meghatározására
gondol. A „politikának fegyverekkel való folytatása“ azonban elveszti a
nemes értelemben vett ultima ratio jellegét, ha ilyen módon pénzzel jól
megalapozott üzleti monopóliummá teszik. E mellett a hatalmasok még
mindig fenntartják a békediktátumok szörnyűséges osztályozását, a győztesek
és legyőzöttek táborát. Hogyan higyjünk az úgynevezett győzők emberbaráti
indulatában és az általuk hangoztatott világbékés utópiákban, ha Washington
csak Genfet produkálja, a kettő együtt az igazság és a béke szempontjából
alig valamit?

A lefegyverzettek és lesújtottak igazságot kereső táborának eddig sajnos
csak negatív a tanulsága: „Parva sapientia (et conscientia) regitur mundus!“

HARDY KÁLMÁN.



ÚJBÓL A KÖZÉPISKOLA.

A MAGYAR SZEMLE novemberi számában közölte Balogh József
annak az országos ankétnak az anyagát, melyet a Magyar Humanisztikus

Gimnázium Híveinek Egyesülete a magyarországi főiskolai tanárokhoz
intézett kérdőíveire válaszul kapott.1 Mikor a cikk írója 75 főiskolai tanár
véleménye alapján általánosságban kimondta, hogy a tudományos kikép-
zésben részesülő mai magyar ifjúság számottevő része készületlenül megy
az egyetemre; hogy a középiskola nem nyújt általános képzettséget, nem
teszi a tanulót a logikai gondolkozásra alkalmassá, nyelvismeretet meg éppen
alig közvetít, tehát végeredményben se nem tanít, se nem nevel: minden
felelősséget a középiskolára hárított, azonban azzal a fönntartással, ha az
ankét helyes képet tükröz, vagyis ha azok a bajok, melyeket az egyetemi
tanárok fölsoroltak, valóban megvannak.

Senki se kételkedhetik abban, hogy a főiskolák tanárai a komoly kérdé-
sekre komolyan válaszoltak, hisz föl se lehet róluk tételezni, hogy feleletük
s az azokból levonható következtetés horderejével előre ne számoltak volna.
Ez esetben pedig a felelősség kérdése nem a cikk íróját illeti, ki a következ-
tetést az adott előzményekből egyszerűen levonta, hanem őket.

Hálátlan és meddő dolog lenne a vitatkozás, mert hiszen régi jelenség,
hogy a főiskolai tanárok minden baj okát a középiskolában látják, mint
ahogy a középiskolák tanárai viszont az elemi iskolában és ez ismét bizonyára
a kisdedóvodában vagy a szülői házban keresi. „Nézzünk inkább bátran
szembe a bajokkal“, mert megvannak, ha nem is olyan nagymértékben,
mint ahogy a vád kissé ridegen hangsúlyozza.

A főiskolai tanárok csupán a középiskolai tanítás eredménytelenségéről
beszéltek, de nem foglalkoztak az eredménytelenség okaival — nem is
volt feladatuk ez. Lássuk ezeket az okokat is.

Vizsgálódásunk alapja elsősorban nem a tudás, az ismeret, hanem az
egyéni, lelki és fizikai diszpozíció, mellyel a középiskola a tanulót az elemi
iskolától átveszi, tehát az a kedélyi és értelmi készség, melyre munkája
menetén építenie kell. Ez a világháború óta kétségtelenül rosszabbodott,
gyöngült: az első osztályba iratkozó tanulók legnagyobb része még ma is
a „háború gyermeke“, vérszegény, sápadt, fejletlen, fegyelmezetlen, ideges,
sőt vásott, úgyhogy az órák jó részét a folytonos fegyelmi ügyek foglalják
el tanítás és tanulás helyett. Meglátszik rajtuk testileg, lelkileg szüleik küzdelme
az élettel. Föllépésük, testartásuk, társaikkal vagy idősebbekkel való beszél-
getésük már arra vall, hogy szülőik nemcsak a tanítást, hanem a nevelést
is teljesen az iskolától várják.

Az osztály jó része olvasni se tud folyékonyan, értelmesen és annyira
fegyelmezetlen, hogy a könyvből vagy a tábláról még év vége felé se tud
egy mondatot hiba nélkül lemásolni. Emlékezetük hihetetlen gyönge; amit
ma megértenek és tudnak, holnapra már annyira elfeledik, hogy jóformán
azt se tudják, miről volt szó. Ha ugyanazt a könyvből rövidítve, kijelölve
leckére kapják, bele se néznek s teljes egykedvűséggel jelentik, hogy meg-
feledkeztek az otthoni leckéről. De százszor hallott dolgokról sincs fogalmuk
s tanáraikat napról-napra kétségbeejti fárasztó munkájuk sikertelensége.
Nyugodt lelkiismerettel állítható, hogy az utóbbi évek első osztályú tanulóinak
fele se testi fejlettség, se tehetség, se szorgalom, se nevelés tekintetében
nem való középiskolába. Ha a Tanterv követelményeinek csak a felét meg
lehetne valósítani, valamennyien kis tudósok lennének. Nem, ezektől a

1 Lásd Balogh József: Középiskolai kérdések az egyetem szemszögéből, Magyar
Szemle 1927, I. kötet, 253. 1.
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csöppségektől, még a játszástól is hamar elfáradó gyermekektől nem lehet
ilyen sokat kívánni, békében se, nemhogy most, mikor még nincs béke
sem a lelkekben, sem a testekben.

Általánosan ismert dolog, hogy az állam mellett a főváros is nagy szere“
tettel és áldozattal mindent elkövet, hogy különösen elemi iskolái európai
szinten legyenek. Merjük állítani, hogy vannak is, sőt nem egy tekintetben
fölül is múlják a külföldieket s ha az eredmény még sincs arányban az áldo-
zattal, annak a már említett okokon kívül még más okának is kell lennie.

Kétségtelen tény, hogy az eredmény vidékek, iskolák és ezek keretén
belül az egyes tanítók képzettsége, munkakedve, pedagógiai érzékének
fejlettsége és — bocsánatot e tanárhoz nem illő megjegyzésért: anyagi viszo-
nyai szerint is változik. Vannak elemi iskolák a fővárosban, melyeknek tanít-
ványairól elég annyit tudnunk, kik tanították őket, hogy örvendjünk vagy
bosszankodjunk. Mindegyik iskolában — elemiben éppúgy, mint közép-
iskolában — van néhány kiváló tanító vagy tanár, akikért a tanulók lelkesed-
nek, mert érzik, tudják, hogy mennyi szépet, jót és okosat tanulnak tőlük.
De ma még ezek is csak olyan tanulókkal tehetnek csodát, akik taníthatók,
tehetségek, kikkel a szülők is rendszeresen foglalkoznak, akik jók, ügyelni
tudók, érdeklődők. Az elemi iskolában a tanító egyénisége még sorsszerűbb
a gyermekre nézve, mint a középiskolai tanáré, mert ott a legtöbb tárgy egy
kézben van s ha a tanító nem végzi dolgát hozzáértéssel, jókedvvel, lelke-
sedéssel, még többet ront a gyermeken, mint a középiskolai tanár, aki leg-
föllebb két tárgyat tanít.

Az okok láncolatában igen fontos szerepet játszik az elemi iskola játszva-
tanulás módszere, vagy legalább is annak túlzásba vitele.

A „társalgó”, „napsugaras” tanulás-módszer, mely a gyemeket a fárasztó
munkától meg akarja kímélni, kívülről tetszetős, mert feltűnően gyors ered-
ményekkel jár, de belülről olyan hibáinak kell lennie, melyekért a közép-
iskolába lépő tanuló csakhamar keservesen megszenved. Ilyen föltűnő,
gyorsan jelentkező hibája az, hogy a gyermeket nem tanítja meg az otthoni
munka kötelességére és a könyvből-tanulás mikéntjére. Az első pillanatban
az ember azt fogja gondolni, hogy az elemi iskola így jelentkező hiányait
a középiskola 8 év alatt könnyen pótolhatja. Igaz, de arról sem szabad meg-
feledkezni, hogy ha az első és második osztály évei jórészt az elemi iskola
mulasztásainak a pótlásával telnek el, — és szomorú tapasztalásból tudjuk,
hogy bizony eltelnek — akkor a Tanterv követelte anyagot lehetetlen alaposan
elvégezni. Mivel pedig el kell végezni, — hisz e két-három osztály alapvető
tanulmányai nélkül felsőbb osztályokban boldogulni nem lehet — a pótlás
a további években is állandóan több-kevesebb időt igényel, holott a polgári
iskolákból vagy más intézetekből átlépő, menekült és az ismétlőkül hátra-
maradt tanulók miatt amúgy is sok idő kárba megy, ha az osztály szellemi
egységét, mi nélkül egységesen haladni nem lehet, valamennyire is biztosítani
akarjuk. Ha ez akadályok miatt lassan haladunk: nem végezzük el az anyagot;
ha gyorsan: a biztos feledés számára tanítunk.

Vannak még más súlyosbító körülmények is. Mindenki tudja, hogy a
szülők egy része majdnem idegenkedik az iskolával való együttműködéstől.
Hogy nagy részük a mindennapi kenyérért való loholástól fáradt, kedvetlen;
hogy se ideje, se ereje arra, hogy gyermekével foglalkozzék, azt is elhisszük.
De még mindig megvan az az eshetőség, hogy tanácsunkat kikérve legalább
fegyelmezésben jöjjenek az iskola segítségére. Azonban éppen az ellenkezője
a gyakoribb eset: legtöbben valósággal bosszankodnak, ha hivatalos intőn
kívüli figyelmeztetést küldünk csupa jóindulatból. A szülői konferenciák
mindenesetre segíthetnek az ilyen bajokon. Az ilyeneket se szabad lekicsiny-
lenünk, mm munkánkat nehezítik, kedvünket elveszik — a kötelességünkön
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túl eső érdeklődéstől. Mi tudjuk, az idegenek észre se veszik, a szülők aligha
elhiszik, hogy épp az ilyen munkánk a leggyümölcsözőbb.

Non hallgathatjuk el a váltakozó tanárrendszerrel járó bajokat se. A leg-
jobb tanulók is elromolhatnak, vagy legalább is közönyösekké válhatnak, ha
a következő osztályban olyan szaktanárt kapnak, ki kötelességét másként
végzi, mint elődje. Sokkal nagyobb lesz az eredmény, ha különösen a nyelvi
tárgyak egy kézben maradnak. Ismerjük az ellenvetést: hogy az az egy tanár
végkép el is ronthatja az osztályt, melyet nyolc éven át „sanyargatott“.
Igen, elronthatja a mai rendszer mellett, ha olyan tanárai is vannak az isko-
láknak, kiktől az igazgató a tanítás érdekében szabadulni szeretne, de nem tud.

Megszívlelendő ok a Középiskolai Tanterv és Utasítások nagy köve-
telése is az emlékezet túlságos megterhelése, az értelem és a tudás fejlesztése
érdekében, ami mellett a kedélyi élet, a lélek esztétikai vajúdása mint ellen-
súlyozó, pihentető és életenergiákat fokozó elem még olyan arányban sem
érvényesül, mint az elemi iskolában. Teljesen tudatában vagyunk az új idők
követeléseinek; de meggyőződésünk, hogy túlterhelés nélkül is lépést lehet
tartani a tudományok új vívmányainak az ismertetésével, ha a Tanterv le-
mond olyan részletekről, melyek különös egyéni érdeklődésre, szakiskolába
vagy főiskolára valók.

Akkor a magyar irodalom is végrevalahára művészeti tárgy lehetne,
mert eddig az idő rövidsége és az anyag nagysága miatt még a legjobb taná-
rok kezében is csak az oktatás és nem az esztétikai nevelés tárgya volt. Ezzel
jobban megbecsülnők költőink géniuszát, mint a lexikonszerű tudással,
mely csakhamar a feledés áldozata lesz, és mint olyan anyag, melyet a tanuló
érzése át nem hathatott, az érdeklődés szeretem leikéhez nem simogatott,
csaknem teljesen értéktelen.

Á hanyatlás legjelentősebb oka az elemi és a középiskolán is túlra, a
háború utáni viszonyokra utal, melyek az ifjúság fegyelmét megrontották,
a tekintélytiszteletet lerontották és a családi nevelést meglazították. A kellő
ellenőrzés és az állandó felügyelet hiánya logikus következetességgel jelent-
kezik a tanulók hiányos és gondatlan házimunkáiban, a rajz, az írás csúnya-
ságában és a helyesírás teljes fegyelmezetlenségében. Vájjon érthető
volna-e máskép, hogy jeles érett ne tudjon helyesen fogalmazni és írni?
Mert bármennyire is az egész osztály szellemi szintjéhez és szorgalmához
viszonyított is volt az a jeles, egészen bizonyos, hegy ha az érettségizett
tanuló nem tudott volna helyes magyarsággal fogalmazni és helyesen írni,
nem kapott volna jelest. De már ugyanannak a jelesen érett tanulónak az
Egyetemi Tanácshoz beadott tandíjmentességi kérése tele van elemi hibá-
val. Bizonyára nem tudatlanságból, hanem felületességből. Az egyetemi
hallgató „úr“ egyszerűen visszaélt“volt iskolája bizalmával. Ez a lelkiisme-
retlenség, ez a könnyelműség a háború gyümölcse, ami bizonyára éppúgy
késlelteti a főiskolai tanárok munkásságának az eredményét is, mint a mién-
ket: a középiskolákét, vagy az elemi iskolai tanítóét.

Ha az egyetemre csak olyan tanulók juthatnának, kiket kiváló szaktaná-
raik biztatnak és ajánlanak tudományos kiképzésre. Ők életük célgondolatát
érdeklődésük, hajlamaik, tehetségük alapján és nem a megélhetés örökké
kísértő és a munkakedvet enerváló problémája kényszeréből találják meg,
akkor a főiskolák tanárainak még ma se lenne okuk panaszra. Azonban a
helyzet az, — amit több főiskolai tanár észre is vett, — hogy sok olyan
tanuló kerül egyetemre, kitől a szülők nem várnak egyebet, minthogy a
kenyeret ígérő diplomát valahogy megszerezzék. Hogy az ilyenek szellemi
szintje a középiskolában is alacsony volt, s hogy a főiskolára kerülve tudo-
mányos képzésre alkalmatlan, arról fölösleges beszélni. Igaz, a főiskolák
tanárai elsősorban nem is ezekre gondolnak, hanem a jelesekre, kiktől jogo-
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san elvárhatja a középiskola, hogy létjogosultságát igazolja. De a vád sze-
rint ezek se tudnak nyelveket, a logikai gondolkozásra ezek se alkalmasak.
Ezekről szólva is meggondolandó, hogy közülök is a gyorsabb kenyérszer-
zés lehetősége miatt nem mindenik megy olyan szakra, mely egész diák-
pályáján benső érdeklődésének a központja volt. A megalkuvásból válasz-
tott új szak iránt épp a benső érdeklődés hiányzik; e nélkül pedig mindenféle
tudományos kiképzés lélektani lehetetlenség.

A főiskolai tanárok nagy része a humanisztikus középiskola régi kere-
teibe való visszahelyezése mellett nyilatkozott, mert annak szelleme neme-
sebben nevelőbb, oktatása ideálisabb. Meglehet. E felfogás azonban nem
számol le a modem életviszonyok követelésével, a modem nyelvek életszük-
ségletével. Kultuszkormányunk az 1924: XI. törvénycikkel nem gondolt
arra, hogy az ókori nyelvékkel szembeállítsa a modemeket, hanem nagyon
helyesen tudomásul véve hazánk európai helyzetét is, alkalmat adott a
szabad választásra. A szembeállítást az összehasonlítás hívja ki, s a
főiskolák tanárai szerint a reáliskolák hátrányára.

A háború utáni külföldi iskolai viszonyokat e sorok írója közvetlen tapasz-
talásból nem ismeri, de ismeri a háború előttieket. Négyévi külföldi egye-
temi és művészi tanulmányai ideje alatt sokszor volt büszke magyar voltára
és a magyar iskolára. Szent meggyőződése, hogy még a 20-ik század világ-
háborúja után is igaza van a 17. század Zrínyijének: „Egy nemzetnél se
vagyunk alábbvalók!“

Igaza van a novemberi cikk írójának, mikor a jobb magyar jövőt a közép-
osztály nevelésének és oktatásának a kérdésével azonosítja s az egyetem prob-
lémáját a középiskola krízisétől elválaszthatatlannak találja, de buzgóságá-
ban téved, mikor a főiskolai tanárok többségének a véleménye alapján bár,
de mégis túltragikusan fogja fel a helyzetet, a helyett, hogy megkérdezte
volna őket, vájjon véleményük megfogalmazása előtt gondoltak-e ők is
azokra az okokra, melyeknek az eredménytelenség természetes következ-
ménye? Mert ha gondoltak volna, bizonyára ráeszméltek volna a másnál is
nehezebb tegnapra, sőt tegnapelőttre; hisz amelyik ifjúságra ők annyira
panaszoltak, az nem a ma, hárem az 1916 utáni fázós, szénszünetes, fáradt,
sőt kimerült, nyomorúságos évek iskolája és ifjúsága, mely iskolától és
ifjúságtól több eredményt nem várhatnak.

Mi viszont a középiskola krízisét az elemivel és a családdal kapcsoljuk
össze és nem önvédelemből, hanem bebizonyítható kényszerűségből. Nem
vádolva akarunk védekezni, csupán hangsúlyozni kívánjuk, hogy az egyetem-
nek több megértéssel és rokonszenwel kell közelednie a középiskolához,
ennek az elemihez, az elemi iskolának pedig a családhoz és a családnak min-
denikhez. Egyiknek sem szabad a másik munkáját lekicsinyelnie vagy a
másikban ellenséget, valami szükséges és elkerülhetetlen rosszat látnia,
hanem a család olyan helyettesét, mely a tanulókat csak a végső szükségből
és hazánk kultúrája magasabb szempontjainak érdekében klasszifikálja tanul-
mányilag és erkölcsileg.

A boldogabb magyar jövőt kétségtelenül a jobb magyar iskola bizto-
sítja; de viszont ennek megteremtése olyan áldozatos munkát kíván a taní-
tótól és tanártól, melynek társadalmi és anyagi megbecsülése nem ajándék,
hanem kötelesség. És éppen e ponton bizonyítja be a novemberi cikk írója,
hogy cikke megírásában őszinte érdeklődés és nemes szándék vezette, mert
ellenkező esetben bizonyára nem hangsúlyozta volna „a középiskolai tanári
pálya anyagi szintjének hathatós” emelését, mint oly kívánságot, mely a
helyzeten szintén segíteni fog.

Egészen bizonyos, hogy bármilyen küzdelmes és hálátlan is e pálya,
mindig lesznek ifjak, kiket ideális lelkületük, tudomány- és gyermekszere-
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tetük erre hív, bár előre tudják, amint mi is előre tudtuk, hogy 35 évi testet
és lelket ölő munka után se cím, se rang, se anyagi jólét, se hatalom, sőt még
csak elismerés se leselkedik rájuk: „a magyar kultúra legfőbb oszlopaira“.
Ha az iskolafenntartó hatóságok az ilyen ideális munkásokat tengődni enge-
dik, nem őket alázzák meg mellőzésükkel, hanem önmagukat és az egész
országot. A tanári pálya is ítélkező pálya, a tanárnak is van annyi szüksége
anyagi és politikai függetlenségre, mint a bírónak. De mikorra a kultusz-
tárca költségvetésére kerül a sor, akkorra a mi részünkre — talán évszázadok
óta —csak a „jobb belátás“ marad és hivatásunk szépségének és jelentőségé-
nek a hangsúlyozása.

Ha majd a tanítónak és a tanárnak a sok gond miatt nem kell éjszakákat
átvirrasztania; tanítvány, szülők és idegenek előtt megalázó filléres mellék-
jövedelmek után loholnia, hogy családja emberek közé mehessen, hogy gyer-
mekeit ne rongyokban járassa iskolába, hanem a tanultságához méltó meg-
élhetésen kívül fizetéséből könyvre, folyóiratra, külföldi tanulmányútra
és néha színházra és koncertre is telni fog; ha a Tantervek anyaga ifjúsá-
gunk, tehát a jövő férfiainak egészsége és munkakedve érdekében hajszolt
tanítás és tanulás nélkül is becsületesen elvégezhető lesz; ha kiváló, minden
idejüket, egészségüket és egész lelküket az iskolának áldozó tanárokat elis-
merésben és fizetésben is megkülönböztetik azoktól, kik dolgukat csak
kenyérkeresetből, kelletlenül és velük született érzék nélkül végzik: akkor
lesz majd olyan elemi iskola, mellyel a középiskolai tanárok is meg fognak
elégedni, és lesz olyan középiskola, melynek végzett növendékeiben a főisko-
lák tanárainak is igaz örömük fog telni.

Addig is keressük közös erővel és egymás munkájának megbecsülésével
a probléma megoldásának reális lehetőségeit-és azzal a reménységgel, hogy
nemcsak a jövő, integer Magyarország tanárai érik meg azt az időt, mikor
művelt emberek módjára élhetnek, hanem mi is, akik azt előkészítjük.

GLATZ KÁROLY

MILYEN AZ ÚJ TANYAI OKTATÁS?

félnapi járóföldre volt iskola. Pedig a tanyák népe már évtizedek óta
álmodozott róla, sóvárgott utána. Hiába! Nekik nem jutott. Kellett a hegy-
vidékre, dédelgetett nemzetiségeinknek. Azoknak szép, monumentális isko-
lákat építettünk még a hegymögötti falvakban is.

A tanyák népe pedig csak várt, várt... Elhitettük vele is, meg a nemzet
lelkiismeretével is, hogy a szerteszórt s úttalan tanyák között lehetetlen a
beiskoláztatás. így történt aztán, hogy az Alföld színmagyar rónája nemcsak
gabonát termett, hanem analfabétát is annyit, hogy a megcsonkított Magyar-
ország analfabétáinak mintegy 90%-a esik az Alföld tanyavilágára. Ezekre
csak most, az újjáépítés munkája közben gondolunk. Amit Nagy-Magyar-
ország nem tehetett, azt megtette Csonka-Magyarország. A tanyák között
nagyhirtelen ott termettek az új népiskolák. Nem is kell messzire mennünk.
Már a kecskeméti gyümölcsfaligetes tanyák között is lépten-nyomon talál-
kozunk velük. Köztük járni, bolyongani, külsejüket, kertjeiket nézegetni,
belső életüket megfigyelni, bennük a magyar jövő építgetését látni: igazi
gyönyörűség.

Nem magas, felfelé törő épületek ezek, hanem a végtelen róna képéhez
simulók. Nem díszesek, hivalkodók, hanem a tanyavilág egyszerűségéhez
illők. Környezetük, udvaruk berendezése sem ötletszerű, mint a régi falusi
tanyai iskoláké. A pedagógiai követelményeknek megfelelő gondos terv-



290

szerűség látszik meg rajtuk. Minden iskola udvara sodronykerítéssel van
körülvéve s három részre van osztva. Az egyik játszótér, a másik virágos
kis kert, a harmadik a tanító gazdasági udvara. A játszótér egy része fás,
a másik homokos, csupasz terület. Igazi iskolai játszóterek. Olyanok, amilye-
nekkel csak külföldi iskolákban találkozunk. A tantermek ajtai előtt virágos
kis kert van. Az ízlésesen alakított virágágyak szélein zöld pázsitszőnyeg
fut körül. Bennük kora tavasztól késő őszig színes a világ. Ezek a kis kertek
a szülőket is, az idejáró gyermekeket is barátságos mosollyal köszöntik.
S ezek a kis kertek a mellett, hogy a tanyai gyermekek virágszeretetét ébreszt-
getik, fejlesztgetik, igen sok más értéknek is forrásai lesznek, ha majd tanítóik
irányítása mellett megfigyelik egy-egy virág fejlődését s közben meg-
tanulnak örülni a virágfakadásnak, a pompának, az illatnak, a virágról-virágra
szálló pillangónak, a mézet, virágport gyűjtögető méhikének, szóval az élet
igazi szépségeinek. Mert a tanyai nép, habár lépten-nyomon látja ezeket,
észre sem veszi. Nem tud bennük gyönyörködni. És a példa hat, s így, ha
nem is máról-holnapra, de valószínű, hogy nemsokára minden tanyaház
mellett lesz egy kis üdülésre, gyönyörködésre, bensőbb elmerülésre alkal-
mas virágos kert.

De a virágos kis kertek mellett minden iskolánál ott van a megfelelő
gazdasági kert is. Ezekben majd az élethivatás meg a szociális érzés csiráit
hintegetik el a tanítók az Alföld jövendő megmunkálóinak leikébe. Mennyi
jóleső érzés, öröm, önbizalom, további munkára való vágy, elhatározás és
akarat fog születni ezekben a gazdasági kertekben elért sikerek nyomán,
melyet majd az iskolán kívül kamatoztatnak. A munkában való elmerülésben,
egyetakarásban, egymás sikerén és segítésén való örömben lesz ezekben a
gazdasági kertekben való munkálkodásnak az igazi ereje.

Mikor falusi vagy tanyai iskolákról hallunk beszélni, mindig alacsony,
kisablakú, dohos szagú, össze-visszafaragott, tintafoltos padú tantermeket
gondolunk és sajnáljuk azokat az emberpalántákat, akik ilyenekben sínylőd-
nek, sápadoznak. S aki ezek után betekint az új iskolák tantermeibe, annak
ugyancsak van mit ámulnia, bámulnia. Tágas, magas, nagyablakú, napsugaras,
szemléltető képekkel díszített tantermeket lát, melyekben zöldre festett,
kényelmes ülésű s a gyermek testmagasságához szabott padokban 50—60
élénk tekintetű gyermek ül. És a tantermek legtöbbje még a tanév végén is
tiszta, rendes. Olyanra is akadunk, melynek tisztasága, rendje vetekszik a
legpedánsabb háziasszony lakásának tisztaságával, rendjével. És ezekben
az iskolákban száz meg száz gyermek szokja meg a rendet, a tisztaságot s
viszi szét ezt a jó tulajdonságot a nádfedeles tanyaházakba.

S ha a tanítók lakásába betekintünk, ott is kellemes meglepetés ér ben-
nünket. A régi kisablakú, búboskemencés, mestergerendás szobák helyett
tágas, nagyablakú s a középosztály kényelmével berendezett barátságos otthon
fogad. Rádió, könyvespolc ott van majdnem minden tanítói lakásban. S ha
a könyvsorokon végigfut szemünk, ott találjuk Petőfi, Arany, Vörösmarty,
Tompa, Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, Herczeg munkáit; ezeket olvassák
esténkint pihenésként a tanyai tanítók. De a könyvespolcon ott van a szak-
irodalom is. Vezérkönyvek, tanügyi lapok, folyóiratok. A Néptanítók Lapját,
melyet a tanítók nagyrésze régebben fel sem vágott, most serényen gyűjtö-
getik. S hogy olvasgatják, bizonyítják a bennük levő széljegyzetek. Ez annál
örvendetesebb, mert 1914 óta a tanítók pedagógiai önképzésében mintha
szélcsend állott volna be.

A népiskolai új tanterv óta azonban újra kelt az érdeklődés: ha két
tanító összejön, második szavuk már az új tanterv. Ennek anyagáról, szelle-
méről beszélgetnek, kérdezősködnek, vitatkoznak. Vannak elégedetlenkedők,
kételkedők, hitetlenek, megnyugvók és megértők. S milyen jó, hogy ilyen
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vegyesen vannak! Mert ha mindenki megnyugodna, megértene, hamar
elcsendesednének az érdeklődés hullámai, melyek elvégre is a nemzet hajója
jobb, boldogabb partra való jutásának igen-igen fontos tényezői.

De a tanítók érzik, hogy mindez kevés. A tanterv végrehajtására vonat-
kozó utasítást sürgetik, tanítói továbbképző tanfolyamokat óhajtanak, szak-
szerűbb felügyeletet kívánnak. S ezekből sok-sok haszna lenne az iskoláknak
s ezeken át a nemzeti művelődésnek. Sok-sok tapogatódzás, kísérletezés,
bizonytalanság szűnne meg. A tanítók továbbképzése annál is kívánatosabb,
mert sok olyan tanító van, aki a tanítóképző egyes évfolyamait a háború alatt
egy-két hónap alatt végezte s ezek hiányos képzésének a népoktatás vallja kárát.

S ha az iskolák belső életét figyeljük, úgy érezzük, mintha az új tantery
bevonulásával valami frissítő nagytakarítás történt volna. A régi népiskolai
tantervnek az igazi élettől oly távoleső, tudományoskodásra, értelemgyömö-
szölésre való elavult anyagát a környezet, a valóság, az igazi élet figyelgetése,
vizsgálgatása váltotta fel. S habár a régi elavult formák közé préselt s gyakran
azokba sülyedt holt lecketanítás még ott van némely iskolában, de igen sokban
már az érzés- és gondolatvilágot ébreszigető, fejlesztgető, embert, magyar
embert alakítgató könnyed, természetes beszélgetési forma, lépett. Az új
elemi népiskolákban már nincs zsiráf, kenguru, kacsacsőrű emlős állat,
mamuthfa, balzsamfa. Ezek megmaradtak az afrikai meg az amerikai gye-
rekeknek. A magyar; gyermekek a Bodriról, a Csillagról, a Csákóról, az ő föld-
jükön garázdálkodó ürgéről, a kukoricáról, a búzáról meg más efféléről
beszélgetnek az alsóbb osztályokban is, meg a felsőbbekben is, de mindenütt
más-más szempontból. Abban az iskolában, ahol a tanító még a régi módon
választja ki a tanítás anyagát s régi módon dolgozza fel,, a beszéd- és értelem-
gyakorlati órán, például a kutyáról, ilyen beszélgetést haljunk: Milyen állat
a kutya? — A kutya hasznos háziállat. — Miféle hasznot hajt a kutya? —
A kutya a házat őrzi. — Hát még miféle hasznot hajt a kutya? — A kutya
még a juhokat is őrzi. — Mit csinál a kutya? — A kutya ugat, — fújják a
gyerekek éneklő, a természetes beszéd hangjától és formájától teljesen elütő
hangon, minden érzés, minden gondolat nélkül. És ha megkérdezzük a
tanítót, hogy mi hasznát veszik ennek a tanulásnak a gyerekek, azt mondja,
hogy így kívánják vizsgára. Mintha bizony csak azért kellene tanítani, hogy
vizsgára tudjanak. Azok a tanítók, akik már az új tanterv szerint tanítanak,
például a kutyáról úgy beszélgetnek, hogy előbb séta alkalmával megláto-
gatják a szomszéd tanyaházat s ott megfigyelik a Bodrit, amint az idegeneket,
a jóbarátokat fogadja. Amint morog, vakkant, ugat, szűköl, játszik. Amint
jókedvét, örömét, haragját mutatja. Amint a füleit mozgatja, a farkát fel-
kunkorítja, vagy lelógatja. Szóval magát az életét figyelik s az iskolában erről
beszélgetnek. Elmondják, amit láttak, aztán következtetgetnek, hogy mit
miért csinálhatott úgy a Bodri. Majd az asszociáció révén eseteket mondanak
el az ő Bundásukról, a juhász kutyájáról, meg a tanyavilág minden valamire
való kuvaszáról. És ezeket nem kérdésekkel harapófogózzák ki belőlük.
Látszik, hogy ez a tapasztalat révén már ott van a lelkűkben s az onnan
kikívánkozik. Érezni, hogy a beszéd nemcsak a gégéjükből, hanem a szívükből
is jön. Aztán a tanító néhány vonallal kutyákat rajzol a táblára. .Az egyiknek
a farka lelóg, a másiké felfcunkorodik, mire a gyermekek felismerik, hogy
az egyik víg, a másik szomorú kutya s eseteket kapcsolnak hozzá, hogy miért
lehet víg, s miért szomorú. Az új iskolában a rajz is beszél a gyermekhez
s a gyermek is kifejezi magát a rajz nyelvén, mikor ő is rajzol a kutya
életéből jeleneteket.

Míg a régi típusú iskolákban az olvasókönyv olvasmányai csak az olvasás
technikájának elsajátítását szolgálták, addig az új iskolákban az olvasási
készség elsajátítása mellett az olvasmányokban rejlő gondolatokat hámoz-
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gatják, az érzelmeket keltő anyagot felszínre hozzák, következtetnek, ítéle-
teket alkotnak a maguk módján s ezzel lelküket észrevétlenül alakítgatják,
formálgatják s közben megszeretik az olvasást, mely ezzel életszükségletük
lesz ezekből az iskolákból kikerült tanyai gyermekeknek.

Sok iskolában divatozik még a nyelvtantanítás, pedig ennek még a nevét
is eltüntette az új népiskolai tanterv. Nyelvi magyarázat lett belőle. Míg
nyelvtant tanítók szabályokkal, alá- és mellérendelt mondatokkal, -andók,
-endők, képeshatározók, meg más hasonlókkal gyömöszölik tele a tanyai
gyermek lelkét, addig az új tanterv szerint haladók az igazi, a természetes
beszéd tartalmát, kifejező erejét vizsgáltatják a gyermek értelmi fokához
mérten. Tartalmilag összefüggő mondatokon szemléltetik azokat a nyelv-
tényeket, melyek az értelmes, helyes kifejezés és helyesírás szempontjából
szükségesek. Es nem a levonandó nyelvtani szabályokért, a formáért, hanem
a lényegért: a helyes beszédért, meg ennek a helyes leírásáért.

A régi módszer szerint dolgozó iskolákban a fogalmazás tanítása még
mindig abból áll, hogy a jelen időből a múltba, jövőbe, az egyes számból a
többesbe rakosgatják ide-oda a mondatokat. Verset torzítanak prózába,
elolvasott szövegek tartalmát íratják. Nem gondolnak arra, hogy ezek nem
is a gyermek fogalmazásai, hanem más gondolatainak alakítgatásai. Az új
népiskolai tanterv szellemében dolgozók előbb valami iránt érdeklődést
keltenek, gondolatokat, érzelmeket ébresztenek s magának a gyermeknek
gondolatait, érzelmeit íratják le, tehát a gyermekek maguk fogalmaznak
úgy, ahogy lelkűk diktálja, a szókincsük megengedi. S mennyi magyaros
szó és kifejezési forma kerül így felszínre! Olyan népies, tanyaias szavak
és kifejezések, melyeket az iskola azelőtt mellőzött, figyelemre sem mélta-
tott, pedig nyelvünknek valóságos gyöngyszemei.

Érdekes megfigyelni, hogy az új tanterv szerint haladó tanítók hogyan
alakítják ezt új iskolává. Egy iskolában ezt mondja a tanító:

— Mesélj valamit, Jancsi!
Jancsi a természetes beszéd hangjával ellenkező éneklő, iskolás hangon,

úgy, amint a jól megtanult leckét szokták felmondani, elkezdi a mesét:
— Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember. Kilencednek hívták.

Ez a Kilenced olyan szegény volt, mint a templom egere. Mit tett, mit nem,
gondolt egyet és elment világgá. Amint megy, mendegél...

— Várj csak, Jancsi! — szólt közbe a tanító. — Majd én folytatom.
És folytatta természetes, igazi mesélő hangon:
— Amint megy, mendegél, beér egy nagy, rengeteg erdőbe...
— Tanító bácsi, kérem, én nem úgy tudom, — szólt közbe Jancsi. —

Én úgy tudom, hogy Kilenced az úton találkozott egy ősz, öreg emberrel, —
meséli tovább a gyermek a lehető legtermészetesebb hangon. Pedig a tanító
nem mondta, hogy ne énekelve beszéljen, csak kizökkentette a mesének
leckeszerű felmondásából s közbeszólásával észrevétlenül késztette a gyer-
meket a természetes beszédre.

— Tudnátok-e mesét kigondolni? — kérdezte Kilenced meséjének
elmondása után a tanító.

— Nem. Még nem próbáltuk.
Erre a tanító fogta a krétát s karikákból, egyszerű vonalakból három

csirkét rajzolt a táblára, melyek kapargálás közben földigilisztát találtak
s ezen összevesztek. Majd a három csirkét úgy rajzolta, amint verseny-
futásra indulnak a távolba rajzolt gilisztáért. Aztán meg úgy rajzolta, amint
az egyik megbotlott, a másik elesett, a harmadik pedig elkapta a gilisztát
és diadalmasan tartotta a szájában. Mikor a gyermekek meglátták, nyomban
el akarták mesélni a három csirke történetét. A tanító azonban leíratta velük
s megszülettek az igazi fogalmazványok.
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Az új tanterv szerint az elemi népiskolákban nincs már Rio de Janeiro,
Zanzibár, Afganisztán, Szenegál, meg efféle. Nem kár értük, mert mikor
voltak, akkor is csak emlékezetterhelő üres szavak voltak. Helyettük sokkal
jobban ismerik most a magyar gyermekek Nagy-Magyarországot. Képzelet-
ben barangolják be a csonka hazát s az elszakított országrészeket. Képeken
nézegetik a szebbnél-szebb tájakat s közben a tanítók lelkükbe csepegtetik
a magyar fájdalmat, a magyar vágyat. A külső országokról, világrészekről
csak annyit tanulnak, amennyiben azok velünk szellemi vagy gazdasági
vonatkozásban vannak.

A természetrajzot, gazdaságtant még néhány iskolában tankönyvből
tanulják. Leckéket emléznek be, melyből megtudják, hogy a kukoricának
van gyökere, szára, levele, hogy nagyon hasznos növény, melyet tavaszkor
ültetnek s őszkor letörnek. Az új tanterv szerint dolgozó iskolákban már
a természetet vizsgálgatják. A kukoricát s a többi növényt a földön nézegetik.
Megállapítják, hogy a kukoricának pányvás gyökere van s ezek védik a szél
kidöhtése ellen. Megállapítják, hogy a szára bütykös, belül szivacsos s meg-
tudják, hogy ez arra jó, hogy a szél el ne törje. A levélen, a száron keresik
a vízgyűjtő csatornákat s megállapítják, hogy a növény hogyan gondoskodik
arról, hogy az esővíz a gyökeréhez jusson s ebből azt is megállapítják, hogy
a töltögetés felesleges, sőt káros. Majd tarkaszemű csöveket nézegetnek s
keresik a kukorica virágzatát, a beporzás módját s rájönnek, hogy miért
fajzik el a kukorica s hogyan védekeznek ez ellen. így forr Össze az új isko-
lákban a természetrajz a gazdaságtannal s így tanulják az igazi természetet
megismerni.

És az a friss, az igazi élethez alkalmazkodó anyag s a gyermek leikéhez,
a természetességhez alkalmazkodó tanítási eljárás az iskolák eddigi merev,
parancsszóra és félelemre alapított belső rendjét is megváltoztatta. A mozdu-
latlan, karbatett kezekkel való, a testet sanyargató, a lelket gúzsbakötő
üléssel már csak imitt-amott találkozunk. A tanításhoz, a közös munkához
megkívánt fegyelmet, rendet a tanítás anyaga iránti érdeklődés, a feldol-
gozási mód természetessége, a tanító és tanítvány közötti kölcsönös bizalom
és szeretet biztosítja.

Új iskolákkal, új tantervvel, új módszerekkel fogtunk az eddig elhanya-
golt tanyavilág kultúrájának emeléséhez. A munka már folyik s hogy ne lany-
huljon el, hanem erőben, lendületben fokozódjék, azt a nemzet érdeke
kívánja. Az pedig minden áldozatra érdemes.

DROZDY GYULA.

RÉGI TANYAISKOLÁK.

AZ ALFÖLD tanyavilágának kulturális szükségletét a jelenlegi kultusz-
miniszter 3.500 tanteremben és 1.750 tanítói lakásban állapítá meg, amely

szükséglet kielégítése, nagyarányú építkezés és berendezés által, köztudomás
szerint folyamatban van.

Könnyen fölmerül most a kérdés, vájjon korábban, a mostani akdót
megelőzőleg a tanyavilágnak semmiféle tanulási lehetősége nem volt-e?
Kétségtelen, hogy az Alföldet a korábbi ötven év bűnös módon elhanyagolta;
tudjuk, hogy az állami népiskolák túlnyomó részben nemzetiségi területekre,
a perifériákra kerültek, s az Alföld Kossuthért lelkesedő, kemény negyven-
nyolcas népét a kormányok sem gazdasági, sem kulturális alkotásokkal
nem kényeztették el. így azután ami történő mért valami mégis történt,
az tisztán és kizárólag az egyes községek jóakaratából és áldozatkészségéből
történt..
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A következőkben áttekintjük a 19. század folyamán és az összeomlásig
létrejött tanyai iskolákat, s ez az áttekintés megtanít bennünket a régi és új
viszonyok összehasonlítása segélyével a jelennek értékelésére. Régebben
magukra hagyott községek és városok, töredékes törekvések, egyesek, katho-
likusok és protestáns egyházak nehéz áldozatai: ma egységesen megszerve-
zett, minden szükségletet áttekintő és egyformán kielégíteni törekvő állami
munka, mely mindenhová a kipróbáltál, a legjobbat akarja elvinni. Az
Alföld elhagyatott népének ma az egész magyar államterület segítségére siet.

Ezen meggondolások után közöljük az egyes adatokat, még csak azt
emelvén ki, hogy az első tanyai iskolák majdnem mindenütt az 50-es évekbeli
abszolutizmus alatt létesültek, bizonyára a 48-as jobbágyfelszabadítás követ-
kezéseként.

Szeged városában a Szent Ferenc-rendi barátok 1842-ben kértek enge-
délyt külterületi iskola felállítására. 1848-ban már 5 pusztai iskola műkö-
dött a szegedi tanyákon, amely szám 1869-ben 17-re, 1900-ig pedig 41-re
emelkedett.

Hódmezővásárhely város külterületén az első tanyai iskola 1880-ban
létesült, de már 1880-tól 1900-ig 26 pusztai iskola szolgálta a népkultúra
ügyeit.

Kiskundorozsmán 1857—59-ben a seregélyesi tanyákon létesült az első
iskola, de már 1900-ban 4 pusztai iskoláról van feljegyzés.

Békéscsabán községi pusztai iskola 1876-ban létesült először Nagyréten
és 1876-tól 1894-ig a fürjesi, fényesi, nagygerendási, kisgerendási tanyai
iskolák létesültek a község kötelékében. Az evangélikus egyház Békéscsabán
1878-ban létesítette a dobozmegyeri külterületi iskolát, 1886-ban a soprony-
tanyait, 1891-ben Telekgerendáson, Kereken és Gerendástanyán, 1892-ben
Nagymegyeren, 1893-ban Kismegyeren.

Kiskunhalason 1890 előtt a gazdák áldozatkészségéből különböző
helyeken zugiskolák létesültek. Az első községi tanyai iskola 1890-ben
létesült, de már 1890-től 1900-ig 4 tanyai iskola volt Kiskunhalas határában.

Makón az első tanyai iskola a város határában 1856-ban létesült a róm.
kath. egyház kebelében. Ez időtájt létesült a csókási tanyákon is egy iskola,
mindkettőt azonban a város 1898-ban saját kezelésébe vette át. A makói
református egyház 6 tanyai iskolát létesített: békési útszéli külső tanyai
iskolát 1885-ben, ugyanez évben a kopáncsi pusztai iskolát, 1887-ben a rá-
kosi járandószéli, 1892-ben a mezőhegyesi útféli, 1890-ben rákos-tanyaszélí,
1892-ben hatrongyosi belső tanyai iskolákat létesítette, amelyeket a város
1897-ben saját kezelésébe vett át.

Cegléden az első tanyai iskola 1874-ben létesült, de már 1900-ban
13 tanyai iskola volt a ceglédi határban.

Nyíregyházán 1860-ban létesült az első tanyai iskola, de már 1900-ban
összesen 17 pusztai iskolát tud felmutatni Nyíregyháza tanyavilága.

Csongrádon 1869—70 években épült a Szent Imre, Szent István,
Szent László és Szent Erzsébet nevű iskola. 1873—74~hen a bokros-
parti, 1885—86-ban a szőlőközötti, 1894—95-ben a gyójai, 1899—1900-ban
á szálltéi, 1900—1902-ben a mámairéti, 1904—-1905-ben a nagyréti, 1907—
1909-ben a Szent Anna és a mentettréti tanyai iskolák.

Nagykőrös határában a nyilvános állandó jellegű tanyai iskolák a követ-
kező sorrendben létesültek: Tetétlenpusztán 1882-ben, Belsőnyilaspusztán
1886-ban, Pótharasztpusztán 1890-ben, Felsőjáráspusztán 1891-ben, CsemŐ-
pusztán 1894-ben, Homolytájapusztán 1896-ban, Hangácspusztán 1896-ban,
Külsőnyilaspusztán 1900 év előtt, Alsójáráspusztán 1900 év előtt. Azon-
kívül Nyársapátpusztán és Feketepusztán 1907 évben. Adatok vannak
arra nézve is, hogy a fenti hivatalos iskolák előtt Homolytáján 1869 évben,
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Pátharaszton 1871 évben, Nyilaspusztán 1876 évben, Külsőnyilaspusztán
1876-ban, Hangácspusztán 1876-ban, Tetétlenpusztán 1877-ben, Felsö-
járáspusztán 1879-ben rendszeres iskolai oktatás volt. Ezek voltak az úgy-
nevezett zugiskolák.

Kecskeméten 1855 szeptember hó 5-én határozta el a városi tanács
zo pusztai iskola létesítését. 1856 október 25-én választotta meg a pusztai
tanítókat a városi tanács, így a pusztai iskolák működése 1856—57 tanévvel
kezdődik. 1877 január i-én már zi pusztai tanító működött a kecskeméti
határban. Ettől az időtől kezdve azután állandóan szaporodik a pusztai
iskolák száma, azonban a pusztai tankötelesek igen nehezen akarnak iskolába
járni s csak 1898—99. tanévben múlja felül a pusztai tankötelesek száma
a Belterületieket. Ma már azonban 76 pusztai tanítói állás van szervezve
a kecskeméti tanyákon. Először Szentkirályon, Alpáron, Városföldjén,
Haleszben, Talfáján, Úrréten, Szentlőrincen, Monostorfalván létesültek
a kecskeméti határban tanyai iskolák.

GESZTELYI NAGY LÁSZLÓ.

H. G. WELLS VILÁGA.

H G. WELLS a világirodalom legnépszerűbb írója, komoly irodalmat
és ponyvát egyaránt számításba véve. A könyvei olyan példányszám-

ban fogynak el, hogy az ember megörül, hogy még mindig ennyien vannak,
akik könyveket vesznek. Utolsó regényével, a William Clissold világával*
pedig önmagát is felülmúlta. Szellemi dolgoknál szokatlan gyorsasággal
jutott el Magyarországra is ez a könyv, itt is elfoglalta az őt megillető helyet
minden művelt család asztalán, felemelte az olvasók ezreinek lelkét a kor
színvonalára, meglett bankvezéreket szociális gondolkodásra tanított, gyűlé-
sek gyűltek és szövetkezetek szövetkeztek szuggesztív hatása alatt.

Wells regénye valóban már a megírás módját tekintve is igen modem
regény, utolsó divat. Egy idő óta azt látjuk, hogy a regény kereteibe mindég
több és több tudományos, gondolati és tendenciózus tartalom sűrűsödik bele.
Azelőtt csak az orosz regény természetéhez tartozott, hogy irodalmi alko-
táson kívül filozófiai és szociális krédó is legyen, mert a cári Oroszország
nagy gondolkodói a sajtószabadság korlátozottsága miatt mondanivalóikat
máshol nem fejthették ki. De újabban, amióta a lka megszűnt szélesebbb
rétegekhez szólni és szakemberek finom időtöltése lett, amióta a színház
a mozi nívójára sülyedt és viszont a mozi még nem emelkedett fel az irodalom
szintjére, amióta a napilapok egyre rövidebb lélekzetű cikkekben mindinkább
csak reportage-ra szorítkoznak, haladva egy végső ideál felé, egy lap felé,
mely már csak címekből fog állani, — újabban a regény az egyetlen, közön-
ség elé kerülő irodalmi termék, mely megbírja a szellemi tartalmat, melybe
gondolatokat lehet elhelyezni. Újabban úgy látszik, a regényolvasó közönség
inegis követeli, hogy a regény tanítson, necsak szórakoztasson. Részint az
idők fordultak komolyra, részint a tiszta artisztikum tisztelete van kivesző-
ben. így keletkezett egy új regénytípus, melyet az jellemez, hogy igen terje-
delmes, hogy a jelenkor politikai, társadalmi, vallási viszonyainak nemcsak
ábrázolása, de elméleti boncolása is jelentős szerepet játszik benne, hogy a
regény vékony meséjét minduntalan kis essay-betétek szaggatják meg. Leg-
híresebb az ilyen regények közt Th. Mann Varázshegye, a 20. századnak
kétségkívül legösszefogóbb alkotása s épp ezért mese dolgában elég unalmas.

Wells, aki kói pályafutását kitűnő fantasztikus regényekkel kezdte,
melyek mindmáig az ifjúságnak méltán kedveit olvasmányai, elérkezettnek
látta az időt, hegy ő is nagy szintétikus regényt írjon. Belátta talán, hogy eza
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fajta most a legkeresettebb. De az ő szavaival akarunk élni, azt kell mon-
danunk, elérkezett fejlődésének arra a fokára, hogy megírhatta Clissold-
Wells világát. Mert Wells azok közé az emberek közé tartozik, akik évről-
évre fejlődnek néhány szellemi centimétert és erre igen büszkék.

Megírni egy embernek az egész világát, metafizikai éghajlatát, törté-
nelmi előzményeit, leíró földrajzát, társadalmának hossz- és keresztmetsze-
tét, — szándéknak ez nem kevés. Eddig talán csak egy ember vállalkozott
erre a feladatra, Goethe, a Wilhelm Meister megírásakor. Goethétől nem is
lehet rossz néven venni.

Ha ez a nagy szándék nem lett volna meg, ha a regény nem akarna sok-
kal több lenni, semmint regény, talán nagyon szép regény volna, hiszen
Wells kitűnő regényíró. Ami a regény ebben a regényben, az mind kiváló:
a szerelem lélektana (csodálatos, hogy ez a fantaszta ember milyen pontos
önmegfigyelő) itt is, mint Wells valamennyi utóbbi regényében, hol fájóan-
őszintén, hol költőien-felemelően igaz. Nőalakjai igazi nők és szerelmi
atmoszféra lebegi körül őket, már pedig a hindu ősregények és az Arany
Szamár óta a regény levegője a szerelem levegője.

Azt sem lehet mondani, hogy nincs benne nagyon sok okos gondolat.
Nagy nyugalma, roppant tárgyilagossága képessé teszi, hogy elgondolkoz-
zék dolgokon, melyeket az ember általában gondolkodás nélkül tudomásul
szokott venni és újszerű megvilágításban mutassa be azokat. Ez is a regény-
író feladata. Például ragyogóan fejtegeti, hogy a hét, hat munkanapjával
s egy vasárnapjával nem felel meg a mai élet ritmusának, jobb volna 10—12
munkanap után 2—3 nap pihenés. Ezer ilyen okos megfigyelés közt találóan
írja le a Népszövetség céltalanságát és tehetetlenségét. „Wilson — mondja—
lényegében jogász-tanár volt, amerikai jogász-tanár, történelmi perspek-
tívája alig ment túl az amerikai szabadságharcon. Nem volt benne semmi
szellemi, sem erkölcsi alázat, de nem volt benne annyi gőg sem, amennyi
megfelelt volna az alkalom nagyságának.“

Miért nem maradt meg Wells ezernyi okos megjegyzésénél? Oly
okosan, oly sokszor óv a hamis általánosításoktól, oly geniálisan mutat rá,
hogy „a“ kapitalista rendszerről beszélni üres szalmacséplés Marx nyomán,
hiszen nem egy, hanem számos kapitalista rendszerrel állunk szemben, —
és ennek ellenére ő is általánosít, rendszert alkot, kapitalista rendszert még
hozzá, a jövő kapitalista rendszerét állítólag.

A mű maga mindjárt rendszerrel kezdődik, rendszerek rendszerével,
metafizikai rendszerrel, valláspótlékkal, — az ember az első hetven oldalnál
alig tudja legyőzni a kísértést, hogy abba ne hagyja az olvasást. Szinte nem
is értem, hogy a metafizikától annyira iszonyodó publikum hogy volt képes
elfogadni ezt a metafizikával kezdődő könyvet. Talán azért, mert metafizi-
kája a lehető leginkább ebédlőasztalképes, legnyárspolgáribb metafizika.
Elsősorban is negatív: hosszasan és újra elmondja, hogy miért nem hihet
a becsületes polgárember a túlvilágban és az isteni igazságszolgáltatásban.
Támadja a katholicizmust, — pedig hát mit zavarhatta ez Clissold angol
kozmosát? Azt hiszem, csak megszokásból támadja, Voltaire óta élő pol-
gári tradíciók kötelezik. Azután jön a pozitív rész, az e-világi metafizika:
Wells hisz a tökéletesebb adottságokkal világra jövő Emberfölötti Ember-
ben, kinek kitenyésztése az emberiség legfőbb feladata. Nem a nagy mumus,
a nietzschei Übermensch dacos lázadása ez, hanem az angol superman-nak
Shaw óta népszerű alakja, mondjuk- az Emberfölötti Angol. Wells superman-
jében csak az az új, hogy pszichoanalitikus úton próbálja alátámasztani:
az emberiség kinőtt a gyermek ősi, önös ösztönöktől vezetett lélekállapotából,
amint az egyes ember felnövekszik és most a kamasz tiltásokkal elgyötört
lelkiségét éli, megszaggatottan; idővel eljut majd a felnőtt kiegyensúlyozott-
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ságához, amint Wells-Clissold már többé-kevésbbé eljutott odáig. Wells
érvelésében Jungra hivatkozik, nem Jung műveire, hanem bizonyos szemé-
lyes kijelentésekre, melyeket Glissoldnak tett. Azt hiszem, ez a nagy svájci,
aki eddig legszélesebben alkalmazta a pszichoanalízis módszerét a szellem-
történetre, meg volt döbbenve, mikor gondolatának clissoldi karikatúrájával
szembetalálkozott.

Nem is a pszichoanalízis az igazi alapja ennek az elképzelésnek, hanem
még mindig a régi „biológiai avagy természettudományos világnézet“,
a hit az embernek, mint biológiai értelemben vett fajnak tökéletesedésében
a törzsfejlődés további folyamán, azon az úton, melyen az egysejtű lény kuka-
con, békán és kengurun keresztül emberré lett. Ez is olyan hit, melyben ma
már legföljebb angol regényírók hisznek: biológusok semmi esetre sem.

Wells szörnyűségesen haragszik a romantikára, amint ezt is magával
hozza a nyárspolgári tradíció. Mégis történelemszemlélete, sőt egész világ-
nézete, azon az ősromantikus, Herderre visszamenő hasonlaton alapul,
hogy az emberiség élete, életének fázisai olyanok, mint az egyes ember
életének egyes korszakai. A népeknek van gyermek-, ifjú- és egyéb koruk.
Ebben az analógiában még ma is hisznek néhányan, például Keyserling gróf
és vele talán néhány venezuelai egyetemi tanár, — de ma már éppen ez a hit
jellemzi a történettudomány dilettánsait. Tegyük fel, az ausztrálnéger máma
megfelel a hatéves gyermeknek, a jeles angol pedig az ötven éves férfinak.
De mi lesz az analógiával, ha a kínaira gondolunk, aki eszerint már legalább
száznegyvennégy és fél éves és mint egyes ember már rég meghalt volna.

Szinte megdöbbentő, hogy Wells, a „felnőtt“, még milyen naív lelkese-
déssel tud hinni a fejlődés ideájában, mintha a 19. század óta, amikor ez a
furcsa lelkesedés elkezdődött, mi sem változott volna. Mintha a világháború
ténye magában nem cáfolná meg azt az hiedelmet, hogy az emberiség vala-
mit is fejlődött volna a lelkiekben. Mintha a sok „Untergang“-elmélet nem
inkább a visszafejlődés hívőjévé tenné az embert. Mintha nem látnok az
emberiséget most is és menthetetlenül az örök önzés, az örök kegyetlenség
és az örök ostobaság karmaiban. A különbség az, hogy a mai önző több em-
bernek árthat, mert a technika megnövesztette a távlatokat, a mai kegyeden'
jobban tudja fájatni kegyedenségét, lévén mérges gázok és repülőtámadá-
sok és a mai butaság grandiózusabb és legyőzhetedenebb, lévén demokra-
tikus. „Az emberfaj sárkányfog-vetemény“ továbbra is és mindég.

De könnyű Wells-Clissoldnak hinni a fejlődésben: hitének alaptétele
az, hogy Clissold a legtökéletesebb lény a világon. Ha azután szemügyre vesz
például egy középkori szentet, konstatálja, hogy az nem olyan, mint Clissold
— az emberiség reprezentánsa fokozatosan vált szentből Clissolddá, nagy-
kapitalistává. Miután pedig Clissold a tökéletesebb, az emberiség nyilván
sokat fejlődött, míg mondjuk Assisi Szent Ferenctől Oissoldig jutott el.

Wells azonban nemcsak Clissold, hanem fantasztikus író is. Nem éri
be általános elvek megrögzítésével, hanem konkrét célt tűz ki, a jövő embe-
reinek egy egész konkrét alakulatát, mely felé Clissold-olvasó mindannyiunk-
nak erkölcsi kötelességünk törekedni. Utópiát rajzol, jubiláns és legfőbb
utópiáját. Ez a Világ-állam, a jövendő „felnőtt“ emberének állam- és társa-
dalomformája.

A hindu istentriászban látja Wells a mai társadalom hármas tagozott-
ságának legtalálóbb szimbólumát: a romboló Visnu a feudális arisztokrácia,
a romboló Siva a kommunizmus felé hajló munkásság, a teremtő Brahma a
Wells szerint egyedül jövőképes osztály, az intelligens nagykapitalizmus.
A nagykapitalisták érdekközösségen alapuló világszövetsége lassankint
állam lesz az államban és az állam összes funkcióját fogja gyakorolni, sőt
annál is többet: a közjólétről gondoskodni fog, iskolákat, kórházakat váró-
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sokat fog építeni, igazságot fog osztani, a közrendet fenntartja, művészete-
ket és kultúrát fog inspirálni, az örök békét megteremti majd. Az emberiség
akkor majd nyugodtan alhatik; a derék, intelligens gyárosok és bankigazga-
tók saját jól felfogott érdekükben gondoskodnak majd róla, hogy mindenkinek
jól menjen a sora. Az a IV. Henrik utópista volt, de az acéltröszt majd meg-
csinálja már, hogy minden szakmunkásnak vasárnap egy tyúk főjjön a tech-
nika minden vívmányaival felszerelt fazekában.

A derék gyáros bácsi az altruista világállam trónján pozitív oldala az
utópiának és nem is túlságosan veszedelmes, csak éppen túlságosan utópia.
De van támadó negatív oldala is ennek az utópiának. A nemzetközileg szer-
vezett nagykapitalizmus nem fogja beérni azzal, hogy állam legyen az állam-
ban, hanem amikor ideje eljön, meg fogja szüntetni a nemzeti államokat és
a Világállam r.-t. átveszi az uralmat. Hiszen a telefon, rádió stb. korában oly
elavultak már ezek a rövid távolságú dolgok, ezek a nemzetek, királyok meg
miegymás, mondja Wells. Minek ezek, el velük, szebbet tud adni a Világ-
állam. „Amikor a régi rend tutulja trombitáit és lengeti lobogóit, tolakszik
csillogó lojalitásával, túlozza múltjának fényét és küzd, hogy fenntartsa eze-
ket az ősi halludnációkat, az új rend el kell hogy mondja meséjét nagy hidak-
ról és csatornákról és rakpartokról, hatalmas hajókról és szép gépekről, a
laboratóriumok szubtilis győzelmeiről és a tudomány mélyülő csodáiról.“

Milyen szép mese is lesz ez! A humánumnak milyen gazdag hajtásait
fogja ez a kis Clissoldok leikéből kicsiráztatni! Valóságos óramű-virágokat,
melyek nappal ózont termelnek és éjszaka világítanak. A csecsemő-Clissol-
dok újjuk helyett számológépeket fognak szopogatni és a gyermek-Clissol-
dok nemzet helyett világbékét fognak játszani.

A jeles angol író mindég az emberiség, az ember, az emberi nevében
beszél. Igenis, emberi érzés diktálja szavait, mikor a nagykapitalizmus vezé-
reinek megmagyarázza, milyen üdvös dolog lesz, ha munkásaik számára isko-
lákat és kórházakat létesítenek és emberi dolog, legszebben emberi a véron-
tástól iszonyodni. De miféle furcsa, elrugaszkodott emberi érzés az, mely
nem veszi észre: az általa megvetett dolgokban, az ősi monarchiák mélyszim-
bolumú formaságaiban, középkorian harsogó trombitákban és keresztes
hadjáratokra emlékeztető lobogókban, a múlt szépségeiért, régi dicsőségért
való lelkesedésben mennyivel több az, ami igazán emberi, semmint a leg-
nagyobb Brooklyn-hídban és az atomok szétbontásában. A technika vív-
mányai is csak akkor válnak emberi értékké, amikor nem praktikus célt
szolgálnak, hanem a régi, céltalan, heroikus lelkesedés eszközei: mint Lind-
berg óceánátrepülése; és az óceánátröpülő bájos, szerény, vitézi egyszerűsége
sokkal többet jelentett emberi szempontból, mint az egész intemacionális
légiposta-forgalom.

Még sokan vagyunk és mindég is sokan leszünk, akik egy régi budai
utcát jobban szeretnek nemcsak a Rákóczi-útnál, de minden Newyorkok
minden Broadwayjánál; nem szentimentalizmusból és nem üres széplélek-
játékból, hanem mert a budai utcából kiérezzük az emberi lelket, mely gond-
dal és szeretettel rakta fel minden ügyetlen kövét egymásra, hogy ház és
otthon és utca legyen, kapu és udvar és minden a maga emberi, lélekkel át-
élhető helyén, míg a Broadwayt gépdaruk emelték vasbeton-állványokra
gépeszű mérnökök rajzai szerint, hogy gépies emberek éljék benne auto-
mata életüket, gépies evéssel, gépies beszéddel, gépies alvással, mígnem a
gép szétbomlásának órája elérkezik.

Egy ízben már előfordult a történelemben olyan folyamat, ahogy Wells
a Világállam kialakulását elképzeli, hogy tudniillik alája nő az államoknak
és kiemeli azokat sarkaikból, feleslegessé téve őket: így tett az Egyház a
keresztény időszámítás első századaiban, mikor földalatti gyülekezetből
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lassankint államvallássá lett, majd az államhatalom, a római imperium
összeomlásakor maga vette kezébe a hatalmat, hogy azután átadja a
keresztény nemzeteknek. De milyen más folyamat volt ez: az Egyház egy
eszmét jelentett és automatikusan átvette a főhatalmát, mikor a világi
hatalom elvesztette az eszmét, ami éltette és atomaira bomlott, mint a test,
mikor az élet elhagyja. Az Egyház megkoronázta a keresztény uralkodókat,
kiknek felkent személye egy újabb eszmét képviselt, a nemzeti eszmét,
mely később az uralkodó személyétől függetlenül is államösszetartó erővé
vált. A nemzet ma is eszme még, mely emberi vérkeringéssel járja át a
nemzet minden egyes tagját. — De mi az az eszme, mely Wells világ-
államát éltetheti? a vezetők, a nagy haszonélvezők számára még csak lesz
értelme, mert a hatalom igen nagy érték; de a többiek számára nem fog mást
jelenteni, mint legjobb esetben kényelmes megélhetést — és a megélhetéshez
ez nagyon kevés. A gép államá lenne ez és halála minden emberinek.

De nem kell félni a clissoldi lidércnyomástól, a világállam utópia és
sókkal valószínűtlenebb, mint Wells összes eddigi utópiái: előbb fogják
feltalálni a láthatatlanná tevő szert és előbb fognak a Marslakók vizitbe jönni
a földre, mintsem hogy a világállam megvalósulna. Mert eddig is csak esz-
méknek volt építő erejük és ezentúl is csak azoknak lesz.

Ha sorra vesszük Wells nagyobb igényű gondolatait, nincs köztük egy
sem, ami nem volna a szó legrosszabb értelmében 19. századi. Mind a
természettudományos gondolkodásban és a történelmi materializmusban
gyökerezik, a Victoria-kor tradícióiban, melyeknek fénye annyira megfakult,
melyektől az újabb angol generáció csömörrel fordul el. Ez a naiv, montes-
quieui hit abban, hogy az államforma üdvözít, nagyon távol esik már a mai
Szellemtől.

Van egy nagyon szellemes, bár egyáltalán nem újszerű rész a
regényben, ahol Kari Marx lelkét elemzi és személyes érvekkel cáfolja
a szocializmust. A személy-analízisnek ezt a módszerét azután könnyű
és természetes dolog Wells ellen fordítani; hiszen minden sorából kiüt-
köznek az író egyéniségének nem túlságosan rokonszenves körvonalai.

Wells a tipikus szellemi parvenű. Hallatlan szellemi karriert futott be,
míg néptanítóból a legolvasottabb író lett, és most, parvenű-önérzetével
az egész emberiség tanítómesterének érzi magát. Mindenhez ért, mert,
autodidakta lévén, nincs kritikája önmagával szemben; és mindenre meg
akar mindenkit tanítani: történelemre, természettudományokra, boldog
életre, hogyan kell a nőkkel bánni stb. ízlés dolga; de vannak, akik nem bír-
ják ki a leckéztetést, különösen, mikor nem érzik, hogy az oktató hivatva
van az oktatásra. Parvenü-gőgje természetesen legélesebben az ellen az
osztály ellen fordul, melyből ő maga is kikerült, legkegyetlenebbül a peda-
gógusoknak mond oda. De ez éppoly emberien csúnya vonás, mint az, hogy
az hókat becsmérli, maga is író lévén.

De Wells nemcsak parvenü; öregedő parvenü is. Az egész könyvön végig
érződik az író félelme a megöregedéstől. (Valóban, az elöregedett író sokszor
oly szomorú látvány, mint az elöregedett szépasszony.) És megtalálja a nagy
vigasztaló illúziót: ő nem öregedett meg, csak „felnőtt“. Ez az élményalapja
az egész felnőtt-elméletnek. Pedig hiába, mégis, tagadhatatlan, Wells meg-
öregedett. Elvesztette az eleven kapcsolatot a most születő korral és
minden gondolata egy fölöslegessé váló tegnapból sarjad. Támadja az ifjú-
ságot, hogy fanatikus, dogmatikus, bekorlátozott és nem érti meg az ő össze-
. fogó tanait. De ő sem érti meg többé az ifjúságot és ez minden baj oka, és
főkép ezért nincs joga tanítani. Csak az taníthat, aki tanítványaival eleven
kapcsolatban él és Wells ezt nem teszi. Túlságosan nagy úr már hozzá és
túlságosan régi ember. Elavult.
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Valahol azt írja regényében: „Én részemről főleg azért vagyok forra-
dalmár, mert a formális és jól berendezett dolgok, a sikeres ember normális
szórakozásai, a kiállhatatlanságig untatnak engem.“ Mi meg visszafordít-
hatjuk ezt a mondatot és megkapjuk a legfőbb wellsi tanulságot: „Mi főkép
azért nem vagyunk forradalmárok, mert a 19. század formális és jól beren-
dezett forradalmisága, mely ma sikeres írók dilettáns szórakozása lett, a ki-
állhatatlanságig untat minket. Ma nincs unalmasabb, mint egy forradalmár.

SZERB ANTAL.

A HUMANISZTIKUS GIMNÁZIUMI ANKÉT.

FOLYÓIRATUNK múlt évi harmadik számában (253. 1.) tárgyilagos
megjegyzések keretében közöltük azon ankét eredményeit, melyet a

Magyar Humanisztikus Gimnázium Híveinek Egyesülete rendezett, meg-
kérdezvén egyetemeink tanárait arra nézve, mennyiben vannak megelégedve
hallgatóik modern és klasszikus nyelvi ismereteivel. E hosszú című s úgy
látszik, németből fordított nevű egyesületben a hazai oktatásügynek lelkes,
önzetlen munkásai húzódnak meg, akik mindentől, hatóságtól vagy érdek-
képviselettől függetlenül, elfogulatlanul keresik a módokat, melyekkel nem-
zeti nevelésünk javítható, emelhető volna. E törekvéseket elősegítendők,
adtuk ki az ankét eredményeit az egyesület titkárának, Balogh Józsefnek
összefoglalásában.

Cikkünk többfelé is feltűnést keltett, s reflexiókra, válaszokra adott
alkalmat. Nem szokásunk a cikkeink nyomán felkelt nyilatkozatokra vagy
polémiákra válaszolni, — nekünk utunk van, melyen előre megyünk —
a jelen esetben azonban nem látszik kilátástalannak, hogy a kérdés egyes
elágazásait tovább kísérve, értékes tanulságokra jussunk. Ezért hozzuk jelen
számunkban a középiskolai oldalról jelentkező kérdőjelekre válaszul Glatz
Károly cikkét, a jövő számban pedig Weis István tollából azon vonatkozá-
sok ismertetését, melyek az ankétnak eredményeivel kapcsolatban az egyetemi
ifjúság munkavégzését illetik. Ugyancsak a következő számokban hozunk
néhány tanári nyilatkozatot azon munka lehetőségeiről, amely munkát ma
ifjúság és közönség, valamint a legfőbb tanulmányi hatóság egyaránt el-
várhat a felső oktatás embereitől.

Látható tehát, bennünket programmunkhoz híven a nemzeti kultúra
szempontjai vezetnek s ezek szolgálatában akarjuk elmélyíteni a kérdést,
mely a közéletbe vetve apró ressentiment-ok vagy pártpolitikai szónoklatok
zsákmányává lett. Mit szóljunk ahhoz, hogy a numerus clausus lefolyt
vitájában cikkünkből akarták bizonyítani a hazai keresztény ifjúság szor-
galomhiányát, holott az ankétrendező egyesület minden korlátozás nélkül
az egész ifjúságról gyűjtötte az adatokat, s a választ adó tanárok, nem keres-
vén és nem találván zsidó és keresztény hallgatóik közt különbséget, mind-
nyájukról egyformán állapították meg véleményüket! Vagy mit szóljunk
ahhoz, hogy egyhelyütt középiskolai oldalról is félreértve cikkünket, az egész
ankétot, melyet a középiskola érdekében ma egyedül működő önzetlen
egyesületünk legtisztább szándékkal rendezett, középiskolaellenesnek nyilvá-
nították. Ez a szerencsére csak egyszer felhangzott vád bennünket annál
méltatlanabbul ért, mert éppen mi voltunk azok, kik utóbb is bátran, a
napisajtó hangulataival szembeszállva védtük meg a középiskolai tanárság
életjogait. (Sajtó és iskola, Magyar Szemle II. kötet, 187. 1.)

Közép- és felsőiskola és közönség kölcsönös megértése a nemzeti kultúr-
munkának síné qua non-ja, s ha a fenti jelenségek azt mutatják, hogy ez
a megértés még nem teljes, úgy nem marad egyéb hátra, mint a dolgokat
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minden oldalról, napsütéses és árnyékos felétől egyaránt megtekinteni és
az emberekkel a dolgokat és önmagukat megérteim. Ezt és nem egyebet
szolgálnak elkövetkezendő tanításügyi cikkeink.

KÜLPOLITIKAI SZEMLE.

kényszerlét után formailag feloszlott. Tényleg még fennáll Hinden-
burg elnök erélyes, de szokatlan intervenciója következtében a legsürgő-
sebb törvényhozási teendők elvégzésére: a Reichstagnak a mai koalíciós
többség segítségével tető alá kell hoznia az úgynevezett „Notetat“-t, azaz
szükségköltségvetést, az agrár szubszidiumok kérdését és még egynéhány
kisebb, főleg pénzügyi jellegű törvényjavaslatot. Ennek az elvégzésére
március végéig haladékot kapott tehát a parlament, amikor aztán a fel-
oszlatásnak be kell következnie és a választásokat a pártközi megegyezéshez
képest, előreláthatólag május 20-a körül fogják megtartani, hacsak — a
német politikai viszonyokat tekintve, feltétlenül élnünk kell ezzel a fenn-
tartással — nem fog minden egészen másként történni.

Nincsen nehezebben elemezhető és lényegében sivárabb politikai
probléma a német pártélet válságainál. Amilyen érdektelenek a Reichstag
vitái doktriner egyhangúságukban, éppen olyan szárazak a kívül álló számára
a céltalannak és érthetetlennek látszó kormányválságok változatai is. Vala-
mely nagy átfogó gondolatnak, vagy egy nagy személyiség domináló hatásá-
nak, egyáltalában jelentékenyebb egyéniségeknek teljes hiánya az, ami szín-
telenné és végeredményben megoldhatatlanná teszi a német válságokat.
Tavaly, hosszas vajúdás után, Stresemann gondolataként, aki kétségtelenül
a legtehetségesebb és legnagyobb látókörű egyéniség a német politikában,
létrejött a nemzeti jobbpártnak, a katholikus centrumnak és a liberális
alapszínezetű néppártnak (Stresemann pártja) hibrid koalíciója, amelynek
erkölcsi alapja egyrészt a német nemzeti pártiak által elvből visszautasított
és csak kényszerűségből támogatott locamói politika, másrészt egyes törvény-
hozási s kormányzási szükségletekre vonatkozóan megkötött adás vételi
üzlet volt. A német nemzeti párt feltétele az agrár termelést támogató
törvényhozás kiegészítése volt, a centrumé az iskolatörvény megalkotása
a weimari alkotmány értelmében s a felekezeti iskolák kiterjesztése alapján,
a néppárté pedig Stresemann külpolitikájának támogatása. Ebben aztán
megegyeztek: a nemzetiek fogcsikorgatva és hátbatámadásra bármikor
készen támogatták a „locarnói szellemet“, a centrum egy benső válság
huzavonájától elgyengülve mindegyre csökkenő tekintéllyel játszotta az
összekötő kapocs szerepét, és mikor rákerült volna a sor, hogy az üzletnek
számára előnyös feltétele teljesüljön, akkor a liberalizmusára visszaemlékező
néppárt megtagadta a barátságot s ezzel megszűnt a koalíció létalapja.

Nehéz lenne ennek a csoportosulásnak kimúlásán könnyeket hullatni:
egyetlen politikai funkciót teljesített: egy időre legalább leszögezte a nacio-
nalistákat a megegyezés politikájához. Stresemann, aki a koalíciót világra-
hozni segítette, ezzel elérte célját, de mindjobban be kellett látnia, hogy
a természetellenes társulás nem maradhat tovább fenn és hogy pártja erősen
veszt tekintélyéből az országban, ha nem tér vissza liberális platformjára.

Hindenburg tábornagy, aki nyilvánvalóan nem akar elnöklő bábu
enni, hanem előjogainak érvényesítésével legalább is irányt akar mutatni
a sivatagban, közbelépésével elérte azt, hogy a centrum kénytelen-kelletlen
lenyelte az iskolatörvény elejtését és mégis hajlandó tovább kooperálni a
hűtienné vált néppárttal. Helyes-e vájjon Stresemann számítása és bekövet-
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kezik-e az a balratolódás a választásokon, amelyet várnak, azt éppen a kon-
stitutív elemek porhanyósságánál fogva egyáltalán nem lehet megítélni.
Nagyon sok függ a francia választások kimenetelétől, de viszont ezek reak-
ciója is kiszámíthatatlan: Poincaré győzelme vájjon inkább a nacionalisták
felé hajtaná-e a vizet, vagy pedig a megegyezés és békét keresők politikája
kapna inkább lábra? A cél mindenesetre a nagy baloldali koalíciónak újjá-
alakítása: a jobboldal által támogatott és a balpártok által cserbenhagyott
centrum valószínűleg abba a groteszk helyzetbe fog kerülni, hogy „bosszú-
ból“ a néppárttal és a szocialistákkal együtt szembe fogja támadni hűséges
fegyvertársait, a német nemzetieket. Bármily kockázatosnak, sőt céltalan-
nak látszik is minden kombináció az események alakulásáról, egy dolog
bizonyosnak tekinthető, s ez az, hogy Stresemann, aki a birodalmi politiká-
nak sarkköve, mindenesetre helyén kell, hogy maradjon. Ehhez természe-
tesen az is szükséges, hogy Briandnál és Chamberlainnél továbbra is meg-
találja politikájának azt az erkölcsi és effektív támogatását, amely őt a pártok
fölé emeli.

A FRANCIA VÁLASZTÁSOK. Amilyen gyenge és széteső a német
kormány- és pártélet, olyan öntudatos erőt mutat az eredetileg bal-
oldalinak választott, de a pénzügyi események nyomása, továbbá Poincaré
kemény kezének vezetése alatt jobboldalivá lett nagy francia koalíció a
kamarában. Ott is balrafordulást jósolnak, azonban az az óriási többség,
amely a halódó kamarában Poincaré nagy beszéde után a költségvetést
elfogadta, egyelőre nem mutat arra, hogy az ország közvéleménye tényleg
balratolódást várna. A miniszterelnöknek úgy látszik sikerült a közvéle-
ménybe beleszuggerálni azt a nem alaptalan gondolatot, hogy az ő bukása
végeláthatatlan és helyrehozhatatlan pénzügyi krízist hozna létre. A kép-
viselő urak, akik Franciaországban tudvalevőleg állandó összeköttetésben
vannak választóikkal, valószínűleg kiérezték a közhangulat alakulását, külön-
ben nem mertek volna ily határozottan Poincaré mögé állani.

í Amint köztudomású, a holtvágányra jutott francia-amerikai béke-
paktum során az amerikai kormány az angol, olasz, német és japán kormá-
nyoknak is megküldte a jegyzékváltást, amelyben mindegyikkel hasonló
paktum kötését javasolja. Az angol kabinet Chamberlain kijelentései szerint
hajlandó a szintén lejáró döntőbírósági szerződést kiterjeszteni és meg-
hosszabbítani; de óvatos nyilatkozatából nem vehető ki, vájjon hajlandó
lenne-e a háború elítélésén kívül ilyen széles alapú és általánosabb jellegű
békepaktumot kötni az Egyesült-Államokkal és ezzel párhuzamosan más
államokkal. Az angol politika általános irányát ismerve, a legnagyobb mér-
tékben valószínűtlennek látszik, hogy a Downing Street ilyen mértékű
lekötöttséget teremtő szerződéseket komolyan tárgyaljon. Olasz és japán
sajtóhírek szerint mind a római, mind a tokiói kormány a legbarátságosab-
ban foglalkozik egy-egy olasz-amerikai és japán-amerikai döntőbíróság és
baráti szerződés megkötésének gondolatával. Rómából állítólag már kon-
krét javaslat is ment volna Washingtonba; nem lehet tudni, vájjon több
lesz-e belőle érdekes diplomáciai eszmecserénél, bár az a nagy bizalom,
amit a Wall Street mutat Olaszország pénzügyi és gazdasági helyzete
iránt, a mellett szól, hogy egy ilyen szerződés politikai feltételei meg-
vannak.

A PÁNAMERIKAI KONFERENCIA. A VI. pánamerikai kongresszus
ötheti tanácskozás után, február 20-án, úgy végződött, ahogy várható volt.
Morálisan a vitákban az Egyesült-Államoknak igen rossz pillanatokat kel-
lett megérniök. Imperialista és intervenciós politikájuk a legkíméletlenebb
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támadásoknak volt kitéve: a legjelentéktelenebb közép- és délamerikai
államok képviselői, szinte halált megvető bátorsággal támadták a Fehér Ház
hegemóniára igyekvő és más államok szuverénitását csak színleg respektáló
politikáját. De, amint előre jeleztük, egyrészt a guruló dollár hatalma, más-
részt az amerikai delegáció elnökének, Charles Evans Hughes-nak tiszte-
letreméltó egyénisége, nagy tekintélye és diplomáciai ügyessége elérték azt,
hogy egyetlen olyan határozat sem jött létre, amely Washingtonnak kelle-
metlen lehetett volna, vagy politikáját megköthetné. Hiába foglalt az
argentínai első delegátus, M. de Pueyrredon, a legerélyesebben állást
különösen az Egyesült-Államok tarifapolitikája ellen, a divide et impera
elve teljes mértékben győzedelmeskedett. Egynéhány csekélyebb jelentő-
ségű és inkább a diplomáciai érintkezés egyszerűsítését célzó egyezményen
kívül a konferencia meddő maradt és főbb témáit elhalasztotta 1933-ra,
hacsak eredménynek non tekintjük Hughesnak a támadások kereszttüzé-
ben a Fehér Ház nevében leadott azt a nyilatkozatát, hogy az Egyesült-
Államok azonnal ki fogják üríteni Nikaraguát, mihelyt a választások meg-
történtek, a belső béke helyreállt s amerikai állampolgár élete vagy vagyona
nincs veszélyeztetve. Tekintetbe véve azt a kemény és puritán keresztényi
jóindulattól és demokráciától csepegő imperializmust, amely Észak-Amerika
politikáját jellemzi, már ez is igen szép eredmény.

SZENTGOTTHÁRD ÉS CSENG LOO. A Nemzetek Szövetségének
biztonsági bizottsága, a legutóbbi tanácsülésen hozott határozathoz képest,
február 20-án ült össze Genfben, Benes elnöklete alatt. Amíg ennek
a tárgyalásai a szokott monoton, és praktikus eredménnyel nem kecsegtető,
mederben folynak, addig a szentgotthárdi fegyverszállítmánnyal kapcsola-
tosan a kisantantnak Magyarország ellen intézett koncentrikus támadása
ismét rámutat arra a groteszk helyzetre, hogy három állig fdfegyverzett
ország lábhoz állított puskával figyeli teljesen lefegyverzett kis szomszédjá-
nak minden megmozdulását és életnyilvánulását. így került egy propaganda-
támadás centrumába egy teljesen jelentéktelen — gépfegyverrészeket tar-
talmazó — hamis vámbevallással Ausztrián, Magyarországon és Cseh-
szlovákián át Lengyelországba instradált ötvagónos szállítmány. A kis-
antant kormányai abban a körülményben, hogy ez Magyarországon át
volt irányítva, titkos magyar fegyverkezés tényét vélték felfedezni, és tudva-
levőleg három külön jegyzékben felhívták a népszövetségi Tanács figyelmét
a szállítmányra, azzal a nyilvánvaló célzattal, hogy a békeszerződés 143. §-a
alapján invesztigációt rendeljen el.

A magyar kormány, tekintet nélkül erre a beállításra, úgy kezelte ezt
a kérdést, mint ahogy egy hamis bevallású áruszállítmányt a berni nemzet-
közi vasúti egyezmény és a MÁV. üzleti szabályzata alapján normálisan
kezelnie kellett. Amidőn Ausztria eredeti álláspontját érthetetlen módon
megváltoztatva a szállítmány visszavételét és a feladóhoz való visszajuttatását
megtagadta, és a veronai feladó, akinek a nemzetköri szállítmányozási jog
szerint egy bizonyos időhatárig rendelkezési joga van, többszöri felszólí-
tásra sem jelentkezett, a honvédelmi minisztérium rendelkezései értelmé-
ben, külföldi szakértő jelenlétében a hadianyagot háborús célokra haszna-
vehetetlenné tették és az előzetes, nyilvános bejelentéshez képest február
24-én elárverezték.

A m. kir. Államvasutak hivatalos kommünikéjére, amely az alkalmat-
lanná tételt és a megtörténendő elárverezést bejelentette, ismét erős sajtó-
támadás következett. Politisz párizsi görög követnek, aki a magyar föld-
birtokosoknak a párizsi döntőbíróság előtt a román kincstár ellen indított
perében az alperesnek egyik rendkívül magas honoráriumot élvező képviselője,
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igen veszedelmes lépés megtételébe sikerült beugratnia népszövetségi és
nemzetközi jogi kérdésekben teljesen járatlan és tapasztalatlan kínai kollégá-
ját, aki az alfabetikus sorrend véletlenségéből a decemberi Tanácsülésen
elnökölt és a Népszövetségi Tanács ügyrendje értelmében azóta is funkció-
ban levő elnöke maradt ennek a magas nemzetközi fórumnak. Cseng Loo
úr országa a Nemzetek Szövetsége egyességokmánya első szakaszának
második bekezdése helyes értelmezése szerint és az államok felvételére
vonatkozó szabályzat alapján tulajdonképpen jogosan nem is lehetne tagja
a Szövetségnek, mert nincs szabad kormányzata, stabil kormánya és mert
nem tett bizonyságot szándéka őszinteségéről, hogy nemzetközi kötelezett-
ségeit betartja. A politikai játék szeszélye következtében Franciaország
támogatásával Nagy-Britannia ellen, a forradalmi bomlás állapotában levő
Kínai Birodalom mégis helyet kapott a Tanácsban és így politikai tekintély
nélküli képviselője nagyjelentőségű, európai kérdésekben jogosulatlan súlya
volt. Ez a kínai delegátus, a magyar kormányhoz intézett táviratával,
melyben egy, a Tanács által tárgyalandó ügyben egy tagállam szuverén
eljárásába beleavatkozott, olyan lépést tett, amelyre nemcsak felhatalmazás
nincs az egyességokmányban, hanem amelynek jogosultsága bele sem
magyarázható, eltekintve attól, hogy az invesztigációs eljárásról szóló proto-
koll, mely Magyarország részvétele nélkül jött létre, nem ad semmi ilyen
lépésre felhatalmazást a Tanács elnökének. A magyar kormány a beavat-
kozás jogosságát visszautasította, de a Tanács elnöke iránti diplomáciai
udvariasságból gondoskodott arról, hogy az elárverezett áru egyelőre Szent-
gotthárdon maradjon. A Tanács elnökének kockázatos lépése a nemzetközi
sajtóban máris komoly kritika tárgya; jogosságát nem is meri védeni senki;
opportunitása pedig azzal a szigorú kritikával találkozik, vájjon okos-e s
a Nemzetek Szövetségének létezésére üdvös-e már ma felvetni, illetőleg
szőnyegre hozni e felfújt incidens kapcsán a Nemzetek Szövetsége
beavatkozási jogának problémáját, azt a kérdést, vájjon milyen mérték-
ben teheti egy adott esetben a tagállamok eddig féltve őrzött szuvereni-
tását a Szövetség bármelyik orgánuma illuzóriussá? Vagy pedig a teóriában
eddig egyenlő jogúnak vélt tagállamokat teljes és redukált szuverénitásű
államok kategóriáira akarják-e felosztani? Avagy első lépés akar-e ez abban
az irányban lenni, hogy a Nemzetek Szövetségét, alapítói és tagállamai
intencióival ellentétben, „felsőbb állammá“, azaz „super-état“-vá fejlesz-
szék ki? Amidőn ezeket a sorokat írjuk, nem tudhatjuk, hogy fog alakulni
a helyzet Genfben: a lárma lesz-e erősebb, vagy a jog tekintélye? Való-
színű azonban, hogy a súlyos alkotmányjogi kérdések érdekes vitára fog-
nak alkalmat adni a Tanács kebelében.1

OTTLIK GYÖRGY

1 Azóta, mint tudjuk, a szentgotthárdi ügy, mint az erdélyi optánspör is, nagy
lépéssel jutott tovább; következő számunkban úgy fenti külpolitikai munkatársunk,
ki e dolgoknak Genfben szemtanúja volt, mint nemzetközi jogi szaktekintélyünk,
Magyary Géza egyetemi tanár, jellemezni fogják az új helyzetet. A szerk
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